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1 OBECNÁ ČÁST 

1.1 Úvod 

Současnou dopravní situaci (nejen) hl. m. Prahy charakterizuje především dominance 
individuální automobilové dopravy, vysoké znečištění životního prostředí, nízké povědomí 
veřejnosti o udržitelné dopravě a o pěší dopravě jako vhodné alternativě pro dopravování na 
krátké vzdálenosti. Ve společnosti i na školách chybí atraktivní a pozitivně vedená osvěta ve 
prospěch pěší dopravy, která má jakožto zdravý, levný a ekologický způsob dopravy 
potenciál změnit podobu města a kvalitu života jeho obyvatel. 
Školy jsou důležitým cílem každodenního cestování významné části obyvatel, proto také 
představují jeden z možných subjektů, který může prostřednictvím vhodných opatření 
účinně regulovat množství aut v ulicích. Z dlouhodobých průzkumů, které realizuje 
organizace Pražské matky, z. s. ve školách v rámci projektů Bezpečné cesty do školy 

(www.bezpecnecestydoskoly.cz) vyplývá, že se autem běžně dopravuje do školy čtvrtina 
školáků, mnohdy i z velmi krátkých vzdáleností. Dopravní situace v bezprostřední blízkosti 
škol je obzvláště v době raní špičky neutěšená, a především nebezpečná pro děti, které se tu 
pohybují. V i celoměstském měřítku představuje dovážení dětí do škol významnou položku v 
celkovém úhrnu automobilové dopravy (např. v Londýně uvádí, že dovážení dětí do školy 
představuje 20 % celkového počtu aut v ranních hodinách). 

1.1.1 Co je to školní plán mobility 

Školní plán mobility (ŠPM) je dlouhodobá strategie školy, která by měla vést ke snížení 
dopravní zátěže v okolí škol, podpoře bezmotorové dopravy, jako je chůze či jízda na kole či 
koloběžce. ŠPM vzniká ve spolupráci s rodičovskou komunitou a obsahuje jak konkrétní 
opatření pro zpříjemnění bezmotorové dopravy do školy (snaha o změnu dopravní 
infrastruktury, zřízení bezpečných stojanů na kola a koloběžky apod.), tak i plán, jak se téma 
dopravy a jejích environmentálních souvislostí promítne do výuky napříč všemi ročníky 
školy. ŠPM by měl být v pravidelných intervalech revidován, na základě dosažení nebo 
nedosažení zamýšlených cílů upraven a přizpůsoben měnící se realitě každodenního života 
školy.   
 

Prvním krokem k vytvoření ŠPM je podrobný průzkum dopravního chování dětí i rodičů, 
jejich preferencí, přání i obav a mapování okolí školy, jehož cílem je identifikace 
nejnebezpečnějších míst a dopravních problémů. Data pro dopravní analýzu se shromažďují 
následujícími způsoby: 

1. dotazníkové šetření mezi dětmi, 
2. dotazníkové šetření mezi rodiči, 
3. tvorba školní mapy zaznamenávající, kudy děti chodí do školy a kde vnímají ohrožení, 
4. dopravní průzkum na vytipovaných místech. 

 

Na základě dopravního průzkume škola formuluje témata (co děti a rodiče v souvislosti 
s dopravou nejvíce trápí, kde vidí hlavní problémy), vize a cíle (čeho chce dosáhnout) 
a nástroje (způsob, jak se k vytčeným cílům dostat). Formulaci ŠPM má na starosti pracovní 
skupina složená ze zástupců školy, rodičů, koordinující organizace, zřizovatele školy, 
případně dalších odborníků. 
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Nedílnou součásti ŠPM je dopravní studie, která předkládá návrhy na konkrétní úpravu 
dopravní infrastruktury na vytipovaných místech ve prospěch zklidnění dopravy a preference 
pěší a cyklistické dopravy.  
Hlavním cílem ŠPM je zvýšit bezpečí a atraktivitu okolí školy, vhodnými infrastrukturními 
opatřeními usnadnit pěší a cyklistickou dopravu, systematicky pracovat na výchově a osvětě 
k udržitelné mobilitě, a tak snížit počet dětí, které se dopravují do školy autem. 
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1.1.2 Školní plán mobility na ZŠ Hloubětínská  

 

ŠPM na ZŠ Hlobětínská vznikal v rámci projektu „Zajištění a realizace zpracování Školního plánu 
mobility a dopravní studie v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 
II.“, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073", který vyhlásila MČ Praha 14 za podpory 
Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost. Byl zahájen v dubnu 2019 

a realizace projektu vycházela z metodiky programu Bezpečné cesty do školy koordinovaného 
organizací Pražské matky, z. s.  
 

Na přípravě ŠPM se podílela pracovní skupina v základním složení 
• školní koordinátor – Kateřina Jansová 

• ředitel školy – Jaromír Horníček 

• zástupce rodičů – Radek Novotný 

• zástupce organizace Pražské matky, z. s. – Blanka Klimešová 

• dopravní projektant – Petr Kohout 

• zástupce MČ Praha 14 – Pavlína George 

 

Na formulaci témat a cílů ŠPM se podíleli i další pedagogové, rodiče a žáci. Ve fázi přípravy dopravní 
studie byly dílčí výstupy dále konzultovány se zástupci těchto institucí: samospráva i státní správa 
městské části Prahy 14 (Petra Hukal, radní, Dušan Suchý, odbor dopravy), Policie ČR (Gabriela 

Bielská), Technická správa komunikací (Pavel Pernica), Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

(Viktória Mravčáková) aj. 

 

Práce na ŠPM probíhaly podle následujícího harmonogramu: 
 

duben – červen 2019  Mapování a dotazníkové šetření  
Zpracování výsledků šetření a jejich představení pracovní skupině 

Monitoring dopravy  

Zpracování veškerých podkladů a jejich předání dopravnímu 
projektantovi    

červenec – srpen 2019  Příprava návrhů dopravní studie 

září – prosinec 2019  Projednání návrhu dopravní studie s dotčenými orgány   

Finální vypracování dopravní studie a její předání MČ   

leden – květen 2020  Představení výsledků dopravní analýzy a schválených návrhů dopravní 
studie pracovnímu týmu rodičů a pedagogů ve škole 

Formulace problémů, témat a vizí školy 

květen – červen 2020  Vypracování akčního plánu školy a tvorba finálního školního plánu 
mobility  

říjen 2020  Předání ŠPM zadavateli   

 

 

 

1.2 Charakteristika lokality 
 

ZŠ Hloubětínská měla k 31. 12. 2019 450 žáků a 53 zaměstnanců, z toho 42 pedagogických pracovníků 
(přepočtený počet 36,31). Na území Prahy 14 bydlelo k 30. 6. 2020 82 % žáků, ve spádové oblasti 
školy 62 %. 

http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/metodika_BCS.pdf
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Škola se nachází na západním okraji městské části Prahy 14, okolí školy je převážně rezidentního 
charakteru, které je ohraničeno významnými ulicemi – ze severu ulicí Poděbradská okolo které se 
rozvinulo sídliště Hloubětín, ze západu ul. Průmyslová a říčkou Rokytkou, z východu ul. Broumarskou 
a na jihu pak přírodním parkem Smetanka, resp. Kyjským rybníkem a železniční tratí 011. Škola 
sousedí se střední zahradnickou školou a středním odborným učilištěm, s.r.o., nedaleko je též 
mateřská škola a dětské centrum Paprsek. V blízkosti se nachází zámek Hloubětín a plavecký 
a sportovní areál Hloubětín. Mimo těchto budov nejsou v okolí žádné významné dopravní cíle. 

Hlavní dopravní bariéru z hlediska pohybu dětí do a ze školy tvoří ulice Průmyslová a Poděbradská. 

1.2.1 Dopravní dostupnost 

 

 

Nejvíce využívané spojení MHD pro dopravu dětí do školy je zastávka Hloubětín, která je společná pro 
linku metra B, tramvajovou a autobusovou dopravu. Ze zastávky Hloubětín děti pokračují do školy asi 
500 m pěšky přes ul. Klánovická, Soustružnickou a dále přes park a ul. Šestajovickou. Toto pěší 
spojení je velmi významné a studie se trasou důkladně zabývá – jsou navržené úpravy na obou 
přechodech. 

Co se týče autobusové dopravy, kromě zastávky Hloubětín je blíže u školy umístěna zastávka Bazén 
Hloubětín (cca 250 m). Na tuto zastávku přijíždění autobusy linek 141 (Ve Žlíbku – Bazén Hloubětín), 
186 (Satalická obora – Bazén Hloubětín) a 259 (Hostavice – Bazén Hloubětín). 

Malá část dětí využívá i tramvajovou zastávku na točně Starý Hloubětín (linky 8, 14 ,16), která se 

nachází za ul. Průmyslová. K přístupu ke škole pak děti využívají podchodu a stezky pro chodce a 

cyklisty vedoucí podél zámečku. 

Vzhledem k umístění školy zde nejsou problémy s tranzitní dopravou. Vozidla, která se před školou 
pohybují většinou patří rodičům dětí ze školy a zbytek jsou rezidenti (těch ale vzhledem k zástavbě 
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výhradně rodinných domů není tolik). Největší problém tak představují samotní rodiče a jejich 
otáčení v křižovatkách v okolí školy. 

Situace dopravy v klidu také nevykazuje žádné zásadní problémy. Obyvatelé mají možnost parkovat 
vozidla na svých pozemcích, ale často parkují také před domem na ulici. Situace se však zhoršuje 
směrem k ulici Poděbradská, kde už najdeme výhradně vícepatrové bytové domy a stav dopravy v 
klidu je srovnatelný se situací na ostatních sídlištích. V nejbližším okolí školy jsou z hlediska parkování 
problematické především křižovatky, a to například Hloubětínská x Šestajovická, kde auta parkují na 
širokém chodníku, nebo Šestajovická x Vaňkova, kde auta parkují i mimo vyhrazené parkoviště. V 
Šestajovické ulici také často parkují vozidla dopravující děti do DC Paprsek (denní stacionář pro 
handicapované děti) přímo na chodníku, a to v místě, kde je chodník velmi úzký. 

