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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je nalezení optimálního řešení Náměstí Bratří Synků. Po posouzení 

současných problému a nedostatků nalezených v rámci dopravního průzkumu, analýzy 

dopravních nehod a bezpečnostní inspekce, bude přistoupeno k samotným návrhům řešení 

dané lokality. Tyto návrhy budou obsahovat opatření, které aktuální vady minimalizují či úplně 

odstraní. 
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bezpečnostní inspekce pozemních komunikací, organizace dopravy 

 

ABSTRACT 

The aim of diploma thesis is to find the optimal solution of the Náměstí Bratří Synků. After 

assessing the current problems and shortcomings found in the traffic survey, traffic accident 

analysis and safety inspection, the designs of the possible solutions will be drawed. These 

suggestions will include measures that minimize or eliminate current insufficiencies. 

KEYWORDS: transport services, optimalization, traffic survey, public space, traffic safety 

inspection, traffic organization 
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Seznam zkratek 

TP  technické podmínky 
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MČ  městská část 
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VDZ  vodorovné dopravní značení 

Nádr.  nádraží 

NBS  Náměstí Bratří Synků 

SEZ  Ulice Sezimova 

VLA  Ulice Vlastislavova 

CES  Ulice Čestmírova 

CTI  Ulice Ctiborova 

SOU  soukromníci 

ZTP  zvlášť těžké postižení 
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1. Úvod 

Téma diplomové práce „Optimální řešení Náměstí Bratří Synků v Praze“ bylo zvoleno 

z důvodu, že v dané oblasti autorka práce dlouhodobě žije a pociťuje problémy současného 

stavu na vlastní kůži. Cílem autorky je tedy vypracování analýzy aktuálního stavu a návrhu 

nového, funkčního řešení, avšak nejen z pohledu budoucího dopravního inženýra, ale také 

architekta-urbanisty a v neposlední řadě také z pohledu obyvatele a uživatele dané lokality. 

V současné době je důležité, aby se k revitalizaci veřejných prostranství vyjadřovali jak 

zainteresovaní odborníci, tak i jeho uživatelé s cílem najít ten správný kompromis mezi 

rozpornými požadavky. 

Obsah práce je rozdělen na analýzu současného stavu a možné návrhy optimalizace 

vymezeného území. V první části se autorka bude zabývat vymezením prostoru Náměstí Bratří 

Synků, určí jeho úlohu a funkci v rámci dané lokality. Další částí začne samotná analýza 

současného stavu náměstí z různých perspektiv. Autorka se zaměří na situaci z pohledu silniční 

dopravy, a to především průzkumem dopravy v klidu a směrovým průzkumem v křižovatce ulic 

Křesomyslova x Bělehradská x Otakarova. Dále bude posuzováno náměstí jako veřejné 

prostranství dle Manuálu tvorby veřejného prostranství vydané Institutem plánovaní a 

územního rozvoje hlavního města Prahy. Následně bude zkoumáno náměstí jako přestupní 

uzel městské hromadné dopravy a jeho organizace. 

Současné uspořádání náměstí a okolních křižovatek je považováno za rizikové, proto bude 

provedena analýza dopravních nehod. Dále za účelem zjištění bezpečnostních rizik bude 

zpracována bezpečnostní inspekce ve vymezené lokalitě. 

V druhé části diplomové práce autorka představí návrhy optimalizačního řešení v oblasti 

náměstí ve dvou variantách, které budou následně posouzeny z hlediska dopravního inženýra 

i z pohledu využití veřejného prostranství. Závěrem budou zhodnoceny výhody a nevýhody 

jednotlivých návrhů a možná doporučení. 
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2. Vymezení řešené lokality 

Přestože se diplomová práce zaměřuje primárně na Náměstí Bratří Synků, vzhledem ke 

komplexnosti lokality je v rámci práce řešeno území, které je zobrazeno na obr. č. 1 a je 

vymezena následovně: 

 

Obrázek 1: Schéma zkoumaného území(www.mapy.cz) 

 část ulice Křesomyslova směřující do křižovatky s ul. Bělehradská a s ul. Křesomyslova 

 ulice Otakarova vymezená křižovatkou s ul. Bělehradská, s ul. Křesomyslova a 

křižovatkou s ul. Otakarova, s ul. Na Zámecké 

 ulice Na Zámecké v celé její délce 

 ulice Sezimova v celé její délce 

 ulice Vlastislavova v celé její délce 

 Náměstí Bratří Synků 

 část ulice Nuselská, vycházející z Nám. Bratří Synků po křižovatku s ul. Vlastislavova a 

ul. Táborská 

 část ulice Čestmírova vycházející z Nám. Bratří Synků po křižovatku s ul. Vlastislavova 



11 
 

 část ulice Ctiradova vymezená s křižovatkou ul. Na Zámecké a s křižovatkou ul. 

Vlastislavova 

 Úloha a funkce Náměstí Bratří Synků v rámci sídelní čtvrti  

Názvy náměstí se během historie měnily. Původně neslo náměstí název Metodějovo, následně 

bylo přejmenováno na Riegrovo a od 50. let minulého století nese název po českých 

komunistických novinářích a politicích, bratrech Viktorovi a Ottu Synkovi, kteří byli za 2. 

světové války popraveni nacisty kvůli napomáhání odboji. Po Sametové revoluci byl podán 

poslední návrh na změnu názvu náměstí, ale protože se jednalo o žijící osobnost (Václav 

Havel), nemohl být návrh přijat a Náměstí Bratří Synků zůstalo. 

Prostory náměstí byly v minulosti využívány odlišným způsobem, než jsou užívány v dnešní 

době. Doprava na náměstí byla vedena po jeho obvodu a jen tramvaje byly vedeny diagonálně 

skrze náměstí. Kolem tramvajové tratě byl vybudován park s přilehlým tržištěm. Vzhledem k 

aktuálnímu stavu bylo historické náměstí příznivější z hlediska návštěvníků náměstí a pěší 

dopravy. 

 

Obrázek 2: Využití Nám. Bratří Synků v historii(www.zazitmestojinak.cz) 

Náměstí v dnešní době slouží spíše jako přestupní uzel a parkovací plocha než jako prostor, 

kde by obyvatelé a návštěvníci měli najít odpočinek či nějaký druh zábavy. Ojedinělá kulturní 

událost, konající se na Náměstí Bratří Synků, je „Zažít Nusle jinak“ která je součástí celopražské 

akce „Zažít město jinak“. V tuto událost se promění veřejný prostor náměstí ve společenské a 

kulturní dějiště.  
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 Náměstí Bratří Synků a jeho širší vztahy 

Ke dni 31.12.2017 je zde evidováno 31 tisíc obyvatel a katastrální výměra městské části Nuslí 

činí 285 ha. Řešené Náměstí Bratří Synků patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství 

v Nuslích po boku Pankráckého náměstí či náměstí Generála Kultvašra. 

 

 

 

 

 

 

Náměstí Bratří Synků se nachází v Praze, v centrální části Nuslí, městské části Praha 4. Součástí 

Nuslí je i sídelní čtvrť Pankrác. MČ Praha 4, sousedí s městskými částmi Praha 2 (Vyšehrad, 

Nové Město a Vinohrady), Praha 10 (Vršovice, Strašnice a Malešice), Praha 11 (Chodov, Háje), 

Praha 12 (Cholupice, Kamýk a Modřany) a Praha 5 (Radlice, Smíchov, Motol). Katastrální území 

Nusle je se zmíněnými částmi Prahy propojena všemi druhy dopravy. Například pomocí 

Nuselského mostu, který spojuje část území Prahy 4 - Pankrác se vzdálenější jihovýchodní částí 

města a centrem. 

 

Obrázek 4: pozice Nám. Bratří Synků v katastrálním území Nuslí(google.cz/maps) 

Obrázek 3: lokace a znak MČ Praha 4(www. cs.wikipedia.org) 
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Rozmístění pozemních komunikací je viditelné z obrázku č.4. Nejzatíženější komunikací na 

území MČ Prahy 4 je bezkonkurenčně procházející Severojižní magistrála, která zásadním 

způsobem ovlivňuje dopravní situaci v centru Prahy a jeho okolí.  

 

3. Náměstí a současné požadavky na jeho podobu 

Náměstí je definováno jako místo, které umožňuje lidem se setkávat a utvrzovat jejich 

společenství. K tomu lze náměstí popsat jako obraz města, lokality, kultury a národa. [1] 

Náměstí patří do základních kompozičních prvků města a jeho prostory jsou určeny jak svojí 

polohou, tak i způsobem využívání. Nejzákladnějším prvkem náměstí je jeho postavení vůči 

přilehlým budovám. Špatným příkladem může být rušná komunikace, která naruší tento 

vzájemný vztah. Natož aby na ploše náměstí byly umístěné bariéry, které brání přirozenému 

pohybu chodce či výškové rozdíly. U tradičních náměstí lze pozorovat využití historické 

architektury k tomu, aby se náměstí stalo středem dění celého města. 

Ukázkové příklady podoby náměstí dle moderních požadavků jsou znázorněna na 

následujících obrázcích č. 5 a č. 6. 

 

Obrázek 5:ukázkové řešení veřejného prostranství v podobě náměstí ve Žďáru nad Sázavou(www.gremis.cz) 



14 
 

 

Obrázek 6: Frýdlantské náměstí T. G. Masaryka(www.archiweb.cz) 

Organizace komunikací, mobiliáře a flóry by mělo tvořit vkusný a kompaktní celek. Cílem by 

mělo být víceúčelové využití, nabízet dostatek místa pro větší kumulaci lidí, obsahovat prvky, 

které obohacují jeho využití jako jsou umělecká díla nebo vodní prvky. 



15 
 

 

4. Analýza současného stavu Náměstí Bratří Synků 

 Analýza veřejného prostranství 

4.1.1. Organizace uličního profilu 

Přestože je Náměstí Bratří Synků situováno v širším centru Prahy, je silně zatíženo 

automobilovou dopravou. Na náměstí chybí prvky zklidňování dopravy, a přitom jedním 

z předpokladů kvalitních veřejných prostranství je zaručení bezpečného, pohodlného a 

příjemného soužití všech jeho uživatelů. Zásadním problémem je směrové vedení komunikace 

a tramvajové trati. Ty jsou v prostoru náměstí vedeny diagonálně a rozdělují náměstí na dvě 

části (viz obrázek č. 7). Ostatní komunikace jsou vedeny po obvodu náměstí a jsou směrově 

usměrněny. 

 

Obrázek 7: rozčleněné Náměstí Bratří Synků(www.mapy.cz) 

Úseky určené pro pěší a pobyt venku jsou po hranách náměstí oddělené od jednosměrných 

komunikací pomocí parkovacích pásů a pro překonání vozovky jsou určeny přechody pro 

chodce situované na rozích náměstí. Bezbariérové a bezpečnostní úpravy jsou provedeny jen 

částečně. 

V prostoru náměstí je na hlavním tahu skrze náměstí povolená maximální rychlost 50 km/h, 

avšak jednosměrné komunikace vedené po hranách náměstí jsou v režimu Zóna 30. Napojení 
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Zón 30 na hlavní komunikaci je usměrněno pomocí vodorovného dopravního značení, které je 

na některých místech již značně opotřebeno. 

 

Obrázek 8: Hlavní komunikace (ul. Nuselská) protínající náměstí 

4.1.2. Plochy veřejného prostranství 

Plochy pro pěší jsou v lokalitě Náměstí Bratří Synků převážně vhodně dimenzované.  Šíře 

chodníkových ploch po obvodu náměstí dostačují k tomu, aby se dva chodci minuli bez 

možného kontaktu.  Prostranství, která jsou rozdělena hlavní komunikací a tramvajovou tratí, 

disponují prostorem pro pohyb chodců i pro pohybové aktivity. Nachází se zde i zeleň a 

stromořadí. Kvalitu těchto prostorů však zhoršuje umístěné „oplocení“, která má zamezit 

vstup na travnaté plochy (viz obrázek č. 9). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 9: ohraničení travnatých ploch na Nám. Bratří Synků 
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V prostoru náměstí jsou umístěny dvě vstřícně uspořádané tramvajové zastávky. Pro nástup a 

výstup z vozidel městské hromadné dopravy slouží zastávkové ostrůvky, které jsou od zastávek 

odříznuty hlavními silničními tahy. Šířka zastávkového ostrůvku je 2 m, což je nevyhovující 

vzhledem k velikostem přepravních proudů cestujících. Při denní špičce jsou cestující nuceni 

stoupat do vozovky a tím dostávají do nebezpečí sebe, ale i řidiče vozidla (viz obrázek č. 10). 

 

Obrázek 10: uspořádání zastávkového ostrůvku na Nám. Bratří Synků 

V oblasti náměstí se nachází veškerá občanská vybavenost jako jsou obchody, banky, lékárna, 

kavárny a restaurace. Nevýhodou však zůstává separace, kterou vytváří rušná komunikace 

protínající náměstí.  Integritu veřejných a soukromých prostor v rámci celého náměstí lze také 

rozdělit pomocí hlavní komunikace. Jihozápadní část náměstí včetně parterů budov je nově 

zrekonstruována a zpříjemňuje tak pohyb chodcům. Naopak na druhé straně náměstí se 

nachází budovy s neudržovanými průčelími a restauracemi nízké úrovně, které přitahují 

pochybné existence. 
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4.1.3. Prvky na Náměstí Bratří Synků 

 Povrchy a materiály 

Využívání místa a zvyšování atraktivity může být docíleno pomocí kvalitních materiálů.  Výběr 

povrchu a materiálu by měl vycházet z celkového složení prostranství, vývoje historických 

událostí ale hlavně z lokálního charakteru. 

V současné době nejsou sdílené a pěší plochy sjednoceny.  Chodníkové plochy lemující domy 

v jihozápadní části náměstí a plochy v parcích jsou vytvořené z žulové dlažby, naopak 

v severovýchodní části jsou chodníkové plochy z dlažby zámkové (viz obrázek č. 11). Výjimku 

netvoří ani chodníkové plochy asfaltové. 

   

Asfaltový materiál je také použit na povrch zastávkových ostrůvků a parkovacích pásů 

v severní a východní části náměstí. Hlavní komunikace a ulice v severovýchodní straně náměstí 

má také pojížděný povrch vytvořen z asfaltového materiálu. V jihozápadní části je zase povrch 

směrově usměrněných ulic a parkovacích pásů vytvořen z kamenné dlažby. 

Po celém Náměstí Bratří Synků je hojně využíván žulový masivní obrubník, který odděluje 

komunikaci od chodníku a je typický pro Prahu.  

 Stromy a zeleň 

Neopominutelnými prvky veřejného prostranství jsou stromy a zeleň, které regulují extrémní 

teploty, příznivě napomáhají proudění a vlhkosti vzduchu a zajišťují snížení znečištění 

prachem. Prezentují živou přírodu ve městě a přispívají ke kompenzaci negativních dopadů z 

automobilové dopravy. 

