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ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je zklidnění a zkvalitnění stávající dopravní situace 

na Praze 6. I když práce řeší pouze malé procento nevhodných míst k  úpravě v celé Praze 

(potažmo v ČR), tak je nutné takové úpravy na lokální úrovni navrhovat. Přispějí  totiž 

postupně k celkové bezpečnosti chodců i řidičů, snížení nehodovosti a celkově lepší 

plynulosti provozu na pozemních komunikacích.  

Zklidňovacími prvky, použitými v práci, se docílí lepší přehlednosti a bezpečnosti 

v křižovatkách. Jelikož vybrané lokality se nacházejí na místních komunikacích na území 

Prahy, tudíž v intravilánu, je větší důraz kladen na bezpečnost  a pohodlí 

nemotorizovaných uživatelů. Ovšem snaha je o harmonizaci všech účastníků v  prostoru 

místní komunikace. Bezpečnost chodců, cyklistů a osob s  omezenou schopností pohybu 

a orientace lze vzhledem k jejich zranitelnosti v městském provozu považovat za prioritu. 

I jednoduché a správně provedené úpravy zvyšují jejich bezpečnost a komfort při pohybu 

městem. Aplikace opatření pro větší bezpečnost obsahuje norma ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací. 

Navrhovaná řešení ve vybraných lokalitách jsou upravována na základě 

požadavků odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Prahy 6. Způsob 

návrhu je přizpůsoben konkrétním požadavkům v  lokalitách tak, aby byl co možná 

nejvhodnější. Proto je v několika případech navrženo více řešení nového stavu.  Ovšem 

stále se jedná o variantní studie, tudíž není problematika týkající se technických a 

realizačních stupňů projektové dokumentace probrána tolik do hloubky.  Při případném 

využití návrhu v praxi je tedy možno debatovat nad variantami pro harmonizaci 

bezpečnosti a vynaložených finančních prostředků na přestavbu nevhodných míst.  

Zadáním práce bylo navrhnout vhodná řešení na vybraných křižovatkách 

s ohledem na bezpečnost chodců. Na základě vlastních dopravních průzkumů intenzit 

chodců a vozidel, sledování dopravních konfliktů a vyhodnocení nehodovosti byl vždy 

proveden alespoň jeden návrh úpravy dopravního režimu formou změny stávajícího 

stavebního uspořádání.  

Veškeré dopravní průzkumy potřebné pro potřeby této práce byly realizovány 

podle TP 189. Proto lze data z vlastní analýzy použít jako podklad pro případnou realizaci 

dopravně-inženýrských charakteristik.  

Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje 

informace o hodnocení bezpečnosti silničního provozu, seznámení s  oddělením pro 
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bezpečnost silničního provozu v  ČR, způsobech a využití zklidňování dopravy. V praktické 

části jsou obsaženy detailní informace o konkrétních lokalitách a dopravních 

průzkumech. Součástí každého návrhu je i ověření rozhledových trojúhelníků a 

průjezdnosti směrodatnými vozidly pomocí vlečných křivek. 
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1.1. BEZPEČNOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Audit bezpečnosti pozemních komunikací  

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) zpracovalo v listopadu 2012 metodiku 

pro provádění auditu a samotné školení auditorů podle transpozice směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/96/EC o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury v  právním 

řádu České republiky. Směrnice obsahuje nástroje zaměřené na zavedení a provádění 

hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu, audity bezpečnosti silničního 

provozu, klasifikaci vybraných úseků silniční sítě a následné kontroly na místě a 

bezpečnostní inspekci.  

Jako prevence vzniku dopravních nehod vznikl nástroj Audit bezpečnosti 

pozemních komunikací, který řeší samotnou bezpečnost silničního provozu už ve fázi 

plánování projektu. Je to proces, který je součástí projektové dokumentace a následné 

realizace dopravních staveb. Audit předchází oběma níže uvedenými hodnoceními 

bezpečnosti silničního provozu. Zpracovává ho nezávislý a kvalifikovaný auditor, který 

prověřuje dopravní projekt a hodnotí všechna rizika, aby byl co nejbezpečnější pro 

všechny účastníky silničního provozu. Riziková místa v  projektu označí a doporučí návrh 

opatření pro dostatečnou úroveň bezpečnosti. Celý postup procesu provádění auditu je 

zobrazen na Obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  1 - Procedura provádění auditu pozemních komunikací, zdroj [1] 
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Hodnocení bezpečnosti na základě výskytu dopravních nehod  

Informace o dopravních nehodách jsou tradičním ukazatelem četnosti nehod. 