V současné době se do školy na kole, nebo koloběžce dopravuje 47 dětí (12 %). To je ve srovnání s 
ostatními pražskými školami vysoké číslo. Dalších asi 120 dětí by navíc ještě chtělo kolo, nebo 
koloběžku používat. K jejich oblíbenosti přispívá i možnost odložení koloběžek přímo před vstupem 
do školy. Tento prostor by se však mohl ještě rozšířit a doplnit ho například uzamykatelným 
přístřeškem. Přímo před školou prochází cyklotrasa A26 propojující Libeň a Horní Počernice, která 
dále navazuje na cyklotrasu č. 17. Cyklotrasa je vedena přímo přes řešené ulice Hloubětínská, 
Šestajovická a Vaňkova. Součástí této trasy je i smíšená stezka podél říčky Rokytky. V blízkosti 
prochází i trasa A25, která je vedena podél Kyjského rybníka a propojuje centrum Prahy a Dolní 
Počernice. 

Jednoznačně nejvíce dětí využívá pro cestu do školy pěší dopravu. V kombinaci s dětmi, které dojíždí 
metrem/tramvají a zbylý úsek ke škole jdou pěšky, se dostaneme k tomu, že 64 % dětí se v okolí školy 
pohybuje pěšky. Pěší cesty jsou většinou v ucházejícím stavu, problémy ale představují některé 
křižovatky a místa, která vyvolávají sociální obavy a nejistotu (podchod pod Průmyslovou ul., veřejný 
prostor u vstupu do metra). 

 

1.3 Manažerský souhrn  
Projekt formulace školního plánu mobility (ŠPM) vychází z metodiky projektu Bezpečné cesty do 
školy. Základem ŠPM se stala podrobné dotazníkové šetření mez dětmi a rodiči, mapování cest do 
školy, které ukázalo nejkritičtější místa a dopravní průzkum. Pro analýzu je klíčové to, jak dopravní 
situaci vnímají děti, protože ony jsou v tomto případě cílovými uživateli, ke kterým se ŠPM obrací. 

Na základě dopravní analýzy si škola formulovala následující cíle ŠPM: 

1) Zvýšení dopravní bezpečnosti pro pěší a cyklisty 

2) Podpora udržitelné mobility 

3) Snížení počtu dětí přivážených autem 

4) Budování důvěry dětí i rodičů v sociální bezpečnost lokality 

Nedílnou součástí ŠPM je dopravní studie, kterou vypracovali Ing. Petr Kohout a Ing. Květoslav 
Syrový. Studie zpracovává koncepci zklidnění dopravy a preference pěší a cyklistické dopravy v širším 
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okolí školy. Studie byla předána MČ Praha 14 v lednu 2020, MČ zažádala o realizaci navržených 
stavebních opatření Magistrát hl. m. Prahy, pracovní skupinu BESIP.  
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1 Dotazníkové šetření  

2.1.1 Metoda sběru dat 

Škola měla k dispozici dotazník pro děti a dotazník pro rodiče, obojí v papírové i v elektronické verzi. 
Dotazníkové šetření probíhalo v květnu 2019. Dotazník byl distribuován všem dětem i rodičům v 

papírové verzi. Všem žákům byli při vyplňování nápomocni jejich učitelé.  

Dotazník využívá především kvantitativní metodu sběru dat formou volby z nabízených možností 
odpovědí. Hlavní témata v dětském dotazníku jsou:  

• vzdálenost z domova do školy  
• způsob dopravy dětí do školy i ze školy domů,  
• doprovod rodičů, sourozenců či kamarádů,  
• představa o ideálním způsobu dopravy a případné překážky, 
• hlavní obavy a nebezpečí, které děti cestou do/ze školy vnímají, 
• představa o bezprostředním okolí školy. 

Rodičovský dotazník zjišťuje: 

• jak často vozí rodiče děti do školy autem a proč volí tento způsob dopravy, 

• jaká nebezpečí vnímají na cestách svých dětí, 
• jaké změny by přivítali v okolí školy. 

Dotazníky jsou anonymní, nepárují se dotazníky dětí a jejich rodičů. Vyhodnocení sebraných dat 
zohledňuje vztahy mezi různými proměnnými. Dotazníky vyhodnocuje organizace Pražské matky, z. s. 

a předává vyhodnocení škole ve formě grafů. 

2.1.2 Hlavní výsledky dotazníkového šetření 
Na ZŠ Hloubětínská dotazník odevzdalo 382 dětí, tj. 86,2 % žáků. a 216 rodičů. V respondentském 
vzorku byli zastoupeny všechny věkové kategorie dětí. V rodičovském dotazníku převažovali 
respondenti z řad rodičů dětí na 
prvním stupni, což odpovídá tomu, že 
u rodičů starších dětí cesta do školy již 
nepředstavuje tak důležité téma.  

2/3 dětí (61 %) bydlí v blízkosti školy, 
třetina dětí bydlí přímo ve starém 
Hloubětíně, další necelá třetina na 
sídlišti Hloubětín. Odtud děti musí 
překonat rušnou Poděbradskou ulici. 
28 % dětí dojíždí z větší vzdálenosti, 
většinou z Černého Mostu nebo 
z Vysočan.  

do 0,5 km

23%

1 km

38%

2 km

12%

5 km

15%

více než 
5km

12%

Jak daleko od školy bydlíš?



Školní plán mobility ZŠ Hloubětínská   10 

 

Vzdálenost do 1 km je běžně překonatelná pěšky (cca 15 minut), a děti, které bydlí do 1 km od školy 
se také pěšky většinou chodí – 72 % těch, kdo bydlí do 0,5 km a 64 % do 1 km. Ještě ze vzdálenosti do 
2 km děti volí chůzi jako hlavní způsob dopravy, 13 dětí (tj. 29 % těch, kdo bydlí takhle daleko) 
uvedlo, že chodí běžně pěšky.  Do vzdálenosti 1 km děti také často používají koloběžky. Pro cesty 

delší než 2 km je chůze nebo jízda na koloběžce využívaná minimálně, nicméně obecně se má za to, 
že do 5 km je nejvýhodnějším dopravním prostředkem po městě jízdní kolo. ZŠ Hloubětínská má tu 
výhodu, přímo před školou prochází cyklotrasa A26 propojující Libeň a Horní Počernice, která dále 
navazuje na cyklotrasu č. 17. Její součástí i smíšená stezka podél říčky Rokytky. V blízkosti školy dále 
prochází trasa A25, která je vedena podél Kyjského rybníka a propojuje centrum Prahy a Dolní 
Počernice. 

 

 
Rozmístění bydliště žáků podle základních dopravních bariér, které tvoří ulice Průmyslová, Poděbradská a Slévačská, zdroj: 

žákovský dotazník, N = 327 

Způsob dopravy 

Děti se nejčastěji dopravují do školy pěšky – ráno je to 47 % odpoledne 50 %. V kombinaci s dětmi, 
které se dopravují MHD, to je 64 % dětí, které se pohybují v okolí školy pěšky.  

MHD využívá ráno 16 % a odpoledne 21,5 % dětí. MHD využívají především děti, které bydlí 5 a 

více kilometrů od školy. MHD využívají děti napříč všemi ročníky, ale na druhém stupni využití MHD 

výrazně stoupá. Děti, které jezdí MHD je potřeba z hlediska provozu v blízkosti školy považovat za 
chodce, protože se zde pohybují pěšky. Významné pěší vazby od MHD jsou od zastávky Hloubětín 

(metro, tramvaj i autobus) ulicí Klánovická a následně Soustružnická nebo od zastávky Bazén 
Hloubětín (autobus), odkud děti většinou chodí Hloubětínskou ulicí okolo Křižovnického dvora.  
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Přechod u zastávky Bazén Hloubětín nerespektuje nejkratší logické pěší vazby 

 

Autem jezdí do školy pravidelně 90 dětí, tj. 20 % dětí ve škole. Jen 

44 z nich jezdí autem také odpoledne, vice než polovina z nich 

cestuje odpoledne pěšky nebo MHD. Nejvíc dětí, které jezdí do 
školy autem, bydlí blíž než 1 km. 

 

 

 

 

Jako nejčastější důvod dovážení dětí ke škole autem rodiče uvádějí to, že pak autem pokračují do 
práce (49 %). Dále je k tomu vedou časové důvody a strach o bezpečí dětí (32 %). Jen 14 % rodičů 
uvedlo, že jedou ráno autem, protože nemají vhodné spojení MHD. Z výše uvedeného vyplývá, že 
cestování do školy autem je volba, která odráží dopravní chování rodičů a jejich snahu o nenáročné 

řešení ranní logistiky, spíše než nutnost způsobená velkými vzdálenostmi nebo neexistencí jiné 
možnosti dopravy. 

Jak daleko bydlí děti, 
které pravidelně jezdí 
do školy autem   

0,5 km 8 

1 km 27 

2 km 12 

5 km 22 

více než 5 km 22 
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Zdroj: rodičovský dotazník, jen odpovědi rodičů, kteří uvedli, že vozí děti každý den nebo několikrát týdně; N = 98 

Rodiče dovážející děti do školy, představují významný zdroj automobilového provozu před školou 
v ranních hodinách – během dopravního průzkumu projelo před školou v době mezi 7:15 a 8:15 
směrem k bazénu Hloubětín 83 vozidel, z toho 54 zde zastavilo a vystupovaly z nich děti do školy. 
Minimálně 2/3 ranního provozu před školou tedy představují rodiče. Zároveň je potřeba 
připomenou, že provoz před školou za nepříjemný povazuje 45 % dětí, 41 % rodičů by přivítalo 
zklidnění dopravy v okolí školy. 

 
 Ráno před školou 
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V porovnání s ostatními školami v Praze se zde hodně dětí dopravuje na koloběžce nebo na kole 
(10 %). Možná je to i tím, že škola disponuje dobře dostupnými stojany. Otázka je, zda je jejich 
kapacita a technické provedení dostačující.  