Vzrostlé stromořadí lemuje ulici v jihozápadní části náměstí, kde kromě zastínění parkovacích 

pásů pomáhá udržovat přijatelnou teplotu i návštěvníkům, kteří využívají chodníkové plochy 

Obrázek 11: užité materiály na chodníkové plochy 
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pod ním. Další vysoké stromy lemují kavárnu, která se nachází v jihozápadní části veřejného 

prostranství a poskytují návštěvníkům zastínění ve slunečných dnech (viz obrázek č. 12). 

 

Obrázek 12: Cukrárna umístěná v severozápadní části náměstí 

Oproti tomu v severovýchodní části veřejného prostoru jsou stromy vysazeny nahodile a 

doplněny keřovými porosty. Trávníkové plochy umístěné na náměstí jsou obehnány nízkým 

oplocením, které je zde využito k zamezení vstupu osob. (viz obrázek č. 13). 

  

 Mobiliář 

Mobiliář je nábytkem „obývacího pokoje“ města. Jeho základní rolí je vytvářet objektové 

zázemí pro plnohodnotné užívání veřejných prostranství města. Současné problémy spojené 

s fragmentací správy a s nesystémovou a nedostatečnou údržbou mobiliáře však mají velký 

vliv na jeho rychlou degradaci, na znehodnocení celkových kvalit a znečištění veřejných 

Obrázek 13: vegetace v severovýchodní části náměstí 



20 
 

prostranství. Nevhodná volba a uspořádání mobiliáře demotivují k pobytu na veřejných 

prostranstvích a omezují potenciál jejich využití. [1]  

Všechny prvky mobiliáře, které se na Náměstí Bratří Synků nacházejí nesou určitou stopu 

minulosti. Například lavičky, které mají pobídnout k odpočinku a relaxaci, jsou umístěny v 

parku na takových místech, která využívají pouze bezprizorní občané a kvůli tomu se 

návštěvníci nechtějí v takových místech zdržovat. 

 

Obrázek 14: veřejné prostranství v severovýchodní části náměstí 

 

Na náměstí se nachází pouze jedny pouliční hodiny, které jsou však umístěny tak nešťastně a 

vysoko, že si jich lze jen těžko všimnout a přečíst správný čas. V centrální části náměstí jsou 

také umístěny veřejné toalety a jejich venkovní plocha je zároveň využita k propagaci města a 

kultury. 
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Odpadkové koše se v rámci náměstí vyskytují v dostatečném počtu. Avšak jejich designový 

vhled je nesourodý a tím narušují i celkovou tvář náměstí. V severovýchodní části u parku se 

nacházejí nadzemní kontejnery na tříděný odpad, které jsou nevhodně umístěny (viz obrázek 

č. 15). Výrazně lepším řešením by bylo jejich podzemní uložení, které by nenarušovalo vzhled 

a také by se zmírnilo jejich devastování. 

   

Tramvajové zastávky na Náměstí Bratří Synků nesou tzv. pražský punc, tedy jsou osazeny 

tradičními označníky, nacházejí se zde estetické přístřešky, které jsou zároveň praktické. Nově 

je zde zaveden automat na výdej jízdenek, který se nachází na zastávce směrem do centra. 

 

4.1.4. Celkové vyhodnocení veřejného prostoru na Náměstí Bratří Synků 

Obecně lze konstatovat, že současný stav náměstí vcelku nevyhovuje podmínkám veřejného 

prostoru, který lze zrevidovat pomocí Manuálu tvorby veřejných prostranství hlavního města 

Prahy, vydaný Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. [1]  

Náměstí svou funkci splňuje z hlediska silniční dopravy, avšak nepostačuje potřebám obyvatel 

a návštěvníkům náměstí, ani z pohledu životního prostředí. Je zde vidět, že náměstí je 

upřednostněno automobilové dopravě na úkor pěší. Plochy určené chodcům a návštěvníkům 

jsou potřeba zrekonstruovat, nemluvě o užitém mobiliáři. Náměstí také postrádá vodní prvky, 

které kromě osvěžení na veřejném prostranství mohou utvářet reprezentativní atmosféru či 

dotvářet pobytový charakter. 

 

Obrázek 15: různorodý vzhled odpadkových košů 
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 Silniční doprava 

Do souboru důležitých sběrných komunikací ve vyznačeném území, lze zařadit ulici Táborskou, 

propojující Náměstí Bratří Synků s ulicí 5.května, po které je vedena Severojižní magistrála a 

Nuselský most. Další vytíženou ulicí je ulice Nuselská, která začíná na Náměstí Bratří Synků a 

dále pokračuje do Michle, nacházející se jihovýchodně od Nuslí. V neposlední řadě je třeba 

zmínit světelně řízenou křižovatku v blízkosti Náměstí Bratří Synků, a to křižovatku ulic 

Křesomyslova x Bělehradská x Otakarova. Ulice Křesomyslova, lemující potok Botič, propojuje 

Nusle s Novým Městem, ulice Bělehradská spojuje královské Vinohrady s Nuslemi a ulice 

Otakarova vedoucí z Vršovic. 

Náměstí Bratří Synků se nachází v severní části Nuslí, v blízkosti hranic s MČ 10 – Vršovice a 

s MČ 2 – Vinohrady. Celé náměstí je příčně protnuto komunikací Nuselskou, jejíž hlavním 

problémem je její účel, a to je ten, že tato komunikace slouží jako spojka již zmiňovaných 

městských částí. Tudíž je i využívána tranzitní dopravou, a tak se při dopravní špičce vytváří 

kongesce jak na Náměstí Bratří Synků, tak v přilehlých komunikacích k náměstí. Stísněné 

šířkové poměry a vedoucí tramvajové tratě tyto kongesce výrazně podporují. Na obrázku č. 16 

je znázorněna odpolední dopravní špička v oblasti Náměstí Bratří Synků. 

 

Obrázek 16: odpolední dopravní špička v oblasti Nám. Bratří Synků(google.cz/maps) 

 



23 
 

4.2.1. Doprava v klidu 

Již od roku 1996 jsou v Praze zřizovány zóny placeného stání. Tyto zóny se časem nevyhnuly 

ani MČ Prahy 4, ve které byly zavedeny poněkud nedávno, a to 1. července 2018. Cílem 

zavedení placených zón v Praze je regulace parkování (dopravy v klidu) tak, aby rezidenti 

dotčených lokalit měli možnost zaparkovat svůj vůz v blízkosti svého bydliště, případně 

provozovny či nemovitosti. Dalším účelem je motivovat návštěvníky, aby v nejlepším případě 

ke své cestě využívali veřejnou hromadnou dopravu, anebo pokud pro cestu využijí své vozidlo, 

tak aby se v cílové lokalitě zdržovali jen po dobu nezbytně nutnou a tím nezadržovali parkovací 

místo dalším řidičům. 

Zřizovatelem placeného stání je podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. 

Hlavní město Praha a jmenovaným správcem pro Prahu 4 je TSK hl. m. Prahy. 

V MČ Prahy 4 se vyskytují tři základní režimy parkovacích zón: 

MODRÁ ZÓNA (Rezidentní režim) – zóna, která se na pražských komunikacích označuje 

modrým pruhem (vodorovné i svislé značení), určená pro rezidenty. V modré zóně mohou 

bez omezení parkovat pouze vozidla, které mají platné parkovací oprávnění. Toto oprávnění 

dostanou řidiči, kteří v dané oblasti mají trvalé bydliště, vlastní nemovitost či provozovnu. 

FIALOVÁ ZÓNA (Smíšený režim) – zóna, která se na pražských komunikacích označuje bílým 

vodorovným značením a fialovým pruhem na svislém dopravním značení. Tento režim je určen 

pro tzv. smíšené parkování. Na fialové zóně mohou bez omezení parkovat řidiči s vozidlem, 

kterému bylo uděleno parkovací oprávnění. To může jako u rezidentního režimu získat člověk, 

který v dané oblasti má trvalé bydliště či vlastní nemovitost nebo provozovnu. Ostatní 

motoristé zde mají dovoleno parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě přes virtuální 

parkovací hodiny (internetová aplikace) nebo platbou v parkovacím automatu či mimo 

provozní dobu. 

ORANŽOVÁ ZÓNA (Návštěvnický režim) – zóna, která se na pražských komunikacích označuje 

bílým vodorovným značením a oranžovým pruhem na svislém dopravním značení. Tento režim 

je určen pro tzv. návštěvnické parkování. Režim je určen pro krátkodobé (3 hodiny) a 

střednědobé (6 hodin) parkování. Zanechat motorové vozidlo na takto vyznačených 

parkovacích stáních je možné pouze po platbě v parkovacím automatu či pomocí virtuálních 

parkovacích hodin (internetová aplikace). 
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Obrázek 17: Parkovací zóny v oblasti Náměstí Bratří Synků(www.mapy.cz) 

Z obrázku č. 17 je patrné, že na Náměstí Bratří Synků převládá smíšená (fialová) zóna sloužící 

jak rezidentům, tak návštěvníkům náměstí. Uživatelé parkovacích stání, kteří nejsou rezidenti, 

zde mohou parkovat maximálně 12 hodin po platbě v parkovacím automatu nebo 

přes virtuální parkovací hodiny. Poplatek za parkování ve smíšené zóně na náměstí a přilehlých 

ulicích, kde je také smíšená zóna činí 30 Kč/hod. Kromě fialové zóny se na náměstí nachází 

i oranžová – návštěvnická. V této zóně se smí parkovat maximálně po dobu 2 hodin za 

poplatek 30 Kč/hod. Západně od náměstí, v ulici Boleslavova a také v ulici Mečislavova 

východně od náměstí, je umístěna modrá zóna, která je určena rezidentům, avšak mohou ji 

využít k parkování i nerezidenti nejdéle po dobu 3 hodin za poplatek 40 Kč/hod., který musejí 

uhradit v parkovacím automatu či pomocí virtuálních hodin. Z obrázku č. 27 je vidět, že v ulici 

Nuselská, která protíná celé náměstí, se žádná zóna nenachází a lze tedy konstatovat, že 

parkování v této ulici je zakázané. To samé platí i pro ulici Na Zámecké, která spojuje náměstí 

s ulicí Otakarova. 
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Obrázek 18: doprava v klidu v ulici Sezimova 

 

Obrázek 19: doprava v klidu v ulici Čestmírova 
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4.2.2. Dopravní průzkum v oblasti Náměstí Bratří Synků 

Dopravní průzkumy tvoří velmi důležitý prvek pro poznání současného stavu dopravního 

provozu a jsou jedním z podkladů pro analýzu dopravy. Z průzkumů se dají zjistit odpovědi 

například na otázky kolik, odkud a kam, proč atd. [4] 

V rámci studie dopravních vztahů v oblasti Náměstí Bratří Synků bylo za potřebí provést 

kapacitní posouzení lokality, zaměřený na směrový pohyb vozidel a intenzity silniční dopravy. 

Průzkumu byla podrobena nejexponovanější křižovatka v oblasti, tedy křižovatka ulic 

Křesomyslova x Bělehradská x Otakarova. 

 Směrový dopravní průzkum a posouzení kapacity světelně řízené 

křižovatky 

Směrový průzkum byl proveden v úterý 17. dubna 2018 v prostoru světelně řízené ulic 

Křesomyslova x Bělehradská x Otakarova. Pořízený videozáznam zaznamenával provoz 

v křižovatce v intervalu 7–19 hod. Ze záznamu byla následně vyhodnocena období 7-9 hod. a 

15-19 hod. Intenzity byly evidovány pro jednotlivé směry každých 5 minut. Následně byla 

v každém směru pomocí klouzavého průměru z dvanácti po sobě jdoucích pětiminutových 

období určena nejvyšší intenzita. Tyto intenzity byly vyhodnoceny jak pro ranní období  

(7-9 hod.), tak pro odpolední období (15-19 hod.) a jsou znázorněny v tabulce č. 1 a v tzv. 

pentlogramech (na obrázcích č. 20 a č. 21) Pro zkoumaná vozidla byly použity přepočtové 

koeficienty: 0,8 pro motocykl; 1,0 pro osobní vozidla; 1,7 pro nákladní vozidla a 2,2 

pro kloubové autobusy, tramvaje a návěsové soupravy. [11 ] 
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Odkud Kam Intenzita 

ráno 

[pvoz/h] 

Intenzita 

odpoledne 

[pvoz/h] 

Křesomyslova Nám. Bratří Synků 176 168 

Křesomyslova Nádr. Vršovice 283 298 

Křesomyslova I. P. Pavlova 3 9 

I. P. Pavlova Křesomyslova 15 48 

I. P. Pavlova Nám. Bratří Synků 164 222 

I. P. Pavlova Nádr. Vršovice 92 192 

Nádr. Vršovice I. P. Pavlova 328 303 

Nádr. Vršovice Křesomyslova 534 430 

Nádr. Vršovice Nám. Bratří Synků 204 201 

Nám. Bratří Synků Nádr. Vršovice 64 151 

Nám. Bratří Synků I. P. Pavlova 234 182 

Nám. Bratří Synků Křesomyslova 157 92 

Tabulka 1: Intenzita provozu jednotlivých směrů v řízené křižovatce [11]  

Z provedeného průzkumu vyplývá, že dopravní proudy, ať již v ranní špičce a nebo odpolední, 

jsou viditelně nesymetrické. Tato nesymetrie je patrná v Otakarově ulici ve směru do centra, 

kdy velikost dopravního proudu je oproti ostatním směrům dvojnásobná.  Naopak symetrické 

rozdělení dopravních proudů je viditelné v ulici Bělehradská, ve směru Nám. Bratří Synků, 

v ranní dopravní špičce a také v ulici Bělehradská ve směru I. P. Pavlova v odpolední dopravní 

špičce. 
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Obrázek 20: pentlogram ranní špičky [11] 

 

Obrázek 21: pentlogram odpolední špičky[11] 

 

 Průzkum dopravy v klidu 

Autorka provedla průzkum dopravy v klidu pro zjištění aktuálního stavu. Průzkum byl 

proveden ve středu 24. dubna 2019, tedy v den, kdy by žádná situace neměla ovlivňovat 

normální chování rezidentů a jejich cest. Tomuto dni nepředcházel, ani po něm nenásledoval 

den volna. 
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Pro snazší přehlednost bylo Náměstí Bratří Synků a jeho přilehlé ulice rozděleny do 5 oblastí 

(viz obr. 22). V těchto oblastech se následně zapisovaly registrační značky vozidel. Měření 

proběhlo celkem 4x během dne. První průzkum se uskutečnil v ranních hodinách, konkrétně 

v 6 hod. Tento primární čas byl zvolen proto, aby se získala data o volných stáních před 

odjezdem rezidentů do zaměstnání. Následoval průzkum v 11 hod., tedy v dopoledním čase, 

který sloužil k ověření, kolik rezidentů dojíždí do práce automobilem. Předposlední průzkum 

proběhl v odpoledních hodinách, přesněji v 15hod., sloužící k pozorování vývoje obsazenosti 

parkovacích míst během dne. Finální průzkum byl proveden v nočních hodinách, ve 21 hod., 

kdy autorka předpokládá, že je většina rezidentů zpět ve svých domovech. 