Odkazují na typ a závažnost dopravní nehody na daném místě. Tento takzvaný přímý 

ukazatel bezpečnosti má své výhody i nevýhody. Hlavními přednostmi jsou plošně a 

rutinně shromažďovaná data Policií ČR. Tyto data se zobrazují ve statistické mapě 

nehodovosti. Hodnotitel zde vyčte veškeré zapisované informace, jako jsou 

charakteristiky druhu a podmínek nehody, vozidla, viníka, následků nehody na vozidle, 

následků osob a příčiny nehody. Tyto informace jsou volně dostupné na webových 

stránkách www.jdvm.cz, které spravuje Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s Policií 

ČR a CDV. 

S tím ovšem souvisí i nevýhody tradičního ukazatele. Pro hodnocení bezpečnosti 

není pouze tato forma a rozsah dat přímo vhodná. Zároveň jsou výsledky nehod 

ovlivněny tzv. podregistrací. Lehké poškození vozidel, nehody pouze s  lehkými zraněními 

a nehody s hmotnou škodou menší než 100  000 Kč nemusí být Policií ČR vůbec 

registrovány. Nedostatky spočívají i ve faktu, že nehod na lokální úrovni (např. 

posuzovaná křižovatka v intravilánu) se statisticky vyskytuje málo, ačkoli nehody jsou  

globálně časté. U novostaveb nebo při hodnocení účinnosti aplikace dopravně 

bezpečnostních opatření jsou velké časové nároky na sběr relevantních dat. Tato doba 

je běžně 3 až 5 let, což výrazně omezuje hodnocení. Hodnotitel musí čekat, až se „něco 

stane“, což lze označit i za nehumánní činnost. Proto lze vyvodit, že přímý ukazatel 

bezpečnosti není vždy ideální a dostatečná metoda. Při malém vzorku dat je vhodné tyto 

statistiky doplnit metodikou sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů.  

Hodnocení bezpečnosti na základě metodiky sledování a vyhodnocování 

dopravních konfliktů  

Alternativa k první popisované metodě vznikla ve formě nepřímého ukazatele 

bezpečnosti. Ukazatele nevychází přímo z  nehodovosti, ale z tzv. dopravních konfliktů. 

Konflikt lze definovat jako pozorovatelnou situaci, při které se k  sobě dva nebo více 

účastníků silničního provozu přiblíží v  prostoru a čase natolik, že hrozí riziko kolize, 

pokud se jejich pohyb nezmění.  Jedná se tedy o situace, které jsou získávány 

pozorováním přímého konfliktního děje. Hodnocením na základě konfliktů lze proto 

eliminovat nedostatky metody hodnocení na základě již uskutečněných nehod. Můžeme 

ji označit za proaktivní (prováděnou dříve, než k  nehodě vůbec dojde), zatímco první 

metoda hodnocení je prováděná až jako reakce na konkrétní nehodu. Hodnotitel si proto 

může udělat v rámci dopravního průzkumu svoji vlastní analýzu chování řidičů, a to ve 
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velmi krátkém čase. Svým průzkumem docílí k  určité představě o bezpečnosti na dané 

lokalitě a doplní tak statistiky hodnocení bezpečnosti na základě dopravních nehod.  

Konflikty se rozlišují na základě závažnosti a typu. Závažnost konfliktu lze rozdělit na 3 

stupně:  

• stupeň č. 1 znamená lehkou závažnost (lze označit i termínem lehký konflikt)  

• stupeň č. 2 značí omezení 

• stupeň č. 3 ohrožení 

Existují však i další 2 stupně, které ale nelze definovat jako konflikt. Je to stupeň 0 

(chování) a 4 (nehody).  

Typy konfliktů lze jednoduše definovat slovně jako 6 následujících typů:  

• odbočení 

• předjíždění 

• zezadu 

• křížení 

• vyklízení 

• s chodci 

  Typ a závažnost konfliktu jsou vždy se základním komentářem uvedeny 

v příslušných kapitolách křižovatek.  