    

 Stojany před školou, některé koloběžky jsou zamčené k zábradlí 

 
 Koloběžka je skladná, dostupná a rychlá 
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Pokud se podíváme na to, co by si děti přály, vidíme, že nejméně populární je doprava MHD. 
Preferovaná varianta je chůze nebo jízda na koloběžce. Cestu autem by volily starší děti nebo ty, 
které autem běžně jezdí. U dětí však vítězí aktivní způsob dopravy, tedy pěšky, na koloběžce 
skateboardu nebo na kole – celkem 68 %. 

 
Způsob cestování dětí do školy a ze školy, jejich přání, N = 376 

 

Obavy a ohrožení 

Děti většinou považují cestu za bezpečnou, přesto nelze brát na lehkou váhou to, že každé páté dítě 

(21 %) označilo svou cestu jako nebezpečnou. Asi nepřekvapí, že pocit ohrožení klesá s věkem – 

nejproblematičtěji cestu do školy vnímají prvňáci (29 %), ale pocit ohrožení stoupá také v páté a šesté 
třídě.  
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Děti deklarují největší obavy z nepříjemných sociálních kontaktů. 112 dětí (29 %) uvedlo, že se cítí 
ohroženy automobilovým provozem (auta jezdí moc rychle, je jich moc, děti nemají možnost 
bezpečně přejít apod.) 

 
N = 382 

"Stojí tam moc aut. Všichni mají zaplé motory a čoudí to, když je 
škola otevřená." 

 

Prostor kolem školy 

45 % dětí považuje ranní provoz u školy za nepříjemný. Omezení automobilové dopravy u školy by 
přivítalo 41 % rodičů. 

 

Dotazník pro děti, N = 382 

Rodiče hodnotí kladně přítomnost policisty. Uvítali by lepší vybavení pro pobyt (lavičky, místo pro 
čekání na děti). Kritizují kouření ostatních rodičů nebo studentů nedaleké SŠ. Rodiče by uvítali 
rozšíření nabídky uložení koloběžek a kol. 
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"Uvítala bych prostředí, kde se děti mohou v bezpečí setkávat s 
kamarády, bez zákazů a omezení si svobodně hrát v době, kdy se 
scházejí před školou, nebo z ní odcházejí." 

 

2.2 Mapování a identifikace nebezpečných míst 
Mapování proběhlo společně s dotazníkovým šetřením. Děti měly za úkol zakreslit do připravených 
map cestu, kudy chodí do školy pěšky nebo jezdí na kole či koloběžce. Zároveň děti označovaly místa, 
kde se cítí ohrožené, vnímají tam nebezpečí, nebo jim jsou nepříjemná. 

Z individuálních map dětí vznikla jedna souhrnná školní mapa, která znázorňuje jak hlavní cesty, které 
děti využívají, tak nejproblematičtější místa.  

Seznam nebezpečných míst v okolí školy podle četnosti: 
1. Cesta mezi hřištěm a ubytovnou spojující ulice Šestajovická a Soustružnická – výskyt 

podivných existencí, chybějící veřejné osvětlení, děsivý keř  
2. Náměstí a podchod pod obchodním centrem – scházejí se tam podivní lidé  
3. Křižovatka se semafory Poděbradská, Hloubětínská a Pod Turnovskou tratí – často 

nefungující semafor a velký provoz, auta nedávají přednost na přechodu (i když je zelená pro 
chodce, jezdí auta z dalších stran), zelená pro chodce svítí krátce, semafor nevydává žádné 
zvuky, po chodníku jezdí kola 

4. Křižovatka Vaňkova a Čertouská – není tam vidět a chybí přechod  
5. Lesík u Slavoje u cyklostezky pod schody – divní lidé  
6. Křižovatka Svépravická, Kyjská – velký provoz, špatně se přechází  
7. Podchod pod Poděbradskou vedoucí do metra – scházejí se tam podivní lidé  
8. U Slavoje (schody, skála) – divní lidé 

9. Podchod pod Průmyslovou – málo osvětlený podchod, bezdomovci  
10. Křižovatka Čertouská, Klánovická – na přechodu není vidět, chybí zpomalovací pásy  

31
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11. Křižovatka Hloubětínská, Kyjská – není tam vidět  
12. Náměstíčko u tramvají u Rokytky – bezdomovci  

13. Náměstí ve Starém Hloubětíně – přechod  
14. Křižovatka Soustružnická, Šestajovická, Svépravická, Vaňkova – ráno velký provoz bez 

organizace  

15. Vstup na parkoviště z ulice Soustružnická – kvůli keřům není vidět na silnici, dítě tam musí 
vstoupit  

16. Ulice Mochovská – opilci  

 

 
 Výřez ze školní mapy s vyznačenými nebezpečnými místy 

 

Rodiče zmiňovali tato problematická místa: 
• křižovatka Svépravická x Kyjská 

• křižovatka Kyjská x Hloubětínská 

• křižovatka Hloubětínská x Šestajovická 

• ulice Čertouská  
• podchod pod Průmyslovou  
• přechod přes Poděbradskou 

• křižovatka Průmyslová + Kbelská + Poděbradská  
• nepřehledné přecházení Soustružnické ulice na rohu Šestajovické (živý plot) 

 

 

Označení nebezpečných míst dětmi a rodiči se do značné míry shodovalo. Na základě jednání 
pracovní skupiny ze dne 20. 6. 2019 byla vybrána místa pro dopravní studii takto: 

1. cesta mezi stanicí metra Hloubětínská a školou zahrnuje místa č. 1 a 10 

2. křižovatka Čertouská x Vaňkova zahrnuje místa č. 4, 14 a 15 

3. křižovatka Kyjská x Svépravická místo č. 6 a 11 

4. křižovatka Hloubětínská x Šestajovická požadavek rodičů a městské části 

5. cesta k Rokytce a podél Průmyslové k tramvajové smyčce zahrnuje místa č. 5, 8 a 9 
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Na ostatních místech děti zmiňovaly sociální obavy (divní lidé, bezdomovci). Týká se cesty mezi 

hřištěm a ubytovnou spojující ulice Šestajovická a Soustružnická, náměstí a podchod pod obchodním 
centrem u metra Hloubětín, lesíku u Slavoje včetně podchodu pod Průmyslovou ulicí. Tyto úproblémy 
budou dále řešeny s městskou částí. 

 Místa řešená v dopravní studii 
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2.3 Dopravní průzkum 
V rámci upřesnění subjektivního hodnocení od dětí i rodičů byl zpracován průzkum dopravy na 
čtyřech vybraných nebezpečných místech (křižovatka Soustružnická x Klánovická x Čertouská, 
křižovatka Čertouská x Vaňkova, křižovatka Svépravická x Kyjská a křižovatka Hloubětínská x 
Šestajovická včetně cesty od pochodu pod Poděbradskou a celkové situace před školou) tak, aby byla 
k dispozici objektivní data, kterými nedisponují statistiky MČ ani MHMP a jejich servisních organizací. 
Tato data jsou graficky zpracována v rámci analytických situací dopravní studie, které jsou přílohou 

tohoto školního plánu mobility.  

Analytická data z dopravního průzkumu ukazují: 
• reálné pěší trasy a koridory po chodnících, přechodech i mimo ně (zelené linie) 
• intenzity chodců a jejich rozložení (děti / dospělí) či směr (k/od ZŠ) 
• situace interakce chodců a řidičů motorových vozidel na sledovaných přechodech 

• parkování, otáčení a další situace v rozporu se zákonem a pravidly bezpečného provozu 

• špičkovou intenzitu vozidel 
• evidované nehody od roku 2007  

Dopravní průzkum probíhal dne 8. 10. 2019 v ranní špičce před vyučováním (7:15 – 8:15) a v nejvíce 
frekventovaném čase po konci výuky (13:00 – 14:00). 

2.3.1 Výsledky dopravního průzkumu a řešení navrhovaná v dopravní studii 
 

Následuje stručný popis jednotlivých míst řešených v dopravní studii. U každého místa je uveden 
výčet zjištěných problémů a popis navrhovaných opatření, které povedou k jejich vyřešení. U každého 
místa je také několik fotografií, pořízených v rámci dopravního průzkumu, které ukazují stávající stav. 
Autorem fotografií je Květoslav Syrový a Blanka Klimešová. 

 

Soustružnická x Klánovická x Čertouská 

Problémy: 
• nepřehledný přechod přes ulici Klánovická – auta parkují příliš blízko u přechodu, 

• vysoká rychlost vozidel v ul. Klánovická, 

• nevyhovující cesta ulicí Soustružnická. 

Návrh: 
• zklidnění dopravy v ul. Klánovická prostřednictvím zvýšeného přechodu nebo zpomalovacích 

prahů, 

• vytažení chodníkové plochy u přechodu, které zajišťuje bezpečné nástupní místo, zlepšuje 

vzájemné rozhledy a zabraňují nevhodnému parkování, 
• lepší uspořádání obytné zóny v ul. Soustružnická – úprava parkování, plocha chodníku a 

vozovky v jedné úrovni. 
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Čertouská x Vaňkova 

Problémy: 
• chybí bezpečná cesta podél ulice Vaňkova –z jedné strany ulice není chodník, z druhé chybí 

přechody přes ul. Čertouská, 

• vysoká rychlost vozidel v ul. Vaňkova, 
• nepřehledné místu u výjezdu z ul. Soustružnická. 

Návrh: 
• nové přechody a chodníkové plochy, 

• změna jednosměrnosti v ul. Soustružnická, 

• zpomalovací prvky a zóna 30, 

• pro oblast křižovatky ulic Vaňkova x Šestajovická x Svépravická včetně přilehlého parkoviště 
je doporučeno vypracovat samostatnou studii. 
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Svépravická x Kyjská a Kyjská x Hloubětínská 

Problémy: 
• vysoké intenzity a rychlosti vozidel, 

• špatné rozhledy v křižovatce Kyjská x Hloubětínská (chodci nejsou vidět přes plot a často zde 
jezdí i děti na kolech a koloběžkách). 

Návrh: 
• otočení jednosměrnosti ulice Kyjská, 

• rozšíření nároží v křižovatce Svépravická x Kyjská, 

• zklidnění dopravy v křižovatce Kyjská x Hloubětínská prostřednictvím zvýšené plochy 
křižovatky, nový přechod a místo pro přecházení. 
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Hloubětínská x Šestajovická   

Problémy: 
• vysoké intenzity a rychlosti vozidel,  
• chybí přecházení ke škole směrem od schodů (ulice U Slavoje), 
• parkování vozidel na chodníku u jižní hrany ulice Šestajovická. 