 

Obrázek 22: oblasti průzkumu dopravy v klidu(www.mapy.cz) 

Ulice Sezimova, Čestmírova, Ctiradova a Vlastislavova jsou v režimu smíšené (fialové) zóny. To 

znamená, že kromě rezidentů, kteří zde mohou parkovat neomezeně, můžou nerezidenti 

využívat místa k parkování po dobu maximálně 12 hodin po zaplacení v parkovacím automatu 

nebo pomocí virtuálních hodin. Tyto podmínky se nevztahují na řidiče, kteří využívají prostor 

k parkování mimo provozní dobu, která je od pondělí do pátku 8-20 hod. V tom případě není 

parkování ve fialové zóně regulováno. V ulici Ctiradova, jejíž část je předmětem průzkumu, je 

komunikace vedena obousměrně. Ulice Sezimova, Čestmírova a Vlastislavova jsou směrově 

usměrněny. 
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Obrázek 23: jednosměrná ulice Sezimova 

Ulice na Náměstí Bratří Synků se nesou v režimu smíšené a návštěvnické (oranžové) zóny. V 

oranžové zóně se uplatňuje pravidlo krátkodobého stání po dobu maximálně 2 hod. po 

zaplacení v parkovacím automatu nebo pomocí virtuálních hodin.  Toto pravidlo se nevztahuje 

na zaparkovaná vozidla mimo základní provozní dobu: Pondělí až pátek 8-20 hod. Parkování 

mimo provozní dobu není regulováno. Návštěvnická zóna se nachází v severní a východní části 

náměstí a zóna smíšená je umístěna v jižní části náměstí, kde je napojena na smíšenou zónu 

v ulici Sezimova. Smíšená zóna na Nám. Bratří Synků nese stejná pravidla jako v přilehlých 

ulicích Čestmírova, Ctiradova, Vlastislavova a Sezimova. Ulice na náměstí jsou taktéž směrově 

usměrněné. 

 

Obrázek 24: Smíšená zóna na Nám. Bratří Synků 
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Zaznamenané části RZ ze všech sčítacích časů během dne byly převedeny do programu 

Microsoft Office Excel 2016. Následně v tomto programu byly pomocí vzorců a logických 

funkcí dále zpracovány. Výstupem jsou následující tabulky a grafy, které znázorňují situaci ve 

zkoumané lokalitě v průběhu dne. V příloze č. 4 je uveden přepis provedeného průzkumu. 

V následující tabulce č. 2 jsou uvedena závěrečná data z terénního průzkumu ze zkoumaných 

oblastí.  V celé oblasti je k dispozici téměř 250 parkovacích míst, které jsou po celou dobu dne 

hojně využívány. Ve všech časech oblast čelí vysoké poptávce po parkování. Nejvyšší 

pravděpodobnost, že řidič vozidla zaparkuje, je mezi 11-15 hod kdy je nejvíce volných 

parkovacích míst. Naopak největší problém nastává ve večerních hodinách, kdy se rezidenti 

vrací zpět domů a často musí obkroužit celý blok, aby našli neobsazené parkovací místo. 

 

Oblast Celkový 

počet 

parkovacích 

stání 

1.sčítání 

(6:00) 

Počet 

volných stání 

2.sčítání 

(11:00) 

Počet 

volných stání 

3.sčítání 

(15:00) 

Počet 

volných stání 

4.sčítání 

(21:00) 

Počet 

volných stání 

Nám. Bratří Synků 41 3 4 5 1 

Ulice Sezimova 80 7 14 11 6 

Čestmírova 22 4 7 6 3 

Ctiradova 27 6 8 9 5 

Vlastislavova 72 10 16 14 7 

Celkem 242 30 49 45 22 

 

Tabulka 2: Počet volných parkovacích stání v době průzkumu 

  

Denní průběh naměřené obsazenosti je uveden v grafu č. 1. Celková obsazenost se pohybuje 

v rozmezí 80–91 % (viz červená křivka v grafu), přičemž nejvyšší hodnoty jsou dosaženy 

v ranních a nočních hodinách. Z měření dále vyplývá, že nejvíce neobsazených míst se nachází 

v ulicích Čestmírova a Ctiradova v intervalu mezi 11. až 15 hodinou. Dá se předpokládat, že 

v ulici Ctiradova je obsazenost nejnižší během celého dne především kvůli nižší bytové 

zástavbě a větší docházkové vzdálenosti k hustěji osídleným oblastem. 
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Graf 1: Obsazenost parkovacích míst 
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Graf 2: obsazená místa v ulici Vlastislavova 
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Z předchozích grafů je patrné, že v uličních prostorech v okolí Náměstí Bratří Synků převládá 

celodenní obsazenost stejným vozidlem. V ulici Vlastislavova a v ulici Sezimova jsou parkovací 

místa využita rezidenty pro celodenní parkování z přibližně 60 %. Ulice Čestmírova a ulice 

Ctiradova jsou využity pro dlouhodobé stání jedním vozidlem v rozmezí 42–44 %. Ke 

krátkodobému stání jsou parkovací místa obsazena v rozmezí 7–30 %.  

 

Graf 3: obsazení míst stejnými vozidly na Nám. Bratří Synků 

Graf č. 3 nepotvrzuje trend nejvyšší obsazenosti stejným vozidlem po celý den, který je patrný 

z ostatních zkoumaných ulic. Na Náměstí Bratří Synků se na rozdíl od ostatních oblastí, kde 

jsou pouze smíšené parkovací zóny, nachází i zóna návštěvnická. 

 

Graf 4: průměrné obsazení míst stejnými vozidly 
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Z předchozího grafu č. 4 vyplývá, že průměrné obsazení parkovacích míst stejnými vozidly jsou 

rozděleny mezi majoritní celodenní parkování a následně v rozmezí 17–19 % mezi obsazení 

krátkodobé, alespoň na 3hod. a alespoň na 7hod. Z toho lze usoudit, že osobní automobily 

k denní dojížďce využívá přibližně polovina rezidentů vlastnící vozidlo. 

 

 Městská hromadná doprava 

V Praze je městská hromadná doprava organizována společnosti ROPID a je zajištěna 

Dopravním podnikem Hlavního města Prahy v rámci Pražské integrované dopravy. 

V posledních letech je cílem Prahy přesvědčit cestující, aby ke své přepravě využívali více 

městskou hromadnou dopravu namísto individuální, z hlediska úspory času i peněžních 

prostředků. Tomu nahrává příznivá cena jízdenek a chvalitebná obslužnost všech částí Prahy. 

V Praze je provoz rozdělen do dvou režimů, a to do denního: cca od 4:30 do 0:30 a nočního 

režimu: cca od 0:30 do 4:30. 

 

Obrázek 25: schéma denního linkového vedení v oblasti Nám. Bratří Synků 

Náměstí Bratří Synků je důležitým přestupním uzlem pro cestující městskou hromadnou 

dopravou. Do tohoto uzlu patří zastávka na samostatném náměstí, ale i zastávka Otakarova 

v Otakarově ulici, vzdálená přibližně 300 metrů. Obě tyto zastávky jsou obsluhovány 
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tramvajovou i autobusovou dopravou. A přestože jsou brány jako jeden přestupní uzel, 

procházející linky městské hromadné dopravy zastavují vždy jen na jedné z nich.  

 

Obrázek 26: poloha zastávek Otakarova a Nám. Bratří Synků(www.mapy.cz) 

4.3.1. Tramvajová doprava 

Do zkoumaného území ústí pět tramvajových tratí, a to ze směru Albertov, Vinohrady, 

Vršovice, Spořilov a Pankrác. V oblasti tramvaje mohou projíždět všemi směry. Pouze pro 

pohyb I. P. Pavlova – Albertov a zpět je nutno využít smyčku na Náměstí Bratří Synků. 

 

Obrázek 27: tramvaj linky 14 v zast. Nám. Bratří Synků ve směru do centra 

http://www.mapy.cz/
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Jak již bylo zmíněno v kapitole výše, ve zkoumané oblasti jsou umístěny dvě tramvajové 

zastávky, a to Náměstí Bratří Synků a Otakarova. Na Náměstí Bratří Synků se kromě pravidelně 

obsluhované zastávky nachází také občasná zastávka ve smyčce. Pokud nezohledníme 

zmiňovanou smyčku, tak lze projet přes obě dvě zastávky pouze ze směru Vršovice -> Spořilov 

nebo Pankrác a zpět.  

V následujících tabulkách jsou uvedeny linky v denním a nočním provozu. Tyto tabulky 

obsahují čísla linek, také kterou ze dvou zastávek linka obsluhuje a její směr trasy. 

Denní linky obsluhující zastávku Náměstí Bratří Synků 

Číslo linky Z Do Přes 

11 Spojovací Spořilov NBS–Horky-Pod Jezerkou 

14 
Nádraží 

Vysočany 
Spořilov 

Ostrčilovo nám.- Svatoplukova - Div. na 

Fidlovačce – NBS – Horky - Pod Jezerkou 

18 
Nádraží 

Podbaba 

Vozovna 

Pankrác 

Ostrčilovo nám. – Svatoplukova - Div. na 

Fidlovačce – NBS-Nuselská radnice – 

Palouček       - Pražského Povstání-Na Veselí 

Tabulka 3: denní linky obsluhující zastávku Nám. Bratří Synků 

 

Denní linky obsluhující zastávku Otakarova 

Číslo linky Z Do Přes 

6 Palmovka 
Kubánské 

náměstí 
Otakarova 

7 Radlická Černokostelecká 
Ostrčilovo nám. – Svatoplukova - Div. 

na Fidlovačce – Otakarova 

24 
Vozovna 

Kobylisy 

Kubánské 

náměstí 

Ostrčilovo nám. – Svatoplukova - Div. 

na Fidlovačce – Otakarova 

Tabulka 4:denní  linky obsluhující zast. Otakarova 
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Noční linky obsluhující zastávku Otakarova 

Číslo linky Z Do Přes 

93 
Sídliště 

Ďáblice 

Vozovna 

Pankrác 

Ostrčilovo nám. – Svatoplukova - Div. 

na Fidlovačce – Otakarova-Nuselská 

radnice – Palouček - Pražského 

Povstání-Na Veselí 

95 
Vozovna 

Kobylisy 

Ústřední dílny 

DP 

Ostrčilovo nám. – Svatoplukova - Div. 

na Fidlovačce – Otakarova 

96 
Sídliště 

Petřiny 
Spořilov Otakarova – Horky – Pod Jezerkou 

Tabulka 5:noční  linky obsluhující zast. Otakarova 

 

Z tabulky č.5 je patrné, že danou oblastí procházejí 3 tramvajové linky v nočním provozu, a to 

linky 93,95 a 96. Všechny zmiňované obsluhují pouze zastávku Otakarova, ve které je zajištěn 

přestup. Tramvaje jedoucí směrem Spořilov nebo Pankrác projíždějí ulicí Na Zámecké. Ulice 

Na Zámecké tvoří jednu ze dvou možných pěších tras, která spojuje zastávku Náměstí Bratří 

Synků a Otakarova. V nočním provozu autobusové linky zkoumanou oblast neobsluhují. 

V následujícím pentlogramu (obrázek č. 27) jsou zobrazeny počty spojů městské hromadné 

dopravy v odpolední špičce (16 hod.). V oblasti Náměstí Bratří Synků je počet 8 spojů za hodinu 

stejný pro všechny tramvajové linky, které jsou přes tento přestupní uzel vedeny. Výjimku tvoří 

linka městského autobusu č. 193 Nádraží Vršovice – Šeberák(směr Pankrác) s počtem 10 spojů 

v odpolední špičce. Celkově ve směru Albertov je provozováno v odpolední špičce 32 spojů, ve 

směru I. P. Pavlova 16 spojů, ve směru Nádr. Vršovice 34 spojů, ve směru Spořilov 16 spojů a 

ve směru Pankrác 34 spojů. Kromě tramvajových linek směr Nádr. Vršovice a směr Pankrác 

obsluhuje již zmíněný autobus městské hromadné dopravy 193. Ostatní směry v přestupním 

uzlu jsou obsluhovány pouze tramvajovými linkami. 
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Obrázek 28: pentlogram spojů MHD v odpolední špičce přestupního uzlu Nám. Bratří Synků 

 

4.3.2. Autobusová městská hromadná doprava 

Autobusová hromadná doprava v oblasti Náměstí Bratří Synků nehraje tak velkou roli jako 

tramvajová doprava. Náměstí obsluhuje pouze jedna linka městské autobusové dopravy č. 193 

Nádraží Vršovice – Šeberák. Linka obsluhuje na území Prahy 4 zastávky: Náměstí Bratří Synků 

– Nuselská radnice – Palouček – Pražského povstání – Pankrác – Sídliště Pankrác. Tato linka 

autobusu sice projíždí přes zastávku Otakarova, ale nezastavuje v ní.  Přestupní uzel Náměstí 

Bratří Synků je také využíván v případě mimořádné události či dlouhodobé výluky, kdy se na 

náměstí využívá tramvajová smyčka a zastávka Otakarova slouží pro přestup hrana – hrana 

mezi tramvajemi a náhradní autobusovou dopravou. 

4.3.3. Metro 

V Praze je jako páteřní síť městské hromadné dopravy využíváno metro. Je to nejrychlejší a 

nejefektivnější způsob, jak se dopravovat po městě. Územím MČ Praha 4 prochází linka metra 

C, která má zde tři hojně využívané stanice – Vyšehrad, Pražského povstání a Pankrác.  U všech 

stanic metra je dobře zajištěna návaznost na městskou hromadnou dopravu. V území Nuslí je 
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trasa linky C vedena po Nuselském mostu, přesněji řečeno v tubusu nacházejícího se uvnitř 

konstrukce mostu.   

Náměstí Bratří Synků je v současné době nejblíže stanici Pražského povstání a dále stanici 

Pankrác. Náměstí je se stanicemi metra propojeno přímou tramvajovou tratí. Avšak v blízké 

budoucnosti se plánuje výstavba linky metra D. Tato linka má mít ve zkoumané oblasti stanici 

metra přímo na Náměstí Bratří Synků. Stanice by měla být postavena ve třetí fázi výstavby 

metra (první fáze – výstavba úseku depo Písnice – Pankrác, druhá fáze – vlakové depo). 