Před samotným pozorováním v  praxi je potřeba kvůli subjektivnímu názoru 

pozorovatelů projít školením, které připravilo ve své webové aplikac i CDV. Poté 

následuje příprava na pozorování ve formě příslušných pokynů, rozmístění pozorovatelů 

v terénu (v případě nepřímého sledování umístění videokamery), volby období a délky 

pozorování a zajištění formulářů. Následuje samotné pozorování na vhodném  místě a 

nakonec vyhodnocení, které by mělo proběhnout co nejdříve po provedeném sledování. 

Nakonec proběhne analýza nasbíraných dat a sepíše se závěr.  

Jednotlivé konflikty lze hodnotit způsobem kvalitativním, kdy se konflikty hodnotí 

na základě subjektivního dojmu pozorovatele, nebo kvantitativním, hodnoceným 

objektivně na základě časoprostorových ukazatelů. S  tím souvisí i způsob sledování. 

Výskyt konfliktů se zjišťuje přímým sledováním (jeden nebo více pozorovatelů sleduje 
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situaci v terénu) nebo nepřímým (sledování z videozáznamu). Pozorovatel registruje 

konflikty a následně je zaznamená, určí jejich závažnost a klasifikaci. Výsledkem je tzv. 

konfliktní diagram, který poslouží k  analýze problému. Závěrem pozorovatel doporučí 

návrh možných opatření a v technické zprávě uvede komentář s  popisem všech 

zjištěných konfliktů. 

Události v provozu lze z hlediska bezpečnosti zobrazit v pyramidě bezpečnosti na 

Obr. 2. Vyjadřuje závislost závažnosti na četnosti událostí a jejich následků.  

Hlavním cílem zvýšení bezpečnosti je nerušený průjezd, který je patou pyramidy. 

To znamená nízkou závažnost, ale velkou četnost. Špička zužující se pyramidy patří 

nehodám. Ty se vyznačují zvýšenou závažností, ať už na zdraví či majetku, ale zároveň 

malou četností. Lze tedy konstatovat, že konflikt nastává častěji než dopravní nehoda. 

Proto je tato metoda hodnocení porovnávána s  metodou hodnocení na základě nehod, 

což umožňuje získat více informací potřebných pro hodnocení bezpečnosti.  

Tato metodika vznikla na základě vyhodnocení výzkumného projektu KONFLIKT, 

a to především pro srovnání stávajících metodik a jejich sjednocení. Snahou bylo převést 

tyto postupy i do praktického použití jako doplněk k  nehodovým datům. Všechna data 

poté slouží k případné změně stávajícího stavebního uspořádání. 

V této práci je snaha o dosažení stavebně technickými a dopravně 

bezpečnostními opatřeními co možná nejmenší nehodovosti a jakéhokoliv ohrožení 

chodců a jiných účastníků provozu. To znamená eliminovat riziko nehodovosti (špičky 

pyramidy) týkající se smrtelných, těžkých a lehkých zranění a zároveň i nehody 

Obr.  2 - Pyramida bezpečnosti, zdroj [2] 
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s hmotnou škodou. Proto je metoda sledování konfliktů v  jednotlivých kapitolách 

praktické části aplikována ve zjednodušené verzi jako součást dopravního průzkumu.  

1.2. BESIP 

Jedna z hlavních složek pro přispívání bezpečnosti silničního provozu je 

koordinační orgán Ministerstva dopravy ČR vystupující pod zkratkou BESIP (Bezpečnost 

silničního provozu). Hlavní činností tohoto subjektu je především prevence v oblasti 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu se zákonem 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.  

Prevence spočívá v podobě dopravní výchovy ve školách, kampaní ve formě video 

spotů nebo různých akcích zaměřených na veřejnost nebo řidiče na silnicích. 

V kampaních jako je třeba „Nemyslíš, zaplatíš!“, se zaměřením na mladé řidiče do 25 let, 

zobrazují realitu krutých následků při nejčastějších příčinách jejich dopravních nehod. 

BESIP při tvoření kampaní spolupracuje s  různými organizacemi. Díky tomu vzniky další 

osvětové kampaně například „Neskákej mi pod kola!“ s podporou DPP, Policií ČR, 

ROPIDem a MHMP jako reakce na 8 usmrcených osob jenom v  Praze pod koly tramvaje 

za rok 2018; „Zpomal – budeš rychlejší“ ve spolupráci s ŘSD nebo „Vidíme se?“ opět 

s Policií ČR. V každém kraji České republiky má BESIP svého koordinátora bezpečnosti. 