Návrh: 
• zvýšená křižovatka s upravenými přechody, 

• rozsáhlá úprava chodníkových ploch a parkování v ul. Šestajovická. 
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Cesta od podchodu pod Průmyslovou ul. a schody v ul. U Slavoje 

Problémy: 

• neupravený podchod 

• přerostlá zeleň, nepřehledné místo, nepořádek 

Místo není součástí dopravní studie, je nutné řešit s městskou částí Praha 14. 
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 

3.1 Témata ŠPM 
Na základě výsledků analytické části vznikal samotný školní plán mobility. Pracovnice organizace 
Pražské matky, z. s. škole připravily shrnutí hlavních problémů, které vyplývají z dotazníkového 
šetření a mapování i dopravního průzkumu. Výsledky připravily školní pracovní skupině složené ze 
zástupců pedagogického sboru, rodičů i dětí.  Podle zpětné vazby z této skupiny vznikla následující 
SWOT analýza  

SILNÉ STRÁNKY 

• Umístění školy v klidné lokalitě.  
• Pravidelný dohled policisty ráno a odpoledne 

před školou i v širším okolí školy. 
• Děti bydlí blízko školy. 
• Dobrá dopravní dostupnost školy. 
• Velký počet dětí, které se dopravují na 

koloběžce. 
 

SLABÉ STRÁNKY 

• Podchody a nevzhledná místa, neupravený 
veřejný prostor.   

• Nebezpeční a problémoví lidé (podchod pod 
Průmyslovou).  

• Dopravní chaos před školou.  
• Kouření středoškoláků a rodičů před školou. 
• Auta parkující celodenně před školou.  

PŘÍLEŽITOSTI 
• Projektová příprava rekonstrukce křižovatky 

Hloubětínská x Šestajovická již v pokročilé 
fázi. 

• Možnost koordinace s novou výstavbou u ul. 
Soustružnická. 

• Komunitní charakter okolí školy ("Všichni se 
tu dost znají, je to jako vesnice.")  

• Hodně dětí jezdí autem z malých vzdáleností - 
šance na změnu dopravního chování. 

• Vstřícný postoj zřizovatele. 
 

HROZBY 

• Nový sportovní areál naproti škole.  

• Potřeba parkovacích míst pro DC Paprsek. 
• Potřeba parkovacích míst pro ordinaci lékaře 

a školku v ul. Soustružnická. 
 

 

SWOT analýza se stala základem k formulování následujících témat ŠPM: 

 

TÉMA 1: Nebezpečná místa na cestě do školy 

TÉMA 2: Nevhodné chování řidičů-rodičů 

TÉMA 3: Podpora pěší dopravy  

TÉMA 4: Podpora dopravy na koloběžkách a kolech  

TÉMA 5: Strach dětí z nepříjemných lidí a nepřehledných míst 
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3.2 Vize a cíle 

3.2.1 Vize 

Naší vizí při vstupu do projektu, bylo zvýšit povědomí žáků školy a jejich rodičů o dopravní situaci 
před školou a na cestě k ní. Společně se zamyslet nad environmentálními dopady přivážení dětí 
osobními auty do školy a zpět. Chtěli jsme podpořit chuť dětí dopravit se do školy pěšky nebo na 
koloběžce, posílit zodpovědnost dětí za vlastní bezpečnost, připomenout, že je potřeba důsledně 
používat přechody, před vstupem do vozovky se vždy řádně rozhlédnout, nespoléhat se na to, že 
řidiči budou dodržovat přednost na přechodech, chodit aspoň ve dvojicích, u mladších dětí využívat 
možnosti přidat se na cestě ke kamarádovi, kterého doprovází dospělý. Ve spolupráci s policií chceme 

zajistit bezpečnost podchodu a ostatních rizikových míst. 

Vzhledem k tématům ŠPM formulovaným výše, si škola stanovila následující cíle: 

3.2.2 CÍL 1: Zvýšení dopravní bezpečnosti pro pěší a cyklisty 

Pocit ohrožení vnímá cestou do školy 29 % dětí. Strach o své děti kvůli nebezpečným dopravním 
situacím uvedlo 49 % rodičů, 32 % rodičů, kteří vozí děti do školy autem toto možnost volí z obavy 
o bezpečí dětí na ulicích. Pokud budou v okolí školy bezpečné a pohodlné cesty pro pěší a pro 
cyklisty, bude se více dětí dopravovat do školy pěšky na koloběžce nebo na kole. Rodiče se o ně 
nebudou bát a děti budou moci chodit samotné. 

Pro identifikaci nebezpečných míst na základě subjektivního vnímání dětí byla použita metoda 
projektu Bezpečné cesty do školy organizace Pražské matky, z. s. Postup i výsledky jsou popsány výše 
(Odd. 2. 2). Škola bude dále sledovat postup při realizaci opatření navržených v dopravní studii. 

Našim cílem je, aby okolí školy bylo bezpečné a přívětivé prostředí pro děti i rodiče. Budeme proto 
sledovat realizaci návrhů z dopravní studie a usilovat o takové uspořádání dopravního prostoru, které 
podporuje bezpečný pohyb u školy. 

V rámci dopravní výchovy učíme pravidla silničního provozu, v čemž budeme pokračovat i nadále. 
Budeme se však více soustředit na konkrétní lokalitu, kde se děti pohybují a na specifické situace, 
které je zde mohou potkat. Chceme, aby se děti uměly bezpečně pohybovat právě v okolí naší školy a 
získaly tak větší jistotu pro samostatné cestování. 

Měřitelné cíle:  

• počet realizací z dopravní studie    
• počet dětí, které se dopravují do školy samostatně 

Aktivity směřující k naplnění cíle 1: 

1. sledování realizace návrhů dopravní studie 

průběžné informování na městské části nebo u organizace Pražské matky, případně opakovaní 
žádosti o úpravu dotčených lokalit 

Termín: únor 2021 
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2. spolupráce s Policií 

Již probíhající spolupráci s Policií (dozor na přechodech, řešení problémových míst a situací) 
bychom rádi rozšířili o přednášky a vzdělávací akce pro žáky školy.  

3. dopravní výchova zaměřená na konkrétní lokalitu 

Cílem bude dopravní výchovu směřovat na konkrétní místa a řešit problémové situace, se kterými 
se žáci setkávají.  

4. zařazení dopravní výchovy do tematických týdnů v ŠD 

Školní družina v každém školním roce má v plánu činností týden zaměřený na dopravu a 
bezpečné cestování do školy. V tomto budeme pokračovat, a i ve školní družině klást důraz na 

bezpečné cesty dětí.   

3.2.3 CÍL 2: Podpora udržitelné mobility 

Níže uvedenými aktivitami chceme podpořit děti i rodiče, aby častěji využívali při cestách do školy 
aktivní mobilitu. Chceme ukazovat environmentální i zdravotní souvislosti aktivní dopravy a působit 
na děti i rodiče motivačně. Aktivní mobilitu chceme podpořit také vhodným vybavením školy, 
především zvýšenou kapacitou parkování pro kola a koloběžky. 

Měřitelné cíle: 

• počet dětí, které se dopravují do školy pěšky, na koloběžce nebo na kole; metoda evaluace: 

rychlý průzkum ve třídách v rámci akce Pěšky do školy, průměrná obsazenost stojanů na 
koloběžky 

Aktivity směřující k naplnění cíle 2: 

1. navýšení kapacity parkování pro kola a koloběžky na dvojnásobek 

Ve spolupráci s městskou částí (p. Vilgus) a Technickou správou komunikací (p. Švadlenka) 
zvýšíme počet stojanů pro kola a koloběžky 

Termín: září 2021 

2. motivační akce Pěšky do školy 

Škola se zapojí do akce Pěšky do školy, aby motivovala děti i rodiče ke změně dopravního 
chování 
Termín: září 2021 

3. EVVO – dopad dopravy na životní prostředí 
Do výuky více zapojíme témata environmentální výchovy se zaměřením na dopady dopravy 
na životní prostředí.  
 

3.2.4 CÍL 3: Snížení počtu dětí dovážených autem 

Z dopravního průzkumu vyplynulo, že většina automobilové dopravy v ulici Hloubětínská a Kyjská v 
době ranní špičky připadá na rodiče, kteří tudy vezou děti do školy.  Škola chce působit na 
rodičovskou komunitu tak, aby se snížila dopravní zátěž před školou, informovat o tom, jak se mají 
rodiče jako řidiči v okolí školy chovat a motivovat je, aby pokud možno cestu autem ke škole 
přehodnotili.  
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Měřitelné cíle: 

• počet dětí, které se dopravují do autem; metoda evaluace: rychlý průzkum ve třídách v rámci 
akce Pěšky do školy 

Aktivity směřující k naplnění cíle 3: 

1. informace na třídních schůzkách 

Škola bude pravidelně v rámci třídních schůzek informovat rodiče, obzvláště rodiče z prvních 
ročníků, o preferencích v oblasti dopravy do školy.  
Termín: třídní schůzky v 1. čtvrtletí školního roku (listopad 2020)  

2. motivační akce Pěšky do školy 

Škola se bude ve spolupráci se sdružením rodičů snažit o aktivní účast rodičovské komunity v 
akci Pěšky do školy. 
Termín: září 2021 

3. Návštěva akce Vítání cykloobčánků 

Žáci 1. tříd se v rámci programu Školní družiny zúčastní akce Vítání cykloobčánků, kde se 
seznámí se základními pravidly jízdy na kole.  
 

3.2.5 CÍL 4: Budování důvěry dětí i rodičů v sociální bezpečnost lokality 

Na základě průzkumu ve škole se ukázalo, že děti i rodiče pociťují sociální nejistotu a pocit ohrožení 
ze strany rizikových skupin obyvatelstva. Uvedený problém se týká především lokality v parku u 
Rokytky a prostranství u metra Hloubětín. Naším cílem je jednak snaha o revitalizaci těchto 
prostranství a dále posilování kompetencí dětí v oblasti zvládání sociálně rizikových situací.  