 Cyklistická doprava 

Územím Prahy 4 prochází několik cyklistických tras a nejvýznamnější z nich jsou trasy A23 -

“Botič“, A41 (Muzeum – Vyšehrad – Pankrác – Kačerov – Spořilov – Háje) a A224 (Pankrác – 

nádraží Krč). Zmiňovaná cyklotrasa A23 “Botič“ prochází zkoumaným územím, okolo náměstí 

Bratří Synků, a proto bude podrobněji popsána v následujícím odstavci. 

Cyklotrasa A23, známa jako “Botič“ je páteřní trasou vedoucí převážně údolím potoka Botiče. 

Trasa začíná na hranici mezi MČ Prahy 2 a MČ Prahy 4, na Výtoni u železničního mostu a 

pravobřežní cyklotrasy A2.  Z Výtoně je vedena ulicí Vnislavovou v obousměrném cyklopruhu, 

dále pokračuje cyklopřejezdem do parku Folimanka, kde lemuje potok Botič. Následně trasa 

směřuje ke křižovatce ulic Sekaninova x Jaromírova x Křesomyslova, kde značený úsek končí. 

Poté začíná neznačený úsek a cyklista musí využít rušnou komunikaci až ke křižovatce ulic 

Křesomyslova x Bělehradská x Otakarova. Od zmiňované křižovatky je po rekonstrukci 

komunikace vybudován vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty v HDP až k nádraží Vršovice, které 

se nachází již v MČ Prahy 10 - Vršovice. Dále prochází Michle, Záběhlicemi, Hostivaří až do 

Újezdu na hranici Prahy. Celková délka této cyklotrasy je necelých 20 kilometrů. 
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 Analýza bezpečnosti silničního provozu 

Nedílnou součástí vyhodnocování dopravně problematických míst je i analýza bezpečnosti 

silničního provozu. Tato analýza vyplývá z dopravních nehod, které jsou zachyceny v databázi 

Policie ČR a následně z bezpečnostní inspekce na pozemních komunikací, jejíž metodika je 

v souladu se směrnicemi EU 2008/96/EC, která pomůže určit riziková místa. 

4.5.1. Analýza dopravních nehod v oblasti Náměstí Bratří Synků 

Dopravní nehoda je podle zákona 361/2000 Sb., §47 definována jako „Událost v provozu na 

pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na 

pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku 

v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.“ 

Analýza dopravních nehod vychází ze statistických dat, které jsou dostupná v internetové 

aplikaci na stránkách www.jvdm.cz „Jednotná vektorová mapa“.  Prioritní funkcí této aplikace 

je možnost zobrazit výskyt nehod v mapě, a to na základě předem zvolených výběrů kritérií a 

parametrů zadaných uživatelem. Jako kritérium může být použita příčina nehody, datum/čas, 

zdravotní následky, fáze dne atd. Parametry lze sestavit dle požadavků uživatele. 

K jednotlivým dopravním nehodám se zobrazí protokol o nehodě, který je zpracován 

pracovníky Policie ČR. Tyto protokoly lze zobrazit a vytisknout v textovém formátu .pdf. Jsou 

sledovány dopravní nehody s úmrtím osob, těžkým nebo lehkým zraněním, s hmotnou škodou 

nad limitem 100 000 Kč stanoveným zákonem (platnost od 1.1.2009) nebo dopravní excesy 

služebních vozidel. 

Obrázek 29: cyklostezka vedená parkem Folimanka 

http://www.jvdm.cz/
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Obrázek 30: rozložení dopravních nehod ve zkoumaném území(www.jvdm.cz) 

Rozložení dopravních nehod ve vymezené oblasti náměstí a okolních ulic s jejich závažnostmi 

je zobrazeno na obrázku č. 31. Dopravní nehody, které nesou následky na zdraví jsou barevně 

odlišeny. Šedá barva představuje nehody bez následků na zdraví, žlutá barva znázorňuje 

nehody s lehce zraněnými osobami a modrá barva, která zobrazuje těžce zraněné osoby. 

Z obrázku je patrné, že nejvíce dopravních nehod je soustřeďováno na křižovatkách 

Bělehradská x Otakarova x Křesomyslova, Otakarova x Na Zámecké a Bělehradská x Nuselská. 

Na všech zmiňovaných křižovatkách došlo k mnoha nehodám s lehkými následky na zdraví a 

na křižovatkách Otakarova x Na Zámecké a Bělehradská x Nuselská se odehrály i nehody 

s těžkými následky na zdraví. 

Data o dopravních nehodách jsou ze sledovaného období 1.1.2009 – 1.1.2019. Za těchto deset 

let zde bylo zaznamenáno 281 dopravních nehod, ke kterým byla přivolána Policie ČR. 53 

nehod mělo za následek újmu na zdraví, z nichž se v 6 případech jednalo o těžce zraněné osoby 

a v 54 případech se jednalo o lehká zranění. Ve zmiňované dekádě nebyla na Náměstí Bratří 

Synků usmrcená žádná osoba vinou dopravní nehody (viz tabulka č. 6) 
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Všeobecný přehled o nehodách v zadané lokalitě Počet 

Počet nehod celkem 281 

Počet nehod s následky na zdraví 53 

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0 

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 6 

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 54 

Tabulka 6: všeobecný přehled o nehodách ve zkoumané lokalitě 

 

Z tabulky č. 7 je patrné, že u většiny dopravních nehod nebyl zjištěn alkohol v krvi jako příčina. 

Z 205 kontrolovaných řidičů byl alkohol naměřen pouze sedmi viníkům. 

  

Nehody, ke kterým došlo ve sledované lokalitě, byly nejčastěji způsobeny třemi typy zavinění, 

a to nesprávným způsobem jízdy, které vede v pořadí, na druhém místě jsou nehody, kdy se 

řidič plně nevěnoval řízení vozidla, a nakonec nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, 

při kterém byly 4 osoby lehce zraněny. V následující tabulce č. 8 je uveden seznam primárních 

příčin dopravních nehod. 

 

 

 

 

Přítomnost alkoholu v krvi Počet nehod Těžce zraněné 

osoby 

Lehce zraněné 

osoby 

Ne 198 5 42 

Nezjišťováno 73 1 9 

Ano, obsah alkoholu v krvi 1,5‰ a 

více 

5 0 1 

Ano, obsah alkoholu v krvi do 1,5 ‰  2 0 1 

Tabulka 7: statistika dle přítomnosti alkoholu v krvi 
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Druh nehody Počet 
Lehce zraněné 

osoby 

Těžce zraněné 

osoby 

Nesprávný způsob jízdy 49 0 0 

Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 44 2 3 

Nedodržení bezpečné vzdálenost za vozidlem 42 4 0 

Nezaviněná řidičem 22 21 2 

Nesprávné otáčení nebo couvání 20 0 0 

Při odbočování vlevo 19 7 0 

Proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST 13 2 0 

Chodci na vyznačeném přechodu 11 11 0 

Vyhýbání bez dostatečné boční vůle 11 0 0 

Při přejíždění z jednoho pruhu do druhého 10 0 0 

Nezvládnutí řízení vozidla 9 1 0 

Jízda na „červené světlo“ 7 4 0 

Při zařazování do proudu jedoucích vozidel ze 

stanice, místa zastavení nebo stání 
6 0 1 

Při otáčení nebo couvání 3 1 0 

Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 2 0 0 

Samovolné rozjetí nezajištěného vozidla 2 0 0 

Jiné nedání přednosti 2 0 0 

Tramvaji, která odbočuje 2 0 0 

Nesprávné předjíždění 1 1 0 

Nesprávné uložení nákladu 1 0 0 

Nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu 1 0 0 

Předjíždění vlevo vozidla odbočujícího vlevo 1 0 0 

Při odbočování vlevo souběžně jedoucímu 

vozidlu 
1 0 0 

Tabulka 8:statistika nehod dle jejich příčiny 

Necelá polovina nehod byla způsobena srážkou s nekolejovým vozidlem. Při tomto druhu 

nehody bylo ze 136 nehod lehce zraněno 19 osob a jedna osoba těžce. Dále v 74 případech se 

jednalo o srážku se zaparkovaným vozidlem při které nebyla žádná osoba zraněna. To může 
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být zapříčiněno vysokou hustotou zaparkovaných vozidel v oblasti Náměstí Bratří Synků. Dále 

hojně docházelo ke srážce s chodcem, kdy z 31 případů byli zraněny 4 osoby těžce a 29 osob 

lehce. Neposlední zmínkou je srážka s tramvají, při které nebyl nikdo zraněn. Nakonec je 

potřeba zmínit srážku s pevnou překážkou při které byla jedna osoba lehce zraněna. Ze 

statistických dat plyne, že nejvíce zraněných osob je evidováno při srážce s chodcem. Soupis 

všech druhů nehod, které se staly v oblasti Náměstí Bratří Synků je uveden v tabulce č.9. 

Druh nehody Počet 
Lehce zraněné 

osoby 

Těžce zraněné 

osoby 

Srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 136 19 1 

Srážka s vozidlem zaparkovaným, 

odstaveným 
74 0 0 

Srážka s chodcem 31 29 4 

Srážka s tramvají 18 0 0 

Srážka s pevnou překážkou 13 1 0 

Jiný druh nehody 8 5 1 

Srážka s domácím zvířetem 1 0 0 

Tabulka 9: statistika nehod dle jejich typu 

Dle následující tabulky č. 10 je patrné, že majoritním viníkem většiny nehod je řidič 

motorového vozidla. Z celkového počtu 281 nehod je jich jen 19 způsobeno chodci, následně 

7 nehod bylo zaviněno řidičem nemotorového vozidla. 

Zavinění nehody Počet 
Lehce zraněné 

osoby 

Těžce zraněné 

osoby 

Řidičem motorového vozidla 251 31 4 

Chodcem 19 20 2 

Řidičem nemotorového vozidla 7 1 0 

Tabulka 10: statistika nehod dle jejich viníka 

Rozhledové poměry u všech zjišťovaných nehod byly dobré až na jeden případ, kdy byl výhled 

zakryt stojícím vozidlem. Stav pozemní komunikace byl vždy bez závad. 
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4.5.2. Vyhodnocení nehod na problémových křižovatkách 

Z celkového počtu 285 dopravních nehod, které se udály v oblasti Náměstí Bratří Synků, se na 

křižovatkách vytyčující danou oblast, odehrála téměř polovina z nich. Jednou z těchto 

křižovatek je křižovatka Křesomyslova x Otakarova x Bělehradská, která zobrazena na obrázku 

č. 32. 

 

Obrázek 31:křižovatka ulic Křesomyslova x Bělehradská x Otakarova(www.jvdm.cz) 

 

V oblasti této světelně řízené křižovatky, kudy vede tramvajová trať, se od roku 2009 odehrálo 

72 dopravních nehod. U 14i dopravních nehod došlo k lehkému zranění osob. Většina 

dopravních nehod byla způsobena při odbočování vlevo. Další příčinou je nedodržení 

bezpečné vzdálenosti za vozidlem.  Ke zmiňovaným nehodám došlo ve dne, kdy viditelnost 

nebyla zhoršená povětrnostními podmínkami a stav vozovky byl suchý a neznečištěný.  

Další křižovatka, kudy prochází tramvajová trať a kde došlo za posledních deset let k více než 

30 nehodám, je na hranici Bratří Synků, ulic Nuselská a Čestmírova, zobrazena na obrázku 

č. 33. 
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Obrázek 32: křižovatka ulic Nám. Bratří Synků x Nuselská x Čestmírova(www.jvdm.cz) 

V místě této křižovatky se během nehody zranily tři osoby těžce, příčinou nehody bylo, že se 

řidič plně nevěnoval řízení. Tyto události se staly ve dne, kdy viditelnost nebyla zhoršená 

povětrnostními podmínkami.  

Poslední křižovatkou, která se ve sledovaném území nachází, je křižovatka ulic Otakarova a Na 

zámecké viditelná na obrázku č. 34.  

 

Obrázek 33: křižovatka ulic Otakarova x Na Zámecké(www.jvdm.cz) 

V této křižovatce došlo od roku 2009 celkem ke 33 nehodám při kterých bylo lehce zraněno 

sedm lidí a dvě osoby byly zraněny těžce. Většina nehod byla způsobena řidičem, který se plně 

nevěnoval řízení vozidla a dále řidičova nepozornost, kdy přehlédl příkazovou dopravní značku 

Dej přednost v jízdě. 



47 
 

Na závěr lze říci, že většina případů byla způsobena nekolejovými vozidly, v celkové míře bez 

účasti chodců. Většina nehod se udála při dobrých rozhledových podmínek, za dobrého stavu 

komunikace a také při nezhoršené viditelnosti. Dominantní příčinou nehod je lidský faktor, 

především nedodržování a neznalost dopravních předpisů, špatný odhad, nedodržování 

nejvyšší povolené rychlosti či chybné reakce. 

4.5.3. Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací 

Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací je nástrojem, který umožňuje analyzovat území 

Náměstí Bratří Synků z hlediska bezpečnosti provozu. V oblasti byla vytyčena riziková místa, 

jež se v současné době objevují na Náměstí Bratří Synků a byly jim přiřazeny úrovně rizika a 

složitosti jejich odstranění. 

 

 Způsob zpracování bezpečnostní inspekce pozemních komunikací 

Způsob zpracování se odvíjí z „Metodiky bezpečnostní inspekce pozemních komunikací – 

metodika provádění“ a výukového předmětu Bezpečnostní audit, který se vyučuje na 

magisterském studiu na Fakultě dopravní, ČVUT v Praze. Hlavním principem je osobní 

průzkum zkoumané lokality a její porovnání současného stavu s příslušnými českými 

technickými normami a technickými podmínkami, následně vyhodnocením dané situace a 

návrhem opatření za účelem opravy. [3] 

K posouzení bezpečnostní inspekcí zkoumané lokality či k porovnání problematických úseků 

mezi sebou je potřeba nejdříve definovat riziková kritéria, případně jim přidělit váhy dle 

důležitosti. Zjištěná rizika je možno ohodnotit podle jejich závažností třemi úrovněmi: nízká, 

střední a vysoká. Toto ohodnocení usnadňuje stanovení priorit při rozhodování o tom, jak 

rizika řešit a jestli je vůbec řešit, a také v jakém pořadí. V následující tabulce č. 11 jsou uvedeny 

stručné charakteristiky jednotlivých úrovní rizika. [3] 
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Tabulka 11 Úrovně rizika a jeho charakteristika 

Dle složitosti řešení lze ohodnotit i případné návrhy úprav (viz tabulka č. 12). 

 

Tabulka 12: Demonstrace užitých barev k tzv. "složitosti řešení" 
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Při vyhodnocení bezpečnostní inspekce na Náměstí Bratří Synků byl nejvíce kladen důraz na 

prověření následujících kritérií: 

 bezpečnost pohybu chodců a nemotorových účastníků silničního provozu (přechody 

pro chodce, cyklopruhy, přejezdy pro cyklisty apod.) 

 rozhledové poměry (zakrytí zaparkovanými automobily, dopravním značením, hrany 

budov, zelení, apod.) 

 rozsáhlost křižovatek (psychologická přednost) 

 dopravní značení 

 bezpečnost stavebních prvků (rozměry nástupišť, prvky pro OOSPO, apod.) 