V krajích jsou pořádány dopravní akce, semináře a besedy.  

Dopravní výchova zaměřená na děti předškolního a školního věku seznamuje 

s provozem na pozemních komunikacích, a to zábavnou formou. V rámci dopravní 

výchovy, která je od roku 2013 začleněna do školních vzdělávacích programů, se děti učí, 

jak se bezpečně pohybovat a chovat v provozu. Nejvhodnějším místem pro aplikaci výuky 

je dopravní hřiště. Těch je na našem území přes 160. Je to mimochodem nejhustší síť 

dopravních hřišť v Evropě. I těmito kroky se snaží BESIP chránit nejzranitelnější účastníky 

silničního provozu. Další preventivní kroky k  bezpečnosti ve formě informačních 

materiálů jako je cestování na motorce, autem, aktivní pohyb v silničním provozu ať už 

dětí, dospělých, či seniorů, jsou volně dostupné na webových stránkách www.ibesip.cz.  

BESIP vytvořilo dokument, jenž vytyčuje cíle, základní principy i návrhy 

konkrétních opatření směřujících ke snížení nehodovosti v  ČR. Aktuálním dokumentem 

je „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2011 – 2020“, který 

předchází prvnímu dokumentu „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu“ z roku 

2004. Hlavním cílem je snížení počtu usmrcených osob v  silničním provozu do roku 2020 

na úroveň průměru zemí EU (tj. cca o 60 %) a současně oproti roku 2009 snížit o 40 % 
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počet těžce zraněných osob. Pro realizaci takového plánu je třeba znát příčiny 

dopravních nehod a dále se na ně zaměřit.  

Z nasbíraných dat je patrný varovný trend v nárůstu usmrcených osob. 

V evropském porovnání se přibližujeme nejnebezpečnějším zemím EU, protože se dané 

cíle nedaří plnit. Dle oficiálních statistik BESIPU na Obr. 3, které jsou aktualizovány každý 

rok, byl například v roce 2018 počet usmrcených osob vyšší o 172 osob, než byl 

předpoklad pro tento rok zajišťující plnění stanoveného cíle  do roku 2020. Ostatně i 

v roce 2012, 2014, 2015, 2016 a 2017 byly překročeny předpoklady NSBSP 2020. I v  počtu 

těžce zraněných osob bylo v roce 2018 vůči předpokladu o 137 více.  

Co se týče samotných chodců, na které se v  praktické části této práce bere důraz 

z hlediska bezpečnosti, tak lze konstatovat, že vývoj vážných následků nehod chodců 

nebyl příznivý. To platí i u cyklistů, kde se nedaří dosáhnout potře bného snížení ani 

v jednom ze sledovaných ukazatelů. V roce 2018 byl podíl chodců na celkovém počtu 

usmrcených osob 20 %. K vážným následkům nehod chodců dochází především na 

komunikacích v intravilánu, ale v důsledku nižších rychlostí je však na nich menší podíl 

smrtelných zranění. Ze statistik také vyplývá, že nejohroženější skupinou jsou chodci 

senioři, kteří tvoří třetinu všech závažných následků. Z  grafu na Obr. 4 níže je patrné, že 

poslední 3 roky (2016, 2017, 2018) se nedaří plnit předpoklady NSBSP v  počtech 

usmrcených ani těžce zraněných. Usmrcených chodců bylo za loňský rok 113 a těžce 

Obr.  3 - Graf vývoje počtu usmrcených a těžce zraněných osob v ČR ve vztahu k NSBSP 2011 – 2020, 
zdroj [3] 
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zraněných 517, což je sice nejméně za sledované období, ale pořád více než byl vytýčený 

předpoklad. 

 Dalo by se tedy konstatovat, že tato čísla jsou velice znepokojující a je třeba na 

takovou situaci dostatečně reagovat – např. posouzením nehodových míst a návrhem 

úprav. 