Měřitelné cíle: 

• konkrétní úpravy ve zmiňovaných lokalitách 

• počet osvětových akcí ve škole 

Aktivity směřující k naplnění cíle 4: 

1. žádost na městskou část 

Škola zažádá městskou část o úpravu veřejných prostranství – především se jedná o podchod pod 
Průmyslovou ul.  a úpravu vegetace v parku u Rokytky. 

Termín: leden 2021 

2. akce v parku u Rokytky 

V rámci tělesné výchovy a dalších venkovních aktivit se budeme snažit pro děti zatraktivnit park u 
Rokytky.  

3. výukové aktivity na téma sociálního ohrožení, sociálního vyloučení téma bezdomovectví, 
drogy apod. 

Žáci se každoročně účastní preventivních programů, které se mj. zaměřují na témata sociálního 
ohrožení, vyloučení atd.  
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3.3 Nástroje - akční plán 
CÍL AKTIVITA POPIS ODPOVĚDNÁ 

OSOBA 

 

SPOLUPRAC

UJÍCÍ 
SUBJEKTY 

TERMÍN 

1 - Zvýšení 
dopravní 
bezpečnosti 
pro pěší a 
cyklisty  

Zvýšení dopravní 
gramotnosti žáků 

Zapojení dopravní 
výchovy do výuky 

Jednotliví 
učitelé 

 Celý 
školní 
rok 

Tematický týden v ŠD Vychovatelky 

ŠD 

 Jeden 

týden 
dle 

rozpisu 

Spolupráce s policií Koordinátor 
dopravní 
výchovy 

Policie Celý 
školní 
rok 

2 - Podpora 

udržitelné 
mobility 

Zvýšení kapacity pro 
parkování kol a 
koloběžek 

Rozšíření současné 
parkovací kapacity na 
dvojnásobek 

p. ředitel MČ Praha 14 
TSK 

Září 
2021  

Zapojení do projektu 
Pěšky do školy 

Organizace projektu 

Pěšky do školy v naší 
škole 

Koordinátor 
dopravní 
výchovy + 
jednotliví 
učitelé 

Pražské 
matky 

Dle 

vyhláše
ní akce 

Vzdělávání v oblasti 
udržitelné mobility 

Výuka v rámci 
předmětu Výchova ke 
zdraví 

Učitelé 
výchovy ke 
zdraví 

 Celý 
školní 
rok 

3 - Snížení 
počtu dětí 
dovážených 
autem 

Zapojení do projektu 
pěšky do školy 

Organizace projektu 

Pěšky do školy v naší 
škole 

Koordinátor 
dopravní 
výchovy + 
jednotliví 
učitelé 

Rodičovské 
sdružení 
Pražské 
matky 

Dle 

vyhláše
ní akce 

Návštěva akce Vítání 
cykloobčánků 

Účast na akci Vítání 
cykloobčánků 

Vychovatelky 

ŠD 

MČ Praha 14 Dle 

vyhláše
ní akce 

Informování rodičů Informace pro rodiče 
v rámci třídních 
schůzek 

Jednotliví 
učitelé 

 V době 
třídních 
schůzek 

4 - Budování 
důvěry dětí i 
rodičů v 
sociální 
bezpečnost 
lokality 

Poznávání prostředí 
parku u Rokytky 

Aktivity v parku v 

rámci tělesné výchovy 

Učitelé tělesné 
výchovy 

 Celý 
školní 
rok 

Výukové aktivity na 
sociální témata 

Preventivní programy Metodik 

prevence 

 Celý 
školní 
rok 

Spolupráce s 
městskou částí 

Žádost na městskou 
část o zlepšení prostor 
(park u Rokytky, 

podchod u metra) 

Vedení školy MČ Praha 14  
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3.4 Doprovodné aktivity  
 

• Návštěva na akci Vítání cykloobčánků, kterou pořádá MČ Praha 14 

• Týden dopravní výchovy v ŠD 

• Téma dopravní výchovy ve výuce 

• Spolupráce s Policií 

3.5 Návrh/plán způsobu monitorování a vyhodnocování  
 

Plnění školního plánu mobility bude sledováno prostřednictvím týdenního plánu školy a aplikace 
Bakaláři. V plánu bude zapsána konkrétní akce spojená s realizací cílů školního plánu mobility a 

konkrétní osoba, která je za realizaci zodpovědná.  

Zainteresované strany budou o změnách v realizaci opatření a aktivit informováni prostřednictvím 
webových stránek školy, popřípadě aplikace Bakaláři, dále v případě potřeby i třídními učiteli na 
třídních schůzkách. Komunikaci s vedením městské části Prahy 14 bude i nadále zajišťovat především 
vedení školy.  
 

Plnění školního plánu mobility budou vyhodnocovat vyučující a vychovatelky jednou ročně formou 
příspěvků do výroční zprávy. 
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4 PŘÍLOHY 
 

4.1 Analytické situace z dopravního průzkumu 

4.2 Návrhové situace dopravní studie 
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KLÁNOVICKÁ KLÁNOVICKÁ

P

CHODCI SMĚR ZŠ:
190 / 65  dětí 
93 / 42  dospělých 

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
20 / 60  dětí 
50 / 53  dospělých 

CHODCI SMĚR ZŠ:
5 / 0  dětí 
5 / 4  dospělých 

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
30 / 58  dětí 
45 / 42  dospělých 

5 / 0  řidičů dalo přednost
0 / 0  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR ZŠ:
185 / 67  dětí 
90 / 58  dospělých 

25 / 4  řidičů dalo přednost
5 / 4  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
0 / 0  dětí 
5 / 4  dospělých 

0 / 0  řidičů dalo přednost
0 / 0  řidičů nedalo přednost

11 / 9

99 / 79

P

P

P

P

P

Legenda

pěší trasa / cesta
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

P

MÍSTO 1 ~ ANALÝZY
Soustružnická x Klánovická x Čertouská

DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Hloubětínská

:

· na nejvíce používané pěší trase z metra do školy děti v ulici
Soustružnická prochází mezi zaparkovanými auty

· auta parkují v ulici Soustružnická přímo na chodníku, děti tak chodí
ve vozovce (obytná zóna není v jedné výškové úrovni), nebo na
rozhraní chodníku a travnaté plochy

· vysoká rychlost vozidel v ulici Klánovická
· zaparkovaná auta před přechodem pro chodce brání v rozhledech

:

·
·

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 6/2019)

· ve sledovaném období je zde evidováno 10 nehod, 7
z nich jsou srážky se zaparkovanými vozidly

· v ul. Klánovická je evidována 1 nehoda s chodcem,
který byl při přecházení mimo přechod lehce zraněn

vysvětlivky:  x / y ... intenzity ráno / odpoledne

měřítko: C.1

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 1 : 500

formát: A3

ANALÝZY - MÍSTO 1
Soustružnická x Klánovická x Čertouská

17 / 12 / 2019

S

záměr: 

dodavatel: 

objednatel: 

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14

DOPRAVNÍ STUDIE
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ, PRAHA 14

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073

vypracovali: 

Ing. Květoslav Syrový, ČKAIT ID 0013654

Ing. Petr Kohout,  IČO: 07887329
Vltavská 973/5, 251 01 Říčany
petr.kohout2@seznam.cz
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ČERTOUSKÁ

ŠESTAJOVICKÁSV
ÉP

RA
VIC

KÁ

VAŇKOVA

CHODCI SMĚR ZŠ:
0 / 1  dětí 
0 / 1  dospělých 

0 / 0  řidičů dalo přednost
0 / 0  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
1 / 1  dětí 
3 / 3  dospělých 

0 / 1  řidičů dalo přednost
1 / 0  řidičů nedalo přednost

1 / 1

33 / 22

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
2 / 4  dětí 
6 / 2  dospělých 

5 / 0  řidičů dalo přednost
4 / 2  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR ZŠ:
19 / 4  dětí 
19 / 4  dospělých 

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
2 / 4  dětí 
12 / 5  dospělých 

0 / 0  řidičů dalo přednost
0 / 0  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR ZŠ:
24 / 4  dětí 
21 / 2  dospělých 

CHODCI MIMO PŘECHOD:
4 / 13  chodců

CHODCI MIMO PŘECHOD:
18 / 13  chodcůCHODCI PO JIŽNÍ STRANĚ VOZOVKY:

5 / 1  chodců5 / 3

58 / 23

CHODCI MIMO PŘECHOD SMĚR ZŠ:
2 / 0  dětí 
6 / 8  dospělých 
CHODCI MIMO PŘECHOD SMĚR OD ZŠ:
7 / 1  dětí 
12 / 9  dospělých 

5 / 8

P

P

P

Legenda

pěší trasa / cesta
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

P

MÍSTO 2 ~ ANALÝZY
Čertouská x Vaňkova

DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Hloubětínská

:

· při severní straně ulice Vaňkova není vyřešené přecházení ul.
Čertouská, na jižní straně zcela chybí chodník

· vysoká rychlost vozidel v ul. Vaňkova
· při výjezdu z jednosměrné ulice Soustružnická nejsou zajištěné

rozhledy

· přechody pro chodce v ulici Vaňkova nejsou využívané, chodci
chodí nejkratší cestou přes rozlehlou křižovatku

:

·
·
·

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 6/2019)

· celkem evidováno 8 nehod, 4 z nich jsou srážky se
zaparkovanými vozidly, 2x nedání přednosti v jízdě
vozidlu přijíždějícímu zprava (při výjezdu z ulice
Čertouská x Vaňkova)

vysvětlivky:  x / y ... intenzity ráno / odpoledne

měřítko: C.2

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 1 : 500

formát: A3

ANALÝZY - MÍSTO 2
Čertouská x Vaňkova

17 / 12 / 2019

S

záměr: 

dodavatel: 

objednatel: 

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14

DOPRAVNÍ STUDIE
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ, PRAHA 14

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073

vypracovali: 