Průzkum lokality byl proveden v úterý 26. března 2019 v odpoledních hodinách. Lokalita byla 

prozkoumána pěší pochůzkou a byla pořízena i fotodokumentace všech zjištěných deficitů. 

V následující kapitole jsou tyto deficity probrány podrobněji. 

 Dopravně-bezpečnostní rizika v lokalitě Náměstí Bratří Synků 

Dle uvedené metodiky v kapitole 4.5.3. byla identifikována dopravně-bezpečností rizika a 

navržena doporučení k jejich nápravě. Tyto doporučení navrhují úpravu, která vede k dosažení 

potřebné úrovně bezpečnosti a varuje před riziky, které se velice často vyskytují na obdobných 

liniových stavbách v ČR. 

Riziko č. BI. 1 – nevyhovující poměry zastávkových 

ostrůvků na zastávkách Nám. Bratří Synků 
Vysoké riziko Složité řešení 

Nástupní ostrůvky u zastávek na Náměstí Bratří Synků nejsou dostačující z hlediska 

přepravních proudů cestujících. V ranní a odpolední dopravní špičce jejich nynější šířka, včetně 

bezpečnostního odstupu, kriticky ohrožuje cestující, kteří se nevyhnou stoupání do vozovky 

v rušném provozu. Včetně nedostatečné šířky zde byly identifikovány deficity, které ohrožují 

bezpečnost a ovlivňují dostupnost pro nevidomé a slabozraké cestující. Konkrétně se jedná o 

absenci signálního pásu navádějící hendikepované cestující do prvních dveří dopravního 

prostředku. Dále se na jihovýchodní straně zastávky postrádá bezbariérový přístup na 

nástupní ostrůvek pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
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Obrázek 34: Tramvajový ostrůvek zastávky Nám. Bratří Synků ve směru z centra 

 

Obrázek 35: Tramvajový ostrůvek zastávky Nám. Bratří Synků ve směru do centra 

 

Doporučení nápravných opatření 

Za optimální opatření lze považovat rozšíření zastávkových ostrůvků a posunutí směrového 

vedení komunikace na úkor chodníkové plochy v oblasti náměstí. Dále realizovat doplnění 

prvků pro OOSPO (signální pásy a bezbariérový přístup). 

 

Riziko č. BI. 2 – nevyhovující stav přechodů pro chodce 

na Náměstí Bratří Synků 
Střední riziko 

Administrativní 

řešení 

Z celkových deseti přechodů pro chodce v oblasti Náměstí Bratří Synků pouze dva splňují 

požadavky bezpečného přechodu. Zbylých osm přechodů mají za primární deficit neadekvátní 

délku a současně i postrádají prvky pro bezpečný přechod osob s omezenou schopností 
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pohybu a orientace. Těmito prvky jsou varovný pás, signální pás, bezbariérový přístup či vodící 

pás přechodu. Nevyhovující přechody pro chodce jsou umístěny na křižovatkách Boleslavova 

x Sezimova, Sezimova x Bělehradská, Sezimova x Nám. Bratří Synků, Sezimova x Táborská, 

Bělehradská x Nám. Bratří Synků, Nám. Bratří Synků x Nuselská, Nuselská x Čestmírova a 

Nuselská x Na Zámecké (viz příloha 1). Zde hrozí pohyb OOSPO mimo přechod pro chodce a 

následný střet s vozidlem. Na obrázcích č. 37 a č. 38 jsou zobrazeny dva nevyhovující přechody 

v oblasti Náměstí Bratří Synků. 

 

Obrázek 36: Přechod pro chodce v ulici Nuselská 

 

 

Obrázek 37: Přechod pro chodce v křižovatce Nuselská x Čestmírova 
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Doporučení nápravných opatření 

Primárně je nezbytné fyzické zkrácení přechodů pro chodce, a to buď umístěním středního 

dělícího ostrůvku nebo formou vysazených chodníkových ploch. Následné realizování prvků 

pro OOSPO a zajištění pro bezbariérové užívání (snížený obrubník). Dále k realizovanému 

fyzickému zkrácení přechodu (střední dělící ostrůvek x vysazená chodníková plocha) učinit 

opatření z hlediska parkování v klidu, aby byly dodrženy podmínky pro rozhledové poměry. 

 

 

V ulici Bělehradská ve směru Náměstí Bratří Synků jsou vedeny dva průběžné pruhy, z nichž 

v levém pruhu jsou umístěny tramvajové koleje a tento pruh je vyhrazen městské hromadné 

dopravě. Pravý pruh je určen pro vozidla individuální dopravy, který je upraven zákazovou 

značkou B 28 – Zákaz zastavení. I přes toto SDZ není značení řidiči respektováno. Ukázkový 

příklad je uveden na obrázku č. 39. Při dopravní špičce zde může dojít díky tomu ke kongescím 

či přímo ke kolizi mezi vozidly. 

 

Obrázek 38: Zaparkovaná vozidla na zákazu zastavení 

 

 

Riziko č. BI. 3 – stání v průběžném pruhu v ulici 

Bělehradská 
Střední riziko 

Administrativní 

řešení 
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Doporučení nápravných opatření 

Za nápravné opatření lze považovat fyzické znemožnění stání vozidel v průběžném pruhu. To 

lze docílit realizací podélného prahu k oddělení pruhu pro městskou hromadnou dopravu a 

pruhu pro IAD, který se již využívá v opačném směru. Dále je zde žádoucí umístit SDZ IP 20a – 

Vyhrazený jízdní pruh. 

Riziko č. BI. 4 – oblast křižovatky Nám. Bratří Synků x 

Nuselská x Čestmírova 
Vysoké riziko 

Administrativní 

řešení 

Křižovatka ulic Nám. Bratří Synků x Nuselská x Čestmírova postrádá usměrnění z vedlejších 

ramen křižovatky, přičemž vedlejší ulice jsou jednosměrné. Na základě pozorování dopravních 

konfliktů bylo zjištěno, že stávající stav křižovatky je neadekvátní z hlediska rozhledových 

poměrů. Tyto rozhledové poměry jsou zhoršeny v napojení na hlavní komunikaci (ulice 

Nuselská) tím, že vozidla se nestaví kolmo do křižovatky, ale šikmo. Pohnutky vedoucí 

k nevhodnému postavení na ramenu křižovatky lze připsat snadnějšímu provedení připojení 

na hlavní ulici. Bohužel při tomto postavení vozidla je obtížné zpozorovat vozidla a prostředky 

MHD jedoucí po hlavní ulici ve stejném směru, dále vozidla jedoucí z druhého vedlejšího 

ramena křižovatky a zároveň brát v potaz chodce jdoucí po přechodu. Nevhodně je také 

umístěno SDZ na sloupu veřejného osvětlení na hlavní komunikaci, které je pro řidiče snadno 

přehlédnutelné (viz obrázek č. 40), jelikož o několik desítek centimetrů dále na dalším stožáru 

je umístěna reklama a řidič nemusí díky tomu brát na vědomí informující značky. 

 

Obrázek 39: Nevhodně umístěné SDZ na sloupu veřejného osvětlení v ulici Nuselská 
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Obrázek 40: vedlejší rameno křižovatky - ulice Nám. Bratří Synků 

 

Obrázek 41: vedlejší rameno křižovatky - ulice Čestmírova 
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Obrázek 42: křižovatka ulic Nám. Bratří Synků x Nuselská 

Doporučení nápravných opatření 

Za optimální opatření lze označit využití VDZ V 13, které bude zajišťovat kolmé postavení 

vozidel jedoucí z vedlejšího ramena křižovat. Avšak efektivnější a bezpečnější je opatření 

fyzické, které znemožní šikmé připojení. Za to lze označit vysazenou chodníkovou plochu na 

vedlejších ramenech křižovatky či stavební zúžení vozovky ve vedlejších ulicích, kdy jejich 

výhodou je, že jsou již směrově usměrněné. 

 

V ulici Nuselská ve směru na Nám. Bratří Synků jsou vedeny dva průběžné pruhy. Levý 

průběžný pruh je vyhrazen vozidlům městské hromadné dopravy a jsou v něm uloženy 

tramvajové koleje. Pravý průběžný pruh je vyhrazen řidičům motorových vozidel a je 

usměrněn SDZ B 28 – Zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou upravující provozní dobu značky 

(06 -20hod.). Kromě zákazové značky je zde umístěna i informační značka IP 20a – Vyhrazený 

jízdní pruh s dodatkovou tabulkou upravující také provozní dobu značky (06 -20hod.). 

Z obrázku č. 44 je patrné, že i přes tyto dvě svislé dopravní značky, které upravují provoz na 

komunikaci, řidiči nerespektují pravidla silničního provozu, což může vést ve kongescím či 

přímo kolizím. 

Riziko č. BI. 5 – stání v průběžném pruhu v ulici 

Nuselská 
Střední riziko 

Administrativní 

řešení 
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Obrázek 43: Dopravní situace v ulici Nuselská ve směru Nám. Bratří Synků 

Doporučení nápravných opatření 

Za nápravné opatření lze považovat fyzické znemožnění stání vozidel v průběžném pruhu. To 

lze docílit realizací podélného prahu k oddělení pruhu pro městskou hromadnou dopravu a 

pruhem pro IAD. 

 

V jednosměrné ulici Nám. Bratří Synků, na hranici stykové křižovatky Sezimova x Nám. Bratří 

Synků, je situován přechod pro chodce, který je obklopen parkovacími pruhy nacházející se jak 

v ulici Sezimova, tak v ulici Nám. Bratří Synků. Tato skutečnost zhoršuje rozhledové poměry 

řidiče vozidla při odbočovacím manévru z ulice Sezimova do ulice Nám. Bratří Synků. Řidič při 

odbočení nemusí dostatečně rychle zareagovat na vstup chodce na přechod a může tak 

způsobit nehodu. Přechod pro chodce je sice vybaven prvky OOSPO (signální a varovný pás, 

bezbariérový přístup), avšak jeho vodorovné značení je opotřebované a při jeho délce deseti 

metrů zde chybí i vodící pás přechodu. 

Riziko č. BI. 6 – parkování a rozhledové poměry 

v ulicích Sezimova a Nám. Bratří Synků 
Nízké riziko 

Administrativní 

řešení 
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Obrázek 44: Situace stykové křižovatky Sezimova x Nám. Bratří Synků 

Doporučení nápravných opatření 

Je žádoucí, aby se na hranici stykové křižovatky, kde se nyní nachází přechod pro chodce, 

vysadily chodníkové plochy, včetně obnovy VDZ V 7 – Přechod pro chodce a zřízení vodícího 

pásu pro chodce. Dále je předmětné ukončit parkovací pruh v ulici Sezimova v takové 

vzdálenosti od křižovatky, aby byly zajištěny dostatečné rozhledové poměry dle ČSN 73 6110. 

 

Riziko č. BI. 7 – oblast křižovatky Bělehradská x Nám. 

Bratří Synků x Nuselská 
Vysoké riziko 

Administrativní 

řešení 

 

Řidič, který se chce z vedlejší ulice Nám. Bratří Synků zařadit do dopravního proudu na hlavní 

ulici Bělehradská ve směru do centra, není nijak a ničím usměrněn a při stávajícím stavu 

křižovatky se může při připojovacím manévru postavit s vozidlem tak, že nestojí kolmo do 

křižovatky, ale šikmo. Pro řidiče je toto postavení vozidla výhodnější při připojovacím 

manévru. Avšak přitom se mu zhoršují rozhledové poměry. Při postavení vozidla šikmo na 

hraně křižovatky, řidič nemusí spatřit ostatní vozidla a prostředky MHD jedoucí po hlavní ulici 

Nuselská ve směru Bělehradská. Nemluvě o tom, pokud se chce řidič z vedlejší ulice Nám. 

Bratří Synků dostat pomocí levého odbočovacího manévru na hlavní ulici Nuselská ve směru 

z centra. Zde musí překonat dopravní proud z ulice Nuselská a následně z ulice Bělehradská ve 

směru do centra, dále si dávat pozor na dopravní prostředky MHD, které mají svůj vyhrazený 
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průběžný pruh v obou směrech (z centra, do centra) a nakonec být ostražitý při připojování se 

do požadovaného směru v ulici Nuselská. U tohoto problému můžeme brát však jako výhodu 

to, že při křížení obou směrů se řidič nemusí zaobírat chodci na přechodu, jelikož se v rizikové 

oblasti žádný nenachází. 

 

Obrázek 45: křižovatka ulic Bělehradská x Nám. Bratří Synků x Nuselská 

 

Obrázek 46: ulice Nám. Bratří Synků 

Doporučení nápravných opatření 

 Za optimální opatření lze označit využití VDZ V 13, které bude zajišťovat kolmé postavení 

vozidel jedoucí z vedlejšího ramena křižovatky (ulice Nám. Bratří Synků). Avšak efektivnější a 

bezpečnější je opatření fyzické, které znemožní šikmé připojení. Za to lze označit stavební 
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zúžení vozovky ve vedlejší komunikaci v místě napojení na hlavní komunikaci nebo pomocí 

vysazené chodníkové plochy. 

 

 

Mezi zastávkami na Nám. Bratří Synků je nevhodně použito řetízkové zábradlí, které má 

cestujícím zamezit přecházení přes tramvajovou trať z jedné strany na druhou. Aktuální 

situace umožňuje bezpečný přesun mezi nástupišti pouze na severozápadním konci 

nástupiště. Kvůli tomu cestující volí mezi dvěma možnostmi, jak překonat šesti metrovou 

vzdálenost mezi hranami nástupišť. První možností je bezpečný přesun, což znamená chůze 

po celé délce nástupiště až k přechodu, přičemž délka jednoho nástupiště je 70 metrů. Druhou 

možností, jež byla zpozorována během terénní prohlídky, je ignorace zábrany a její 

nedovolené překonávání v prostorách zastávek. Bylo spatřeno několik jedinců, kteří i s malými 

dětmi zábradlí překonávali, a to i v blízkosti blížící se tramvaje. Lze usoudit, že tato situace 

nebyla ojedinělá a mělo by se učinit opatření. 

 

Obrázek 47: severozápadní přechod mezi zastávkovými ostrůvky na Nám. Bratří Synků 

Riziko č. BI. 8 – nevhodné umístění zábrany mezi 

zastávkovými ostrůvky 
Střední riziko 

Jednoduché 

řešení 
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Obrázek 48: chybějící přechod mezi zastávkovými ostrůvky   

Doporučení nápravných opatření 

Nejméně nákladným a v tomto případě i žádoucím, je odstranění zábradlí pro bezpečnější 

pohyb cestujících. Dále v jihovýchodní části nástupišť realizovat přechod pro chodce s VDZ 

V 7a – Přechod pro chodce, včetně všech prvků OOSPO (signální pás, vodící linie, bezbariérový 

přístup). 