Samotné řešení bezpečnosti na pozemních komunikací není pouze otázkou 

bezpečné pozemní komunikace, jedná se ale o stěžejní prvek. Proto je v  praktické části 

kladen důraz na úpravy nevyhovujících dopravních režimů do podoby přehledných a 

bezpečných míst pro užívání. Ovšem v  souladu s bezpečnou pozemní komunikací musí 

být i chování všech účastníků provozu a dále také bezpečnost dopravních prostředků. Je  

třeba brát v úvahu fakt, že lidské chování může selhat a chybné chování lidského činitele 

vedoucí ke vzniku dopravní nehody by měly eliminovat právě bezpečné komunikace a 

dopravní prostředky ve smyslu, aby nebyl ohrožen lidský život nebo nedošlo k  vážným 

následkům na zdraví. 

1.3. ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY 

Výrazem zklidňování dopravy lze označit určitý soubor dopravně bezpečnostních 

opatření vedoucí k vytvoření lepších podmínek v PMK pro nemotoristické účastníky a 

jakémusi znepříjemnění jízdy automobilové dopravy. Jde o to, aby byl charakter prostoru 

harmonicky sladěn s funkcemi příslušné komunikace pro potřeby především místních 

Obr.  4 - Graf vývoje počtu usmrcených a těžce zraněných chodců ve vztahu k NSBSP 2011 – 2020, zdroj [3] 
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obyvatel, návštěvníků a dalších. Různorodost zájmů účastníků provozu v  uličním 

prostoru lze zobrazit na Obr. 5. 

V praktické části této práce jsou použity právě určité prvky zklidňování dopravy 

aplikované do místních podmínek. Proto v  následující části této kapitoly je popsáno 

několik zklidňovacích prvků, které jsou ve vybraných lokalitách Prahy 6 navrženy.  

Zklidňování dopravy zahrnuje obecně změny výškového a směrového vedení 

komunikace, resp. návrh fyzického nebo psychologického prvku za účelem snížení 

dopravních intenzit v zájmu bezpečnosti, zvýšení kvality života a ostatních veřejných 

zájmů. Je to tedy problematika zasahující i do oblasti urbanismu a integrovaného 

plánování. Základem zklidňování je však organizace dopravy a přetvoření PMK tak, aby 

byl využíván harmonicky všemi účastníky, pro které je určen. To znamená plošně zklidnit 

dopravu. Toto lze zajistit vytvořením pěších zón, obytných zón nebo Zón 30. Všechny 

podmínky pro organizaci dopravy jsou určeny ČSN nebo příslušnými TP a vyhláškami.  Na 

doporučení odboru dopravy je v  praktické části redukováno množství nově navrženého 

svislého dopravního značení na místech, kde je např. parkování zjevné ze zřízení zálivů. 

Tam proto není navrženo.  Určují to příslušné TP pro navrhování Zón 30 spolu 

s požadavkem ÚMČ Prahy 6.  

Mezi fyzické zklidňující prvky patří především stavebně technické úpravy 

komunikací. Toho lze docílit použitím prvků jako jsou:  

• Zpomalovací prahy 

Obr.  5 - Různorodost zájmů uživatelů uličního prostoru, zdroj [4] 
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• Zvýšené plochy celých křižovatek nebo přechodů pro chodce 

• Šikany 

• Zúžení vozovky mezi obrubami, vložením vysazených ploch nebo středních 

dělících ostrůvků, příp. pásů  

Když jsou takové úpravy vhodně navrženy, tak velice dobře plní svůj účel a nelze 

je z pohledu řidiče tak snadno ignorovat jako prvky psychologické.  

Psychologickými prvky rozumíme použití takových opatření, která mají zajistit, 

aby byl řidič včas upozorněn na změnu provozních podmínek na dané komunikaci. Mezi 

takové prvky patří: 

• Opakování nebo zdůraznění svislých značek  

• Upozornění na kontrolu rychlosti  

• Speciální vodorovné značení  

• Optické brzdy na vozovce 

• Odlišný kryt vozovky – např. jiná textura nebo vzor krytu vozovky  

Zklidňování dopravy má nezanedbatelný vliv na životní prostředí. Jednak na nově 

vysazených plochách vzniká prostor pro zeleň a dále různá omezení dopravy eliminují 

množství škodlivých látek v ovzduší. Toho lze docílit například i snížením rychlosti z  50 

km/h na 30 km/h. 