Ing. Květoslav Syrový, ČKAIT ID 0013654

Ing. Petr Kohout,  IČO: 07887329
Vltavská 973/5, 251 01 Říčany
petr.kohout2@seznam.cz
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CHODCI PŘES KŘIŽOVATKU SMĚR ZŠ:
33 / 0  dětí 
11 / 1  dospělých 

0 / 0 CHODCI PŘES KŘIŽOVATKU SMĚR OD ZŠ:
2 / 0  dětí 
9 / 0  dospělých 

1 / 0  řidičů dalo přednost
6 / 0  řidičů nedalo přednost

27 / 3

7 / 2

45 (0) / 40 (4)

83 (40) / 50 (16)

CHODCI SMĚR ZŠ:
65 / 2  dětí 
19 / 7  dospělých 

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
0 / 6  dětí 
8 / 2  dospělých 

1 / 0  řidičů dalo přednost
2 / 0  řidičů nedalo přednost

ZASTAVENÍ VOZIDLA A VYSTUPOVÁNÍ DĚTÍ PŘED ŠKOLOU: 54 / 21

OTÁČENÍ VOZIDEL
V KŘIŽOVATCE: 11 / 5

Legenda

pěší trasa / cesta
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

P

MÍSTO 3 ~ ANALÝZY
Svépravická x Kyjská

DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Hloubětínská

:

· vysoká rychlost vozidel přijíždějících zeshora z jednosměrné ulice
Kyjská

· vysoké intenzity a rychlosti vozidel v ulici Hloubětínská
· špatné rozhledy v křižovatce Kyjská x Hloubětínská (chodci nejsou

vidět přes plot a často zde jezdí i děti na kolech a koloběžkách)

:

·
·

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 6/2019)

· v blízkosti křižovatky Svépravická x Kyjská evidována
pouze 1 nehoda - srážka se zaparkovaným vozidlem

· v křižovatce Hloubětínská x Kyjská je zaznamenána
nehoda, kdy vozidlo nedalo přednost v jízdě

vysvětlivky:  x / y ... intenzity ráno / odpoledne
u vozidel je v závorce uveden počet jízdních kol a koloběžek

měřítko: C.3

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 1 : 500

formát: A3

ANALÝZY - MÍSTO 3
Svépravická x Kyjská

17 / 12 / 2019

S

záměr: 

dodavatel: 

objednatel: 

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14

DOPRAVNÍ STUDIE
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ, PRAHA 14

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073

vypracovali: 

Ing. Květoslav Syrový, ČKAIT ID 0013654

Ing. Petr Kohout,  IČO: 07887329
Vltavská 973/5, 251 01 Říčany
petr.kohout2@seznam.cz
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BĚTÍN

SKÁ

ŠESTAJOVICKÁ

U SLAVOJE

CHODCI SMĚR ZŠ:
87 / 8  dětí 
21 / 2  dospělých 

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
0 / 15  dětí 
15 / 10  dospělých 

CHODCI MIMO PŘECHOD SMĚR ZŠ:
45 / 10  dětí 
18 / 4  dospělých CHODCI MIMO PŘECHOD SMĚR OD ZŠ:

11 / 20  dětí 
6 / 4  dospělých 

35 / 37 32 / 23

30 / 25

63 / 39
20 / 11

CHODCI SMĚR ZŠ:
36 / 0  dětí 
13 / 2  dospělých 

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
0 / 6  dětí 
10 / 2  dospělých 

OTÁČENÍ VOZIDEL V KŘIŽOVATCE: 1 / 0

OTÁČENÍ VOZIDEL NA PARKOVIŠTI K + R: 9 / 4

P

P

P

P

P

P

P

P

P

10 / 3 Legenda

pěší trasa / cesta
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

P

MÍSTO 4 ~ ANALÝZY
Hloubětínská x Šestajovická

DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Hloubětínská

:

· vysoké intenzity a rychlosti vozidel v ulici Hloubětínská
· chybí přecházení ke škole směrem od schodů (ulice U Slavoje)
· parkování vozidel na chodníku u jižní hrany ulice Šestajovická

:

·
· "jedou rychle"

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 6/2019)

· celkem evidováno 7 nehod, 3 z nich souvisí s
otáčením a couváním v křižovatce a vyjížděním z
parkovacího pásu (ten už je v současnosti stavebně
upraven)

vysvětlivky:  x / y ... intenzity ráno / odpoledne

měřítko: C.4

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 1 : 500

formát: A3

ANALÝZY - MÍSTO 4
Hloubětínská x Šestajovická

17 / 12 / 2019

S

záměr: 

dodavatel: 

objednatel: 

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14

DOPRAVNÍ STUDIE
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ, PRAHA 14

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073

vypracovali: 

Ing. Květoslav Syrový, ČKAIT ID 0013654

Ing. Petr Kohout,  IČO: 07887329
Vltavská 973/5, 251 01 Říčany
petr.kohout2@seznam.cz
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DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍCH STÍNŮ S BALISETAMI
PRO ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDŮ NA PŘECHODU

KLÁNOVICKÁ

NOVÉ MONTOVANÉ KRUHOVÉ ZPOMALOVACÍ
POLŠTÁŘE

VYZNAČENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
VODOROVNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM

LOKALITU DOPORUČENO ŘEŠIT JAKO ZÓNU 30,
PŘED PŘECHODEM PROZATÍM MOŽNO

DOPLNIT SDZ B20a (30km/h)

B
2
0
a

30

ZAJIŠTĚNÍ PĚŠÍ VAZBY I PRO CHODCE SMĚŘUJÍCÍ

SO
U

ST
R

U
ŽN

IC
KÁ

nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení
současná hrana

LEGENDA

současný strom

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

úpravy součástí jiné projektové dokumentace

současná / nová poloha kontejneru

Soustružnická x Klánovická x Čertouská
DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Hloubětínská

měřítko: D.1.1

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 1 : 500

formát: A3

nestavební řešení

27 / 01 / 2020

MÍSTO 1 ~ NÁVRHY

NÁVRHY - MÍSTO 1

:

MAXIMÁLNÍ DOVOLENÁ RYCHLOST 30 KM/H
· lokalitu doporučeno řešit jako ZÓNU 30
· dočasně možné umístit SDZ B20a

DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍCH STÍNŮ S BALISETAMI
· zajištění rozhledů na přechodech pro chodce

DOPLNĚNÍ ZPOMALOVACÍCH POLŠTÁŘŮ
· zpomalení vozidel před často využívaným přechodem pro chodce

S

záměr: 

dodavatel: 

objednatel: 

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14

DOPRAVNÍ STUDIE
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ, PRAHA 14

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073

vypracovali: 

Ing. Květoslav Syrový, ČKAIT ID 0013654

Ing. Petr Kohout,  IČO: 07887329
Vltavská 973/5, 251 01 Říčany
petr.kohout2@seznam.cz
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OBYTNÁ ZÓNA V JEDNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI

KLÁNOVICKÁ

PŘECHOD NA ZVÝŠENÉM PRAHU

DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍCH STÍNŮ S
BALISETAMI

ROZŠÍŘENÍ DOPRAVNÍHO PROSTORU - PROSTOR
PRO POHYB VOZIDEL A PĚŠÍCH + PARKOVACÍ PÁS
(6 PARKOVACÍCH STÁNÍ)

ÚZKÝ PÁS ZPEVNĚNÉHO POVRCHU PRO POHODLNÉ
VYSTUPOVÁNÍ Z VOZIDEL

VÝJEZD ZE ZÓNY PŘES ZVÝŠENÝ PRÁH

LOKALITU DOPORUČENO ŘEŠIT JAKO
ZÓNU 30, PŘED PŘECHODEM PROZATÍM

MOŽNO DOPLNIT SDZ B20a (30km/h)

B
2
0
a

30

ODVODNĚNÍ OBYTNÉ ZÓNY PŘÍČNÝM SKLONEM DO
PŘILEHLÉ ZELENĚ

DOPLNĚNÍ PROTIPARKOVACÍCH SLOUPKŮ -
VYPARKOVANÍ PROSTORU NAPROTI CESTĚ

2,0 %

OTOČENÍ JEDNOSMĚRNOSTI  V ULICI (PRO CYKLISTY
OBOUSMĚRNÝ PROVOZ)

VYZNAČENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ VODOROVNÝM
DOPRAVNÍM ZNAČENÍM + BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA OBRUB

VYSAZENÁ CHODNÍKOVÁ PLOCHA PRO ZAJIŠTĚNÍ
ROZHLEDŮ A ZNEMOŽNĚNÍ PARKOVÁNÍ PŘED PŘECHODEM

NÁHRADA ZA VYPARKOVANÁ MÍSTA U JAZYKOVÉ
ŠKOLY - 3 MÍSTA PRO PODÉLNÉ STÁNÍ, ZÁŘEZ S
OPĚRNOU ZÍDKOU NA HRANICI POZEMKU
SOUKROMÝCH NEMOVITOSTÍ - VYVOLANÁ ÚPRAVA
PLOTŮ / ZDÍ

PŘI POŽADAVKU NA VJEZD VOZIDEL MOŽNO
NĚKOLIK SLOUPKŮ JAKO SKLÁPĚCÍCH

NAVAZUJÍCÍ PROJEKT NOVÉHO CHODNÍKU V RÁMCI
AKCE "PRAHA BEZ BARIÉR - METRO HLOUBĚTÍN",
SINPPS S.R.O., Č. AKCE 999412/28

SOUKROMÉ POZEMKY

SO
U

ST
R

U
ŽN

IC
KÁ

nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení
současná hrana

LEGENDA

současný strom

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

úpravy součástí jiné projektové dokumentace

současná / nová poloha kontejneru

Soustružnická x Klánovická x Čertouská
DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Hloubětínská

měřítko: D.1.2

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 1 : 500

formát: A3

varianta se zvýšeným přechodem

27 / 01 / 2020

MÍSTO 1 ~ NÁVRHY

NÁVRHY - MÍSTO 1

:

NOVÝ ZVÝŠENÝ PŘECHOD
· znemožnění parkování před přechodem a zajištění rozhledů díky

vysazené chodníkové ploše
· zpomalení vozidel
· pouze nízké zvýšení s dlouhými nájezdy kvůli provozu autobusů v

této ulici

STAVEBNÍ USPOŘÁDÁNÍ OBYTNÉ ZÓNY
· obytná zóna v jedné výškové úrovni
· vyznačena místa pro parkování vozidel
· zamezení parkovaní vstřícně od cesty, kterou většina žáků používá

při přístupu na metro

OTOČENÍ JEDNOSMĚRNOSTI V ULICI SOUSTRUŽNICKÁ
· zvýšení bezpečnosti na sousední křižovatce Soustružnická x

Vaňkova
· cykloobousměrky

S

záměr: 

dodavatel: 

objednatel: 

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14

DOPRAVNÍ STUDIE
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ, PRAHA 14

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073

vypracovali: 

Ing. Květoslav Syrový, ČKAIT ID 0013654

Ing. Petr Kohout,  IČO: 07887329
Vltavská 973/5, 251 01 Říčany
petr.kohout2@seznam.cz
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VYSAZENÁ CHODNÍKOVÁ PLOCHA PRO ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDŮ
A ZNEMOŽNĚNÍ PARKOVÁNÍ PŘED PŘECHODEM

OBYTNÁ ZÓNA V JEDNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI

KLÁNOVICKÁ

ROZŠÍŘENÍ DOPRAVNÍHO PROSTORU - PROSTOR
PRO POHYB VOZIDEL A PĚŠÍCH + PARKOVACÍ PÁS
(6 PARKOVACÍCH STÁNÍ)

ÚZKÝ PÁS ZPEVNĚNÉHO POVRCHU PRO POHODLNÉ
VYSTUPOVÁNÍ Z VOZIDEL

VÝJEZD ZE ZÓNY PŘES ZVÝŠENÝ PRÁH

VYZNAČENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ VODOROVNÝM
DOPRAVNÍM ZNAČENÍM + BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA OBRUB

DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍCH STÍNŮ S
BALISETAMI

STAVEBNĚ PROVEDENÉ ZPOMALOVACÍ
LICHOBĚŽNÍKOVÉ POLŠTÁŘE - ZAJIŠŤUJÍ
POHODLNĚJŠÍ PRŮJEZD AUTOBUSŮM, ALE
ZPOMALUJÍ OSOBNÍ VOZIDLA

LOKALITU DOPORUČENO ŘEŠIT JAKO
ZÓNU 30, PŘED PŘECHODEM PROZATÍM

MOŽNO DOPLNIT SDZ B20a (30km/h)

B
2
0
a

30

ODVODNĚNÍ OBYTNÉ ZÓNY PŘÍČNÝM SKLONEM DO
PŘILEHLÉ ZELENĚ

DOPLNĚNÍ PROTIPARKOVACÍCH SLOUPKŮ -
VYPARKOVANÍ PROSTORU NAPROTI CESTĚ

2,0 %

OTOČENÍ JEDNOSMĚRNOSTI  V ULICI (PRO CYKLISTY
OBOUSMĚRNÝ PROVOZ)

NÁHRADA ZA VYPARKOVANÁ MÍSTA U JAZYKOVÉ
ŠKOLY - 3 MÍSTA PRO PODÉLNÉ STÁNÍ, ZÁŘEZ S
OPĚRNOU ZÍDKOU NA HRANICI POZEMKU
SOUKROMÝCH NEMOVITOSTÍ - VYVOLANÁ ÚPRAVA
PLOTŮ / ZDÍ

PŘI POŽADAVKU NA VJEZD VOZIDEL MOŽNO
NĚKOLIK SLOUPKŮ JAKO SKLÁPĚCÍCH

NAVAZUJÍCÍ PROJEKT NOVÉHO CHODNÍKU V RÁMCI
AKCE "PRAHA BEZ BARIÉR - METRO HLOUBĚTÍN",
SINPPS S.R.O., Č. AKCE 999412/28

SOUKROMÉ POZEMKY

SO
U

ST
R

U
ŽN

IC
KÁ

nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení
současná hrana

LEGENDA

současný strom

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

úpravy součástí jiné projektové dokumentace

současná / nová poloha kontejneru

Soustružnická x Klánovická x Čertouská
DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Hloubětínská

měřítko: D.1.3

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 1 : 500

formát: A3

varianta se zpomalovacími polštáři

27 / 01 / 2020

MÍSTO 1 ~ NÁVRHY

NÁVRHY - MÍSTO 1

:

VYSAZENÁ CHODNÍKOVÁ PLOCHA A LICHOBĚŽNÍKOVÉ
ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘE
· znemožnění parkování před přechodem a zajištění rozhledů
· zklidňující prvek pro zpomalení osobních vozidel se zajištěním

pohodlného průjezdu autobusů a cyklistů

STAVEBNÍ USPOŘÁDÁNÍ OBYTNÉ ZÓNY
· obytná zóna v jedné výškové úrovni
· vyznačena místa pro parkování vozidel
· zamezení parkovaní vstřícně od cesty, kterou většina žáků používá

při přístupu na metro

OTOČENÍ JEDNOSMĚRNOSTI V ULICI SOUSTRUŽNICKÁ
· zvýšení bezpečnosti na sousední křižovatce Soustružnická x

Vaňkova
· cykloobousměrky

S

záměr: 

dodavatel: 

objednatel: 

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14

DOPRAVNÍ STUDIE
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ, PRAHA 14

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073

vypracovali: 

Ing. Květoslav Syrový, ČKAIT ID 0013654

Ing. Petr Kohout,  IČO: 07887329
Vltavská 973/5, 251 01 Říčany
petr.kohout2@seznam.cz
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VAŇKOVA

OBLAST KŘIŽOVATKY ULIC VAŇKOVA x ŠESTAJOVICKÁ x
SVÉPRAVICKÁ BY BYLO VHODNÉ  PROVĚŘIT
SAMOSTATNOU STUDIÍ VČETNĚ PŘILEHLÉHO PARKOVIŠTĚ

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU NAMÍSTO 1 PARKOVACÍHO
MÍSTA KVŮLI ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDŮ

ZÚŽENÍ VOZOVKY NA 5,5 m, POLOMĚRY OBLOUKŮ
DLE VLEČNÝCH KŘIVEK VOZIDEL SVOZU ODPADU

ZVÝŠENÍ NIVELETY NA VJEZDU - NUTNÁ PŘEDLAŽBA
ČÁSTI CHODNÍKU A VYROVNÁNÍ TOHOTO ROZDÍLU

ZVÝŠENÝ VJEZD DO OBYTNÉ ZÓNY + OTOČENÍ
JEDNOSMĚRNOSTI ULICE - VOZIDLA NAJÍŽDÍ Z
TOHOTO SMĚRU A MAJÍ PŘEHLED O POHYBU
CHODCŮ

OKOLÍ DOPORUČENO ŘEŠIT JAKO ZÓNU 30 - NA ČÁSTI
ULIC JE UŽ NYNÍ OMEZENA RYCHLOST NA 30 KM/H

30 30
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STAVEBNĚ PROVEDENÝ LICHOBĚŽNÍKOVÝ
ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘ

VYSAZENÉ CHODNÍKOVÉ PLOCHY S DOPLNĚNÝMI
PŘECHODY PRO CHODCE

ZAJIŠTĚNÍ PĚŠÍ VAZBY I PRO CHODCE SMĚŘUJÍCÍ
DO/Z JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI ULICE ČERTOUSKÁ

SO
U

ST
R

U
ŽN

IC
KÁ

nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení
současná hrana

LEGENDA

současný strom

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

úpravy součástí jiné projektové dokumentace

současná / nová poloha kontejneru

Čertouská x Vaňkova
DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Hloubětínská

měřítko: D.2

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 1 : 500

formát: A3 27 / 01 / 2020

MÍSTO 2 ~ NÁVRHY

NÁVRHY - MÍSTO 2

:

VYSAZENÉ CHODNÍKOVÉ PLOCHY
· zajištění pěší vazby podél ulice Vaňkova
· doplnění míst pro přecházení přes ulice Čertouská a Vaňkova
· zajištění rozhledů - vyparkování 4 vozidel v křižovatce

OTOČENÍ JEDNOSMĚRNOSTI V ULICI SOUSTRUŽNICKÁ
· zvýšený nájezd do obytné zóny - ta dále pokračuje v jedné výškové

úrovni
· vozidla přijíždějící z tohoto směru mají lepší výhled na chodce, kteří

jdou po chodníku podél ul Vaňkova (v současné situaci chodci nejsou
za zelení a plotem vidět)

ZPOMALOVACÍ PRVKY A ZÓNA 30
· doporučeno zavedení zóny 30 v celé oblasti
· zónu podpořit pravidelně umístěnými stavebními prvky

S

záměr: 

dodavatel: 

objednatel: 

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14

DOPRAVNÍ STUDIE
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ, PRAHA 14

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073

vypracovali: 

Čertouská x Vaňkova

Ing. Květoslav Syrový, ČKAIT ID 0013654

Ing. Petr Kohout,  IČO: 07887329
Vltavská 973/5, 251 01 Říčany
petr.kohout2@seznam.cz



KYJSKÁ

SVÉPRAVIC
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V CHALOUPKÁCH

LITOŠICKÁ

HOSTAVICKÁ

ŠESTAJO
VIC

KÁ
MIMO DOPRAVNÍ

OBSLUHU

ZMĚNOU SMĚRU SE ZLEPŠÍ ROZHLEDY V TÉTO
KŘIŽOVATCE - ODSTRANĚNÍ SITUACE, KDY CHODCI
NEJSOU ZA PLOTEM VIDĚT

POHYB CHODCŮ

ODSTRANĚNÍ RYCHLÉHO PRŮJEZDU VOZIDEL KŘIŽOVATKOU
- ULICE KYJSKÁ JE VE VELKÉM SKLONU A AUTA JEDOUCÍ DO
KŘIŽOVATKY SHORA TAK DOSAHUJÍ VYSOKÝCH RYCHLOSTÍ

nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení
současná hrana

LEGENDA

současný strom

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

úpravy součástí jiné projektové dokumentace

současná / nová poloha kontejneru

Svépravická x Kyjská
DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Hloubětínská

měřítko: D.3.1

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 1 : 500

formát: A3 27 / 01 / 2020

MÍSTO 3 ~ NÁVRHY

NÁVRHY - MÍSTO 3

:

OTOČENÍ JEDNOSMĚRNOSTI ULICE KYJSKÁ
· otočení směru z klesání do stoupání
· zajištění rozhledů na křižovatce Kyjská x Hloubětínská
· zklidnění dopravy v ulici a především pomalejší nájezd vozidel do

křižovatky Kyjská x Svépravická

S

záměr: 

dodavatel: 

objednatel: 

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14

DOPRAVNÍ STUDIE
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ, PRAHA 14

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073

vypracovali: 

nestavební řešení

Ing. Květoslav Syrový, ČKAIT ID 0013654

Ing. Petr Kohout,  IČO: 07887329
Vltavská 973/5, 251 01 Říčany
petr.kohout2@seznam.cz
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V4 (0,25)

V7b

ROZŠÍŘENÍ VÝCHODNÍHO NÁROŽÍ KŘIŽOVATKY -
ZKRÁCENÍ DÉLKY PŘECHÁZENÍ ASI O 2,5 m

DOPLNĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO MÍSTA PRO
PŘECHÁZENÍ

NÁVAZNOST NA PŘÍSTUPOVOU CESTU KE
SPORTOVNÍ HALE HLOUBĚTÍN

VELMI PROBLEMATICKÉ KŘIVKY PRO PRŮJEZD
VOZIDEL SVOZU ODPADU - VOZIDLA MUSÍ COUVAT,

NEBO LEHCE PŘEJÍŽDÍ CHODNÍK

V NÁROŽÍ MŮŽE DOCHÁZET K PŘEJÍŽDĚNÍ CHODNÍKU
ROZMĚRNÝMI VOZIDLY - KŘIVKY 3-NÁPRAVOVÉHO

VOZIDLA NEVYCHÁZÍ (STEJNÁ SITUACE JAKO V
SOUČASNÉM STAVU)
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SVÉPRAVIC
KÁ

ŠKOLA

ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKA NAVRŽENÁ V PROJEKTU "ZVÝŠENÍ
BEZPEČNOSTI CHODCŮ V OKOLÍ ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ" -
SYROVÝ K., 2015/0628/ODOP_OddD/PŠ

nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení
současná hrana

LEGENDA

současný strom

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

úpravy součástí jiné projektové dokumentace

současná / nová poloha kontejneru

Svépravická x Kyjská
DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Hloubětínská

měřítko: D.3.2

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 1 : 500

formát: A3 27 / 01 / 2020

MÍSTO 3 ~ NÁVRHY

NÁVRHY - MÍSTO 3

:

ROZŠÍŘENÍ NÁROŽÍ V KŘIŽOVATCE
· vyznačení nového místa pro přecházení
· zkrácení délky přecházení

S

záměr: 

dodavatel: 

objednatel: 

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14

DOPRAVNÍ STUDIE
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ, PRAHA 14

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073

vypracovali: 

varianta s rozšířeným nárožím a MPP

Ing. Květoslav Syrový, ČKAIT ID 0013654

Ing. Petr Kohout,  IČO: 07887329
Vltavská 973/5, 251 01 Říčany
petr.kohout2@seznam.cz
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CELÁ KŘIŽOVATKA JE NAVRŽENA JAKO ZVÝŠENÁ -
ZPOMALENÍ VOZIDEL PROJÍŽDĚJÍCÍCH ULICÍ KYJSKÁ,

ZLEPŠENÍ PĚŠÍCH VAZEB

DOPLNĚNÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ POMOCÍ
VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

NÁVAZNOST NA PŘÍSTUPOVOU CESTU KE
SPORTOVNÍ HALE HLOUBĚTÍN

PROBLEMATICKÉ PROJÍŽDĚNÍ 3-NÁPRAVOVÉHO VOZIDLA
(SVOZ ODPADU), ODBOČENÍ Z ULICE KYJSKÁ DO UL.

SVÉPRAVICKÁ JE TÍMTO NÁVRHEM ZCELA ZNEMOŽNĚNO
(PRŮJEZD POUZE PŘÍMO)

SVÉPRAVIC
KÁ

ŠKOLA

ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKA NAVRŽENÁ V PROJEKTU "ZVÝŠENÍ
BEZPEČNOSTI CHODCŮ V OKOLÍ ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ" -
SYROVÝ K., 2015/0628/ODOP_OddD/PŠ

nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení
současná hrana

LEGENDA

současný strom

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

úpravy součástí jiné projektové dokumentace

současná / nová poloha kontejneru

Svépravická x Kyjská
DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Hloubětínská

měřítko: D.3.3

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 1 : 500

formát: A3 27 / 01 / 2020

MÍSTO 3 ~ NÁVRHY

NÁVRHY - MÍSTO 3

:

ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKA
· zlepšení pěších vazeb
· nově vyznačené místo pro přecházení
· zklidnění dopravy

S

záměr: 

dodavatel: 

objednatel: 

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14

DOPRAVNÍ STUDIE
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ, PRAHA 14

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073

vypracovali: 

varianta se zvýšenou křižovatkou

Ing. Květoslav Syrový, ČKAIT ID 0013654

Ing. Petr Kohout,  IČO: 07887329
Vltavská 973/5, 251 01 Říčany
petr.kohout2@seznam.cz
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KŘIŽOVATKA JE NAVRŽENA JAKO ZVÝŠENÁ  S DOPLNĚNÍM
PROTIPARKOVACÍCH SLOUPKŮ - ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V ULICI
HLOUBĚTÍNSKÁ

V NEJVÍCE VYUŽÍVANÝCH PĚŠÍCH SMĚRECH JSOU VYZNAČENY
PŘECHODY PRO CHODCE

CHODNÍK JE OD VOZOVKY ODDĚLEN ZELENÝM PÁSEM A
SLOUPKY A NEBUDE TAK V TOMTO PROSTORU DOCHÁZEK K
PARKOVÁNÍ VOZIDEL NA CHODNÍKU (PŘERUŠENÍ POUZE NA
VJEZDECH DO NEMOVITOSTÍ)

PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
NA DRUHOU STRANU ULICE (2 SLOUPY VO)

ZVÝŠENÝ PŘECHOD NAVAZUJÍCÍ NA ROZŠÍŘENÝ CHODNÍK,
VZNIKNE ZDE PŘEDPROSTOR PŘECHODU S DOPLNĚNÝMI

SLOUPKY

VOZOVKA JE ZÚŽENA NA 5 m A O UŠETŘENÝCH 0,5 m JE
ROZŠÍŘEN CHODNÍK,

V PROSTORU PŘECHODU JE VOZOVKA DÁLE ZÚŽENA NA
3,5 m A JSOU ZDE ZŘÍZENA MÍSTA PRO VYHÝBÁNÍ VOZIDEL

P
7

ODSTRANĚNÍ SOUČASNÝCH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ

2
,0

 %

V RÁMCI LEPŠÍHO HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI JE
MOŽNÉ ZELENÝ PÁS NAVRHNOUT V JEDNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI S
CHODNÍKEM A VODA Z CHODNÍKU DO NĚJ BUDE SVEDENA

AKCE SPORTOVNÍ HALA HLOUBĚTÍN - ABM ARCHITEKTI s.r.o.

x

x

PROJEKT NOVÉHO CHODNÍKU V RÁMCI AKCE "PRAHA BEZ
BARIÉR - METRO HLOUBĚTÍN", SINPPS S.R.O., Č. AKCE

999412/28, V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU JE NAVRŽENA I
STAVEBNÍ ÚPRAVA PŘECHODU - NUTNÁ KOORDINACE

P
8

DOPLNĚNÍ PŘISVÍCENÍ PROSTORU KŘIŽOVATKY

nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení
současná hrana

LEGENDA

současný strom

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

úpravy součástí jiné projektové dokumentace

současná / nová poloha kontejneru

MÍSTO 4 ~ NÁVRHY
Hloubětínská x Šestajovická

DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Hloubětínská

měřítko: D.4

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 1 : 500

formát: A3 27 / 01 / 2020

NÁVRHY - MÍSTO 4

:

ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKA
· zklidnění dopravy a zajištění rozhledů v křižovatce
· vyznačení přechodů

ZVÝŠENÝ PŘECHOD
· zvýšení bezpečnosti chodců na nejvíce používaném přechodu v okolí

školy
· rozšíření jižního chodníku v ulici (zúžení vozovky na 5 m)
· v prostoru přechodu je vozovka zúžena na 3,5 m, protijedoucí vozidla

si tak musí navzájem dávat přednost

ODDĚLENÍ POCHOZÍ PLOCHY OD ZAPARKOVANÝCH VOZIDEL
· vymezení prostoru pro parkovaní vozidel a pro pohyb chodců
· možné oddělení zelení, nebo sloupky

S

záměr: 

dodavatel: 

objednatel: 

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14

DOPRAVNÍ STUDIE
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ, PRAHA 14

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073

vypracovali: 

Hloubětínská x Šestajovická

Ing. Květoslav Syrový, ČKAIT ID 0013654

Ing. Petr Kohout,  IČO: 07887329
Vltavská 973/5, 251 01 Říčany
petr.kohout2@seznam.cz


	BCS Hloubetinska-C-ANALYZY_19-12-16-C1
	BCS Hloubetinska-C-ANALYZY_19-12-16-C2
	BCS Hloubetinska-C-ANALYZY_19-12-16-C3
	BCS Hloubetinska-C-ANALYZY_19-12-16-C4
	BCS Hloubetinska-D-NAVRHY_20-01-27-D.1.1 (nestav)
	BCS Hloubetinska-D-NAVRHY_20-01-27-D.1.2 (zvyseny)
	BCS Hloubetinska-D-NAVRHY_20-01-27-D.1.3(polstar)
	BCS Hloubetinska-D-NAVRHY_20-01-27-D.2
	BCS Hloubetinska-D-NAVRHY_20-01-27-D.3.1 (smerovost)
	BCS Hloubetinska-D-NAVRHY_20-01-27-D.3.2 (narozi)
	BCS Hloubetinska-D-NAVRHY_20-01-27-D.3.3 (zvysena)
	BCS Hloubetinska-D-NAVRHY_20-01-27-D.4