 

 Zhodnocení bezpečnostní inspekce pozemních komunikací 

Z celkových 8 bezpečnostních rizik byly 2 vyhodnoceny intenzitou vysokého rizika, která mají 

administrativní řešení. Jedná se o rušné křižovatky v severozápadní a jihovýchodní části 

náměstí. Dále bylo vyhodnoceno 1 riziko s vysokou intenzitou a složitým řešením, kdy se 

jednalo o neadekvátní provedení ostrůvkových zastávek, které mohou ohrožovat cestující na 

životě. Ostatní bezpečnostní rizika byla vyhodnocena se střední intenzitou a administrativním 

či jednoduchým řešením.  

Veškerá dopravně-bezpečnostní rizika jsou zobrazena na mapce v příloze č. 1 

 

4.5.4.  Zhodnocení analýzy bezpečnosti silničního provozu 

Bezpečnostní analýza pozemních komunikací v oblasti Náměstí Bratří Synků poukázala na to, 

že pokud chceme hovořit o problémových místech v řešeném území, tak se jedná o tři vytížené 
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křižovatky: Křesomyslova x Otakarova x Bělehradská, Otakarova x Na Zámecké, Nám. Bratří 

Synků x Nuselská x Čestmírova (rozebráno v kap. 4.5.2. – Vyhodnocení nehod na 

problémových křižovatkách). Následně při bezpečnostní inspekci, která byla prováděna 

v terénu, byl kladen důraz na jejich podrobné prozkoumání. Byly využity tzv. kontrolní listy, 

obsahující revizní otázky související s nejčastějšími typy rizikových faktorů a bezpečnostních 

nedostatků dle formování pozemní komunikace. 

Autorka by v rámci křižovatek Křesomyslova x Otakarova x Bělehradská a Otakarova x Na 

Zámecké v první řadě obnovila vodorovné dopravní značení a stavebně upravila přechody pro 

chodce, zmíněné již v kapitole 4.5.3.2 Dopravně-bezpečnostní rizika v lokalitě Náměstí Bratří 

Synků. Kromě toho bylo zjištěno, že na zmiňovaných dvou křižovatkách jsou přechody pro 

chodce jasně vyznačené, zajištěny dobré rozhledové poměry a křižovatky jsou včas 

rozpoznatelné a viditelné.  

Tyto křižovatky ve většině případů splňují bezpečnostní parametry, které jsou na ně kladeny, 

ale i přesto jsou strůjcem dopravním nehod. Většina z nich je způsobena levotočivým 

odbočovacím manévrem. Proto je na světelně řízené křižovatce Křesomyslova x Otakarova x 

Bělehradská autorkou doporučeno prodloužení doby volna na vjezdu s levým odbočením po 

ukončení doby zelené v protisměru.  V této křižovatce musí dát řidič vozidla jedoucí z ulice 

Bělehradská (od Nám. Bratří Synků) do ulice Křesomyslova přednost tramvaji, která jede ve 

stejném směru, jelikož ve křižovatce nesedí počet řadících pruhů na vjezdu s počtem jízdních 

pruhů na výjezdu. Prodlužením doby volna by se dalo více prostoru řidičům opouštějícím 

křižovatku a mohlo tak přispět ke snížení počtu nehod. 

Provedená bezpečnostní inspekce na křižovatce Nám. Bratří Synků x Nuselská x Čestmírova 

prokázala, že její aktuální stavební uspořádání nesplňuje bezpečnostní opatření jak z pohledu 

řidičů vozidel, tak z hlediska chodců. Autorka navrhuje stavební úpravy, které jsou zmíněny 

v kapitole 4.5.3.2 Dopravně-bezpečnostní rizika v lokalitě Náměstí Bratří Synků. 

 

 Sumarizace vstupních podmínek do návrhu nového uspořádání řešené lokality 

Náměstí by mělo být hlavním veřejným prostorem města, v případě Náměstí Bratří Synků MČ 

Prahy 4. Mělo by nabízet možnost komunikace mezi rezidenty a také zprostředkování 

základních služeb. Takto je možné definovat ukázkové náměstí. Bohužel v případě Náměstí 



62 
 

Bratří Synků není tato teze pravdivá. Náměstí je spíše dopravní plochou než plochou pro užití 

rezidenty a návštěvníky. 

Z tohoto důvodu autorka navrhuje organizační i stavební změny v uspořádání v oblasti náměstí 

a některých přilehlých ulic. V následujících podkapitolách jsou shrnuty nejzásadnější aspekty, 

které jsou potřeba zohlednit při nových návrzích uspořádání zkoumané lokality. 

4.6.1. Optimalizace tranzitní dopravy v oblasti náměstí 

Z dopravního směrového průzkumu v kapitole 4.2.2.1 vyplývá, že v ranní i odpolední dopravní 

špičce je křižovatka Křesomyslova x Bělehradská x Otakarova nesymetricky zatížena 

(viz obrázek č. 20 a č. 21). Velikost dopravního proudu v Otakarově ulici ve směru do centra je 

dvojnásobná oproti směru z centra. Tato situace má za následek, že tranzitní doprava vedená 

skrze náměstí směrem do řešené křižovatky způsobuje dopravní kolaps v prostoru náměstí (viz 

obrázek č.16). Proto je doporučena organizační úprava vedení silniční dopravy v oblasti 

náměstí. Navrhovaná řešení budou podrobněji rozebrána v následující kapitole 5. 

4.6.2. Zvýšení bezpečnosti chodců 

Z provedené analýzy dopravních nehod v kapitole 4.5.1 je patrné, že díky neadekvátně 

řešeným přechodům pro chodce a také nedostačujícím rozhledovým poměrům řidičů vznikají 

nebezpečné dopravní situace, ale i nehody se zraněnými osobami. To potvrzuje i provedená 

bezpečnostní inspekce v kapitole 4.5.3, při které došlo k prozkoumání všech křižovatek a 

přechodů pro chodce na Náměstí Bratří Synků. Z celkových deseti přechodů splňují 

bezpečnostní požadavky pouze dva. Napojení vedlejších ulic na hlavní komunikaci v prostoru 

náměstí je taktéž nevhodně řešeno. Při připojovacích manévrech řidiči musí brát v potaz 

provoz na hlavní komunikaci, provoz městské dopravy, a navíc k tomu chodce přecházející 

přes přechod. 

4.6.3. Zvýšení bezpečnosti cestujících na zastávce Nám. Bratří Synků 

V bezpečnostní inspekci jsou uvedeny nedostatky uspořádání tramvajových zastávek na Nám. 

Bratří Synků. Jedná se o tramvajové ostrůvky, které při současné šířce 3 m jsou nedostatečně 

široké pro obraty cestujících na zastávkách při denní dopravní špičce. Cestující jsou nuceni 

stoupat do vozovky a tím vznikají nebezpečné dopravní situace (viz obrázek č. 35). Kromě toho 

tyto stavy vznikají i při překonávání zábradlí, které rozděluje tramvajovou trať v zastávkách a 
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dále také na jihovýchodním konci tramvajového ostrůvku, kde chybí přechod pro chodce (viz 

obrázek č. 49). 

4.6.4. Sjednocení veřejného prostranství na Nám. Bratří Synků 

Dle Manuálu tvorby veřejných prostranství byla provedena analýza Náměstí Bratří Synků z 

hlediska veřejného prostranství. Díky diagonálně vedené hlavní komunikaci je náměstí 

rozděleno na dvě části, které jsou ještě k tomu od hran bytových domů oddělena vedlejšími 

ulicemi. V následující kapitole 5 jsou navrženy nová řešení, jak náměstí jako veřejné 

prostranství sjednotit a navrátit tak náměstí jeho hlavní funkci. 

4.6.5. Zkrácení přestupních vazeb mezi zastávkami Nám. Bratří Synků a 

Otakarova 

Zastávky Nám. Bratří Synků a Otakarova jsou brány jako jeden přestupní uzel, avšak jejich 

docházková vzdálenost je na hranici 300 m. Pokud cestující se potřebují dostat z jedné 

zastávky na druhou musí obcházet blok budov, překonat hlavní komunikace v ulici Otakarova 

i na Nám. Bratří Synků, což například v dopravní špičce může zapříčinit, že cestující požadovaný 

navazující spoj nestihne. V kapitole 5 jsou navrženy možná stavební uspořádání zastávek 

s ohledem na zkrácení přestupních vazeb mezi nimi. 

4.6.6. Napojení tramvajové smyčky na stávající tramvajovou trať 

V přestupním uzlu Nám. Bratří Synků se kromě zastávek nachází také tramvajová smyčka, 

která v případě mimořádných událostí slouží jako obratiště. Tramvajová trať smyčky je ze 

zastávky Otakarova vedena na Nám. Bratří Synků skrz ulici Na Zámecké. V prostoru náměstí je 

trať vedena spolu s jednosměrnou komunikací v severní části, poté je trať a vedlejší 

komunikace napojeny na hlavní komunikaci a tramvajovou trať v křižovatce ulic Bělehradská 

x Nám. Bratří Synků. Tato křižovatka je řešena v bezpečnostní inspekci v kapitole 4.5.3. Na 

zmiňované křižovatce jsou nedostatečné rozhledové poměry a také rizikové napojení z vedlejší 

komunikace na hlavní. Možná organizační opatření z hlediska změny trasy obratiště jsou 

uvedena v kapitole 5. 

4.6.7. Uliční uspořádání dopravy v klidu v oblasti náměstí 

V oblasti náměstí je doprava v klidu řešena režimem smíšené a návštěvnické zóny. 

Z dopravního průzkumu dopravy v klidu v kapitole 4.2.2.2 vyplývá, že obsazenost parkovacích 

míst v řešeném území dosahuje téměř maxima v jakoukoliv denní dobu nehledě na režim 
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parkovacích zón. V kapitole 5 jsou navrženy změny uličního uspořádání dopravy v klidu s cílem 

navýšení parkovacích míst, ale také jejich organizace z hlediska požadavků veřejného 

prostranství. 

5. Navrhované možnosti nových řešení za účelem optimalizace organizace dopravy 

v rámci NBS 

Z obšírné analýzy, která vyšetřovala dopravní situaci v rámci Nám. Bratří Synků a přilehlých 

ulic, vznikly nové návrhy na řešení organizace dopravy v tomto území. Hlavním cílem 

navrhovaných variant je omezit tranzitní dopravu v rámci náměstí, která rozčleňuje prostor na 

více částí a narušuje tak pěší vazby, ale primárně si klade za cíl navrátit zpět hlavní charakter 

náměstí. Největší snahou obou variant je zklidnění dopravy v oblasti a také vytlačení dopravy 

tranzitní. Varianty neberou v potaz ekonomické aspekty, ale snaží se objevit nejvhodnější 

řešení pro současnou situaci bez ohledu na eventuální finanční náročnost. 

V rámci této diplomové práce byly navrhnuty dvě varianty, které jsou podrobněji rozebrány 

v následujících podkapitolách 5.1 a 5.2. Finální výkresy jsou přiloženy v přílohách 3 a 4. 

Varianta 2 pracuje s předpokladem zavedení světelně řízené křižovatky ulic Otakarova a Na 

Zámecké, avšak kapacitní posouzení a navržení signálního plánu a signálních skupin není 

předmětem této práce. 

V obou dvou variantách jsou zaneseny výstupy z budoucího metra linky D, ze stanice Nám. 

Bratří Synků. Výstupy jsou navrženy dle směrového vedení linky metra, avšak podle Územním 

plánu hlavního města Prahy nejsou zafixovány, proto jsou pro účely práce umístěny na hrany 

budov. 

Parkovací zóny v řešené oblasti byly navrženy tak, aby v co největší míře odpovídaly 

současnému stavu, avšak v jedné z variant došlo k mírné regulaci parkovacích míst. 

Obě dvě varianty optimalizace Náměstí Bratří Synků a přilehlých ulic byly zpracovány v souladu 

technickými předpisy TP 65, TP 85 a TP 132 a s platnými normami ČSN 73 6056, ČSN 73 6425-

1, ČSN 73 6110. 

Obě variantní řešení jsou projektována tak, aby se zajistila bezpečnost pohybu chodců 

v prostorách křižovatek, garantovala návaznost pěších vazeb v oblasti náměstí a bezpečnost 

místě zastávek. Zároveň jsou navrženy, aby splňovaly požadavky pro využití osobami se 



65 
 

sníženou schopností pohybu a orientace. Přechody pro chodce jsou opatřeny nájezdovou 

rampou a sníženými obrubníky. Dále jsou přechody pro chodce vybaveny signálním pásem 

(šířka 0,80 m), navádějící od přechodu pro chodce k přirozené vodící linii a varovným pásem 

(šířka 0,40 m), umístěným na hraně chodníkové plochy a komunikace. Na přechodech pro 

chodce jsou ve všech případech využity vodící pásy přechodu. Na tramvajových zastávkách 

jsou umístěny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace signální pás kolmo 

k nástupní hraně a ve vzdálenosti 0,80 m od označníku zastávky, kontrastní pás o šířce 0,50 m 

vyznačený podél celé nástupní hrany.  

Rozměry nově navržených parkovacích stání vycházejí z ČSN 73 6056. V oblasti jsou navrženy 

pásy s šikmým řazením pod úhlem 45°, jejichž skutečná šířka stání je 2,5 m (okrajové stání jsou 

rozšířena o 0,25 m) a délka činí 4,3 m. Dále jsou ve variantách použity podélné parkovací pásy 

s délkou stání pro osobní vozidlo 5,75 m (krajní stání činí 6,75m) a základní šířka stání je 2 m. 

V neposlední řadě jsou využita parkovací stání kolmá, která mají šířku stání 2,5 m (krajní stání 

rozšířena o 0,25 m) a délku 5 m. 

Jelikož jsou skutečnosti z předchozích dvou odstavců výše splněny v obou návrzích, nebudou 

více analyzovány v jednotlivých variantách. 

 Návrh řešení Varianta 1  

První návrh řešení byl pojat jako tzv. konzervativní varianta, která vychází ze současného stavu 

náměstí. V jeho prostorech je ponecháno obousměrné užití dopravními vozidly, ovšem na 

rozdíl od nynější situace je silniční doprava organizována pouze po obvodu náměstí. Hlavní 

myšlenkou návrhu bylo sjednotit veřejné prostranství, které nebude upřednostňovat silniční 

dopravu nad pohybem pěších. Proto v prostoru náměstí je využit jednotný typ dlažby, který 

zkoumanou oblast sjednotí. 
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Obrázek 49: Varianta 1 - omezení tranzitní dopravy v oblasti Nám. Bratří Synků 

V této variantě zůstává světelně řízená křižovatka ul. Křesomyslova, ul. Bělehradská a ul. 

Otakarova nezměněna. Včetně všech řadících pruhů a předsazených prostorů pro cyklisty. 

Změna oproti stávající podobě nastává v ulici Bělehradská v jižní části, kde se již komunikace 

napojuje na Nám. Bratří Synků. Kromě změny směrového vedení komunikace jsou podélně 

umístěny sloupky pro zdůraznění prostoru vymezeného vozidlům. Z ul. Bělehradská je možno 

pokračovat pomocí odbočovacího manévru do ul. Boleslavova, která je řešena jako slepá 

komunikace nebo rovně po obvodu náměstí. V jihozápadní části je provoz veden 

v jednosměrných komunikacích. A to v ulici Sezimova, která dále vede na hlavní tah v ulici 

Táborská nebo pomocí levého odbočovacího manévru do další jednosměrné komunikace, 

vedené po jižním obvodu náměstí. Zde je využit zpomalovací práh, který vyvyšuje komunikaci 

do stejné úrovně jako jsou prostory chodců. Výjezd z jižní části náměstí je včetně směrového 

vedení také opatřen sloupky, které řidiče usměrňují do ulice Nuselská a zamezují levý 

odbočovací manévr do východní části náměstí. 
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Obrázek 50: jednosměrná komunikace v jižní části náměstí 

 Do této části se lze dostat pomocí odbočení z ul. Nuselská do jednosměrné ulice Vlastislavova 

a následně na zvýšené ploše křižovatky s ulicí Čestmírova odbočit vlevo a poté se připojit na 

hlavní komunikaci v východní části náměstí.  

 

Obrázek 51: zvýšená plocha křižovatky ul. Vlastislavova a ul. Čestmírova 

Zde je silniční doprava vedena po trati tramvaje, avšak tento tramvajový úsek je navrhován 

pouze pro občasný provoz. V severní části náměstí je pro silniční dopravu přikázáno levé 

odbočení do zvýšeného prostoru komunikace, které je opatřeno zvýšeným prahem a sloupky 

jako je v jižní části náměstí. Následně je vozidlo navedeno do křižovatkového úseku v ul. 

Bělehradská. Přímý směr po tramvajové trati do ulice Na Zámecké je povolen pouze pro 

městskou hromadnou dopravu. 
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Obrázek 52: přikázaný směr jízdy v severní části náměstí po zvýšené komunikaci 

Z ulice Nuselská je možné se na hlavní dopravní tah v ulici Otakarova dostat nejen pomocí jízdy 

po obvodu náměstí, ale také pomocí již zmíněné jednosměrné ulice Vlastislavova, která je 

v každé křižovatce opatřena zvýšenou plochou k zajištění zklidnění dopravy.  

Vedení tramvajové trati ze zastávky Otakarova do zastávky Nám. Bratří Synků odpovídá 

stávajícímu stavu, avšak vedení tramvajové smyčky skrze ul. Na Zámecké a následně 

v prostoru náměstí je směrově změněno. V návrhu je smyčka navržena tak, aby veřejné 

prostranství v rámci náměstí zůstalo co nejvíce celistvé. Tím se díky navrženému vedení 

smyčky změnila délka nástupní hrany v zastávce Nám. Bratří Synků ve směru do centra na dl. 

56 m, což odpovídá kombinaci tramvajové soupravy a kloubového autobusu v prostoru 

zastávky. Nástup do vozidel městské hromadné dopravy v zastávkách Nám. Bratří Synků je 

umožněn po celé délce bezbariérového nástupiště. Prostory zastávek Otakarova jsou ve 

variantě navrženy v souladu se stávajícím stavem. 

Díky organizaci silničního provozu po obvodu náměstí vznikl celiství prostor, který nabízí 

pobytovou a společenskou funkci určený chodcům a návštěvníkům náměstí. Jeho povrch tvoří 

žulová dlažba ve dvou velikostech, která je použita na plochy pro pěší a na zvýraznění vedení 

tramvajové tratě. V rámci jednotného prostoru je umístěn městský mobiliář obsahující 

zastávky MHD, lavičky a vodní prvek umístěn v severovýchodní části náměstí. 

Mezi zmiňovanými lavičkami jsou umístěny platany, které vytvářejí přirozený stín a regulují 

teploty v parných dnech. 
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 Návrh řešení Varianta 2   

Hlavní ideou této varianty rekonstrukce Náměstí Bratří Synků je utvořit volný prostor 

s nečleněnou a výrazně nezastavěnou plochou, která obyvatelům a návštěvníkům náměstí 

umožní konat různé volnočasové aktivity a výrazně zamezit průjezdu tranzitní dopravě, která 

je ve směru Nám. Bratří Synků-Centrum odkloněna přes ulici Vlastislavova a ulici Ctiradova. 

 

Obrázek 53: Varianta 2 - regulace tranzitní dopravy v oblasti Nám. Bratří Synků 

Z pohledu účastníků silničního provozu je variantní návrh náměstí odlišný od současného stavu 

z hlediska jednoduchosti a srozumitelnosti trasy. Po obvodu náměstí je vedena pouze jedna 

směrově usměrněná komunikace, která začíná v křižovatce ul. Křesomyslova x ul. Otakarova x 

ul. Bělehradská. Z ulice Bělehradská je silniční doprava vedena po obvodu náměstí v odlišné 

výškové úrovni od ploch pro pěší. I v této variantě je možné levé odbočení do slepé ulice 

Boleslavova nebo jízda přímo ve směru do jihozápadní části náměstí. Následně je umožněn 

pohyb vozidel přímo – do ulice Sezimova a připojení do ulice Táborská nebo pomocí levého 

odbočovacího manévru do ulice Nám. Bratří Synků v jižní části. Vjezd je opatřen zpomalovacím 

prahem a vyvyšuje komunikaci do stejné výškové hladiny jako jsou plochy pro pěší. 

Po opuštění komunikace v jižní části náměstí jsou vozidla usměrněna ve směru z centra 

pomocí komunikace v ulici Nuselská. Oproti Variantě 1 je ve Variantě 2 zakázáno levé odbočení 
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z ul. Nuselská do ul. Vlastislavova ze směru náměstí. Vozidla jedoucí ve směru Nám. Bratří 

Synků a také ve směru do centra jsou nuceni využít trasy vedené v ul. Vlastislavova. S ul. 

Vlastislavova se kříží ul. Čestmírova, jejíž část sousedící s náměstím je navržená jako slepá 

komunikace s parkovacími plochami a vstupem do pěší zóny náměstí.  

 

Obrázek 54: organizace silniční dopravy v ul. Nuselská 

Pro odklonění tranzitní dopravy jsou využity směrově usměrněné ulice Ctiradova a Na 

Zámecké napojující se na hlavní komunikaci (ulice Otakarova). Křižovatka těchto ulic je ve 

Variantě 2 navržena jako světelně řízená, jak již bylo zmíněno v kapitole pět, návrh signálního 

plánu není předmětem této diplomové práce.  
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Obrázek 55: návrh světelně řízené křižovatky ul. Otakarova a ul. Na Zámecké/ ul. Ctiradova 

Nově navržená zastávka Nám. Bratří Synků je situována oproti původnímu stav v uličním 

prostoru ulice Bělehradské, čímž se zkracující přestupní vazby v zastávkách Otakarova – Nám. 

Bratří Synků. Ve směru do centra mohou cestující pro nástup do vozidel MHD využít celou šíři 

chodníkové plochy, v opačném směru z centra je projektován zastávkový ostrůvek, který je 

zároveň vyústěním celistvé plochy náměstí. Tramvajová smyčka je konstruována stejně jako 

ve Variantě 1 s cílem co nejméně narušit jednotnost veřejného prostranství. V ulici Na 

Zámecké je ponechána občasná zastávka, která odpovídá současnému stavu. 

Díky odklonění tranzitní dopravy z prostoru náměstí a přemístění zastávek Nám. Bratří Synků 

do ulice Bělehradská, vzniká nečleněná plocha, která navrací náměstí jeho hlavní funkci. Tomu 

napomáhá revitalizovaný městský mobiliář vybavený lavičkami, koši a také vzrostlými stromy, 

jenž regulují teplotu v letních měsících a prachové částice v ovzduší. Povrch v centrálním 

prostoru náměstí, který je navržen jako celistvá plocha je utvořen z jednotného materiálu. 

Tramvajová trať v prostoru zastávek je vytvořena z odlišného povrchu, tak aby byl zvýrazněn 
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kontrast mezi užitnou plochou zastávek a pojížděným tramvajovým pásem. Komunikace 

vyhrazené silniční dopravě v prostoru náměstí jsou navrženy s asfaltovým povrchem pro lepší 

orientaci řidičů. Výjimku tvoří zvýšené plochy komunikací, které jsou ve stejné výškové hladině 

jako centrální prostor náměstí s využitím stejného typu materiálu. 

 

Obrázek 56: přestupní vazby mezi zastávky Otakarova a Nám. Bratří Synků 

6. Vyhodnocení variant 

Navržené varianty byly zanalyzovány z hlediska splnění vstupních podmínek. Tyto podmínky 

vycházejí z provedené analýzy bezpečnosti silničního provozu, bezpečnostní inspekce a 

dopravních průzkumů v oblasti náměstí.  

V následující tabulce č. 13 jsou uvedeny vstupní podmínky pro tvorbu návrhů variant. 

Vyhodnocení jednotlivých variant bude využito k závěrečnému doporučení a porovnání, které 

z možných řešení je pro zkoumanou oblast nejvhodnější a pro zdůraznění v tabulce je barevně 

odlišeno. 
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Kritérium Stávají stav Varianta 1 Varianta 2 

Omezení trazitní dopravy Nesplňuje Splňuje částečně Splňuje 

Bezpečnost chodců Zaručeno částečně V plném rozsahu 

Bezpečnost cestujících MHD Na hraně přijatelnosti Splňuje 

Sjednocenost náměstí 3188 m2 +1409 m2 + 2680 m2 

Zkrácení přestupních vazeb Na hraně přijatelnosti Na hraně přijatelnosti Vyhovující 

Vedení tramvajové smyčky Nevhodné Přijatelné 

Bilance dopravy v klidu 242 míst + 3 parkovací stání -8 parkovacích stání 

Tabulka 13: Posouzení navržených variant 

První zmiňované kritérium se týká omezení tranzitní dopravy v oblasti náměstí. V současnosti 

není tranzitní doprava nijak korigována a není výjimkou, že v denní dopravní špičce, se díky ní 

tvoří v oblasti náměstí dopravní kongesce nezasahující pouze individuální automobilovou 

dopravu, ale také veřejnou hromadnou dopravu. Ve Variantě 1 sice tranzitní doprava 

z prostoru náměstí vyloučena není, avšak je redukována na provoz pouze po obvodu náměstí. 

Varianta 2 majoritně odklání tranzitní dopravu z prostoru náměstí, a to ve směru z centra 

ulicemi Bělehradská > Sezimova > Táborská a ve směru do centra ulicemi Nuselská > 

Vlastislavova > Ctiradova > Na Zámecké > Otakarova. 

Obě variantní řešení jsou projektována způsobem, aby se zajistila bezpečnost pohybu chodců 

v prostorách křižovatek, garantovala návaznost pěších vazeb v oblasti náměstí a bezpečnost 

místě zastávek. Zároveň jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky osob pro využití osobami 

se sníženou schopností pohybu a orientace. Na rozdíl od současného stavu osoby cestující 

veřejnou dopravou nejsou nuceni vstupovat do vozovky způsobené nedostatečnou šířkou 

nástupiště. Ve Variantě 1 jsou zastávky navrženy v prostoru pěší zóny, nehrozí tedy nebezpečí 

střetu s projíždějícím automobilem. Varianta 2 umožňuje cestujícím MHD ve směru do centra 

k nástupu do vozidel MHD využít celou šíři chodníkové plochy, v opačném směru z centra je 

projektován dostatečně široký zastávkový ostrůvek, na který je možnost se dostat přímo 

z plochy pro pěší v centru náměstí. 

Díky redukci silničního provozu v prostoru náměstí, vznikly v obou návrzích nové plochy 

veřejného prostranství. Varianta 1 čítá nárůst o 1409 metrů čtverečních, způsobený 

zamezením diagonálního průjezdu vozidel. Ve druhé variantě se ke stejné úpravě jako 
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v předešlé připočítává prostor v severní a východní části náměstí, které je oproti první variantě 

upřednostněn pěším. 

V současném stavu je docházková vzdálenost v přestupním uzlu zastávek Náměstí Bratří Synků 

– Otakarova 300 metrů. V navržené Variantě 1 jsou tyto přestupní vazby zkráceny, i přesto 

není vzdálenost plně optimalizována. Ve Variantě dva dochází předsunutím zastávky blíže ke 

křižovatce ulic Křesomyslova – Bělehradská – Otakarova k maximálnímu zkrácení přestupních 

vazeb mezi těmito zastávkami. 

Kromě diagonálního průjezdu tranzitní dopravy prostorem náměstí je v severní částí umístěna 

tramvajová smyčka. Obě varianty přináší řešení, kdy tramvajová smyčka co nejméně člení 

vymezený prostor. Je vedena skrz ulici Na Zámecké a na stávají trať se napojuje v jihovýchodní 

části náměstí. V současném stavu se napojuje na hlavní trať v severozápadní části. 

Po provedeném průzkumu aktuální stavu bylo evidováno 242 parkovacích míst s maximálním 

využitím. Proto bylo nutné v navrhovaných variantách v co největší míře počty parkovacích 

stání zachovat, což se u Varianty 1 podařilo dokonce navýšit (+3 místa), u Varianty 2 

odstraněním komunikace v severní části náměstí ubyl počet stání (-8 míst) z důvodu odebrání 

parkovacích pásů umístěných podél této komunikace. 

Z tabulky č.13 vyplývá, že nejvhodnější variantou pro optimalizaci náměstí je s ohledem na 

vstupní podmínky Varianta 2. Pokud by měl být tento návrh v budoucnu použit jako 

podkladová dokumentace pro reálnou aplikaci, musela by být provedena podrobnější analýza 

v delším časovém horizontu včetně průzkumu širších vztahů vzhledem ke zkoumané oblasti. 

Z pohledu urbanisty a rezidenta se tato varianta s vyloučením tranzitní dopravy skrze náměstí 

jeví jako nejlepší možné řešení z hlediska veřejného prostranství a pobytového faktoru.  
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7. Závěr 

Cíl diplomové práce byl stanoven jako nalezení optimálního řešení oblasti Náměstí Bratří 

Synků v Praze, Nuslích. Součástí práce byla analýza aktuálního stavu a po vyhodnocení 

nedostatků samotný návrh ve dvou variantách. Autorka je toho názoru, že obě variantní řešení 

by mohly být kvalitním podkladem pro diskuzi zaměřenou na optimalizaci daného prostoru. 

Hlavním úkolem práce bylo poukázat na fakt, že současný stav náměstí ani zdaleka neodpovídá 

požadavkům na veřejná prostranství, a to ze všech úhlů pohledu – ze strany chodců, uživatelů 

MHD, obyvatel oblasti náměstí, řidičů a dalších. 

Již bez hlubšího zkoumání bylo zřejmé, že Náměstí Bratří Synků neslouží lidem k utužování 

vztahů, setkávání se, odpočinku, ale především jako tranzitní prostor pro uživatele městské 

hromadné dopravy a řidiče vozidel. Tento subjektivní názor byl základní myšlenkou práce a 

autorka se snažila tuto tezi dále obhájit či vyvrátit v samotné práci.  

První kapitoly diplomové práce nabízely vymezení lokality a aktuální požadavky na tvorbu 

veřejných prostranství. Následovala podrobná studie dopravních vztahů v oblasti Nám. Bratří 

Synků týkající se silniční dopravy, městské hromadné dopravy, cyklistické dopravy a dopravy v 

klidu. 

Klíčovou částí práce byla analýza bezpečnosti silničního provozu, dopravních nehod a její 

vyhodnocení. Následovala bezpečnostní inspekce, jejímž cílem bylo nalezení bezpečnostních 

rizik a navrhnout jejich nápravná opatření. Výsledkem této studie bylo potvrzení, že aktuální 

řešení křižovatek, přechodů a zastávek lze považovat za rizikové. 

Po zhodnocení nejvyšších rizik bylo přistoupeno k utvoření vstupních podmínek pro návrh 

nových řešení dané oblasti a jejich grafické návrhy. Samotné zpracování návrhů bylo vytvořeno 

ve dvou variantách. 

První návrh řešení byl pojat jako tzv. konzervativní varianta. V prostorech náměstí bylo 

ponecháno obousměrné užití silničního prostoru dopravními vozidly, ovšem na rozdíl od 

nynější situace je silniční doprava organizována pouze po obvodu náměstí. Hlavní myšlenkou 

návrhu bylo sjednotit veřejný prostor, který nebude upřednostňovat silniční dopravu nad 

pohybem pěších. Hlavní ideou druhé varianty optimalizace Náměstí Bratří Synků bylo utvořit 
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volný prostor s nečleněnou a výrazně nezastavěnou plochou, která obyvatelům a 

návštěvníkům náměstí umožní konat různé volnočasové aktivity a výrazně zamezit průjezdu 

tranzitní dopravě. 

Závěrem byly obě varianty posouzeny i porovnány se současným stavem. Obě navržené 

varianty nabídly alternativní řešení vůči současnému stavu a odstranily jeho největší 

nedostatky. Pro autorku této diplomové práce je Varianta 2 optimální z pohledu celkového 

vyhodnocení zkoumaných variant, ale zároveň si dokáže představit úpravu současného stavu 

do navržené podoby jako obyvatelka a uživatelka této oblasti. 
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Příloha 4 – Přepis výzkumu dopravy v klidu 

číslo místo omezení 06:00 11:00 15:00 21:00 

1 NBS x 4154 0 7922 5787 

2 NBS x 3487 3487 3487 7246 

3 NBS x 7070 4365 4549 9203 

4 NBS x 9119 0 2598 2598 

5 NBS x 8091 8091 8091 8091 

6 NBS x 7172 7172 5565 5565 

7 NBS x 0 6593 4865 4865 

8 NBS x 1526 4315 4315 4315 

9 NBS x 6376 7021 0 3152 

10 NBS x 2599 2599 2599 2599 

11 NBS SOU 4776 4776 4776 4776 

12 NBS SOU 8660 8660 8660 8660 

13 NBS x 1251 2700 7152 8649 

14 NBS x 2738 0 906 0 

15 NBS x 4665 8848 8718 8718 

16 NBS x 5563 5563 5198 2780 

17 NBS x 9806 9806 9806 9806 

18 NBS x 8928 7233 0 1714 

19 NBS x 8787 8787 8787 8787 

20 NBS x 5932 7000 0 835 

21 NBS x 7090 7090 7090 7090 

22 NBS x 5650 3453 9173 3262 

23 NBS x 9937 4161 7648 2601 

24 NBS x 4184 4184 4184 3038 

25 NBS x 2034 2034 8267 8267 

26 NBS x 4877 4877 4877 4877 

27 NBS x 0 7050 0 9959 

28 NBS x 9328 5641 3584 1976 

29 NBS SOU 1576 1576 1576 1576 

30 NBS SOU 6127 7518 1603 1603 

31 NBS SOU 1988 1988 9633 3895 

32 NBS x 0 3141 6203 5928 

33 NBS x 6866 6930 9356 9356 

34 NBS x 4985 4985 8570 8785 

35 NBS x 9813 3724 5621 8994 

36 NBS x 2108 3145 0 7873 

37 NBS x 2299 2299 2128 9844 

38 NBS x 1347 1347 1347 1347 

39 NBS x 3807 0 3905 3905 

40 NBS x 7802 8261 9249 7083 

41 NBS x 4284 4284 4039 6679 

42 SEZ ZTP 5422 5422 5422 5422 

43 SEZ ZTP 1156 1156 1156 1156 
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44 SEZ x 1921 1286 1286 1286 

45 SEZ x 183 0 6241 6241 

46 SEZ x 3569 3569 3569 3569 

47 SEZ x 2347 2347 2347 2347 

48 SEZ x 5438 0 0 9767 

49 SEZ x 3521 3521 3521 3521 

50 SEZ x 9320 3497 3497 3497 

51 SEZ x 1698 3850 7948 7948 

52 SEZ x 5313 5313 5313 5313 

53 SEZ x 1191 1191 1191 1191 

54 SEZ x 3638 3351 3351 3351 

55 SEZ x 0 6633 6633 6633 

56 SEZ x 7174 7174 7174 7174 

57 SEZ x 3664 3664 3664 3664 

58 SEZ x 5863 5863 5863 5863 

59 SEZ x 9257 9257 0 6105 

60 SEZ x 7717 7717 7717 7717 

61 SEZ x 3331 3331 3331 3331 

62 SEZ x 6998 0 6990 0 

63 SEZ x 4633 4633 4633 4633 

64 SEZ x 2456 2456 0 0 

65 SEZ x 3482 3482 3482 3482 

66 SEZ x 3564 5571 5571 5571 

67 SEZ x 0 0 7339 4962 

68 SEZ x 4238 4238 4238 4238 

69 SEZ x 0 0 9698 0 

70 SEZ x 6611 6611 0 7838 

71 SEZ x 7508 7508 7508 7508 

72 SEZ x 2604 2604 2604 2604 

73 SEZ x 8628 8628 8628 8628 

74 SEZ x 7027 7336 7336 7336 

75 SEZ x 2105 3673 3673 3673 

76 SEZ x 2154 0 0 2567 

77 SEZ x 4182 4182 4182 4182 

78 SEZ x 8862 8862 8862 8862 

79 SEZ x 0 7592 0 0 

80 SEZ x 2513 2513 2513 2513 

81 SEZ x 7163 0 0 8158 

82 SEZ x 2010 2010 2010 2010 

83 SEZ x 0 6892 6892 6892 

84 SEZ x 5690 0 1183 0 

85 SEZ x 9077 9077 9077 9077 

86 SEZ x 8332 0 2294 2294 

87 SEZ x 4168 4168 4168 4168 

88 SEZ x 7887 7887 1206 1206 

89 SEZ x 8039 8039 8039 8039 
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90 SEZ x 0 0 9658 9658 

91 SEZ x 7058 7058 7058 7058 

92 SEZ x 4234 9749 9749 9749 

93 SEZ x 6168 6168 6168 6168 

94 SEZ x 7640 7640 7640 7640 

95 SEZ x 5294 5294 0 4056 

96 SEZ x 7135 7135 7135 7135 

97 SEZ x 8492 1606 1606 1606 

98 SEZ x 5048 5048 5048 5048 

99 SEZ SOU 6267 6267 6267 6267 

100 SEZ x 9292 3282 0 3740 

101 SEZ x 3749 0 7343 7343 

102 SEZ x 1983 1983 1983 1983 

103 SEZ x 1791 1791 1791 1791 

104 SEZ x 2525 2525 2525 2525 

105 SEZ x 2705 5090 5090 5090 

106 SEZ x 5276 5276 0 1305 

107 SEZ x 3737 3737 3737 3737 

108 SEZ x 1640 0 6966 0 

109 SEZ x 1971 1971 1971 1971 

110 SEZ x 3932 3932 0 6562 

111 SEZ x 8275 8275 8275 8275 

112 SEZ x 6455 6455 6455 6455 

113 SEZ x 2929 1661 1661 1661 

114 SEZ x 4262 4262 4262 4262 

115 SEZ x 2271 2271 2271 2271 

116 SEZ x 0 0 6616 6616 

117 SEZ x 5968 5968 5968 5968 

118 SEZ x 4945 0 2511 2372 

119 SEZ x 5005 9917 9917 9917 

120 SEZ x 5514 5514 5514 5514 

121 SEZ x 343 343 343 343 

122 CES x 1839 0 3043 8889 

123 CES x 4880 4880 4880 4880 

124 CES x 0 0 7721 7721 

125 CES x 4362 4362 4362 4362 

126 CES SOU 3648 3648 3648 2754 

127 CES SOU 0 0 0 7505 

128 CES SOU 1479 1479 1479 1479 

129 CES x 6279 0 5255 5255 

130 CES x 3995 3995 3995 3995 

131 CES x 8328 8328 0 8742 

132 CES x 1299 0 0 0 

133 CES x 4165 4165 4165 4165 

134 CES x 0 0 0 0 

135 CES ZTP 4870 4870 4870 4870 
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136 CES x 1076 1076 1103 1103 

137 CES SOU 8286 8286 8286 8286 

138 CES SOU 2865 2865 6662 6662 

139 CES x 2193 2193 2193 2193 

140 CES x 2416 2416 0 0 

141 CES x 0 5729 7642 7642 

142 CES x 2875 2875 2875 2875 

143 CES x 1946 0 0 5167 

144 CTI x 7067 7067 7067 7067 

145 CTI x 9386 0 0 4527 

146 CTI x 8742 8742 8742 8742 

147 CTI x 0 0 0 0 

148 CTI x 7505 7505 7505 7505 

149 CTI x 2754 2754 2754 2754 

150 CTI x 0 2246 2246 2246 

151 CTI x 4606 0 0 8170 

152 CTI x 8889 8889 8889 8889 

153 CTI x 0 8004 8004 8004 

154 CTI x 8286 8286 8286 8286 

155 CTI x 8498 0 0 0 

156 CTI x 9176 0 9934 9934 

157 CTI x 0 2530 2530 2530 

158 CTI x 1027 1027 5812 5812 

159 CTI x 7677 7677 0 0 

160 CTI x 4171 0 0 0 

161 CTI x 0 7635 7635 7635 

162 CTI x 9350 9350 9350 9350 

163 CTI x 1750 1750 0 4038 

164 CTI x 6938 0 0 0 

165 CTI x 9158 9158 9158 9158 

166 CTI x 0 7126 7126 7126 

167 CTI x 3313 0 7834 7834 

168 CTI x 7844 7844 7844 7844 

169 CTI x 7593 4297 4297 4297 

170 CTI x 9109 6201 0 5963 

171 VLA x 3382 3382 3382 3382 

172 VLA x 4185 5126 5126 5126 

173 VLA x 0 0 7398 2173 

174 VLA x 6164 6164 6164 6164 

175 VLA x 1790 1790 1790 1790 

176 VLA x 5284 0 0 9821 

177 VLA x 6630 6630 6630 6630 

178 VLA x 6043 0 3925 3925 

179 VLA x 0 0 0 0 

180 VLA x 2338 2338 2338 2338 

181 VLA x 4151 4151 4151 4151 
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182 VLA x 0 0 0 0 

183 VLA x 3291 3291 3291 3291 

184 VLA x 3525 0 0 0 

185 VLA SOU 7553 0 0 1062 

186 VLA SOU 2126 0 0 1550 

187 VLA x 2104 0 0 6568 

188 VLA x 8990 8990 8990 8990 

189 VLA x 4686 0 0 6504 

190 VLA x 1792 0 0 8179 

191 VLA x 6401 6401 6401 6401 

192 VLA x 7630 7630 7630 7630 

193 VLA x 2559 2559 2559 2559 

194 VLA x 1366 0 1474 1474 

195 VLA x 9434 0 0 0 

196 VLA x 2721 2721 2721 2721 

197 VLA x 3069 3069 3069 3069 

198 VLA x 8714 8714 8714 8714 

199 VLA x 8491 8491 8491 8491 

200 VLA x 2395 8024 8024 8024 

201 VLA x 709 709 709 709 

202 VLA x 1465 1465 1465 1465 

203 VLA x 4352 4352 4352 4352 

204 VLA x 8644 8644 8644 8644 

205 VLA x 0 0 9098 0 

206 VLA x 2958 2958 2958 2958 

207 VLA x 0 7849 7849 7849 

208 VLA x 9315 0 0 6825 

209 VLA x 1584 0 0 2528 

210 VLA x 1090 1090 1090 1090 

211 VLA x 3461 3461 3461 3461 

212 VLA x 9020 9020 9020 9020 

213 VLA x 7523 7523 7523 7523 

214 VLA x 4888 6622 6622 6622 

215 VLA x 7661 7661 8691 8691 

216 VLA x 5136 5136 1770 1770 

217 VLA x 5439 5439 5439 5439 

218 VLA x 0 8392 8392 8392 

219 VLA x 5393 5393 0 0 

220 VLA x 1359 1359 1359 1359 

221 VLA x 6509 6509 6509 6509 

222 VLA x 3018 8160 8160 8160 

223 VLA x 0 2642 2642 2642 

224 VLA x 1185 1185 1185 1185 

225 VLA x 5442 5442 5442 5442 

226 VLA x 0 6655 6655 6655 

227 VLA SOU 2196 2196 879 879 
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228 VLA SOU 6073 6073 2151 2151 

229 VLA x 0 6539 6539 6539 

230 VLA x 2285 2285 2285 2285 

231 VLA x 4121 4121 8274 8274 

232 VLA x 0 4242 4242 4242 

233 VLA x 4577 3369 3369 3369 

234 VLA x 7819 7819 7819 7819 

235 VLA x 3781 3781 3781 3781 

236 VLA x 1290 1290 0 0 

237 VLA x 9133 913 913 913 

238 VLA x 5363 5363 5363 5363 

239 VLA x 1724 1724 1724 1724 

240 VLA x 6797 9419 9419 9419 

241 VLA x 9225 9225 9225 9225 

242 VLA x 1411 1411 1411 1411 

 

 

 

 

 

  