 Aplikací vhodných zklidňovacích prvků do místních podmínek na Praze 6 bylo 

upraveno celkem 6 nevyhovujících lokalit. Při návrhu úprav stávajících stavů byl kladen 

důraz především na zlepšení podmínek pro chodce. Jednotlivé úpravy jsou detailněji 

popsány v praktické části této práce. Byly použity následující prvky pro zvýšení 

bezpečnosti účastníků provozu:  

• Přestavba průsečné křižovatky na mini okružní křižovatku  

• Zvýšení křižovatkové plochy na úroveň přilehlých chodníků  

• Vytvoření chodníků pro chodce v  odpovídající šířce 

• Vytvoření nových bezbariérových přechodů pro chodce/míst pro přecházení  

• Zdůraznění vjezdu do plošně zklidněné oblasti  
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• Zvýšení plochy přechodů pro chodce na úroveň přilehlých chodníků  

• Zkrácení přechodů pro chodce vysazením chodníkových ploch  

Okružní křižovatka  

Ke zklidnění dopravy je možné využít rovněž okružních křižovatek (OK). Jedná se 

o úrovňové křižovatky s usměrněním dopravy okolo kruhového středového ostrova. Je 

to velice účinný a oblíbený nástroj pro plynulost a bezpečnost dopravy. Řidiči přijíždějící 

k takové křižovatce musí přizpůsobit jízdu vychýlením vozidla a tím pádem i snížit 

rychlost na cca 30 km/h. Odpadá tedy určitá absolutní přednost jako na křižovatkách 

průsečných. Ke kolizím často dochází pouze z  boku či zezadu, oproti křižovatkám 

průsečným, kde patří k velmi nebezpečným právě pravoúhlé nebo čelní nárazy.  

OK se skládají ze středového ostrova, okružního pásu, větví a v  některých 

případech i pojížděného prstence, který se nachází na vnější straně středového ostrova 

a je proveden v odlišném sklonu a materiálu krytu oproti okružnímu pásu. Pojížděný 

prstenec slouží pro průjezd větších nákladních vozidel, pojíždění osobními vozidly je 

nežádoucí, proto je zde taková snaha o znepříjemnění rychlých průjezdů osobních 

automobilů. 

Pokud je na vjezdech umístěno příslušné svislé dopravní značení upravující 

přednost v jízdě, tak má vozidlo jedoucí po okružním pásu přednost. V  opačném případě 

platí přednost zprava. Návrhové parametry udává TP 135 Projektování okružních 

křižovatek na silnicích a místních komunikacích.  

Typy okružních křižovatek: 

• Mini okružní 

• Jednopruhové 

• Dvoupruhové (již se nenavrhují, ale lze se s  nimi v ČR setkat) 

• Turbo okružní 

Mini okružní křižovatky jsou zvláštním typem jednopruhové okružní křižovatky, 

kdy je vnější průměr maximálně 23 m a středový ostrov je vždy pojížděný rozměrnějšími 

vozidly. To umožňuje zabezpečit průjezd velkých vozidel, protože mohou vjet na ostrov 

a odbočit jako na křižovatce stykové. Klasickým typem OK je jednopruhová s  vnějším 

průměrem větším než 23 m. Rozměry takové křižovatky závisí na místních podmínkách a 

počtu připojených paprsků. Turbo okružní křižovatky se skládají ze dvou nebo více 
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spirálovitě uspořádaných jízdních pruhů, kde se vozidla už na vjezdech řadí do 

jednotlivých směrů odbočení. Jízdní pruhy by měly být na takové křižovatce fyzicky 

odděleny, aby se zamezilo proplétání vozidel a tím vyššímu riziku nehody.  

 

Zvýšená plocha  

Je zvláštním typem zpomalovacích prahů. Jedná se o zvýšení vozovky na úroveň 

přilehlých chodníků. Tímto zklidňovacím prvkem lze zvýšit bezpečnost např. na  

přechodech pro chodce nebo na celých plochách křižovatek. Zvýšenou plochu nelze 

z pohledu řidiče tak snadno ignorovat jako pouze psychologické prvky, tudíž musí téměř 

vždy snížit rychlost. Další výhodou zvýšení vozovky je bezbariérový přístup pro chodce.  

Míru snížení rychlosti vozidel určuje strmost nájezdových ramp, které tvoří 

přechod mezi převýšenou a nepřevýšenou vozovkou. Povrch zvýšené plochy by měl být 

proveden z odlišného materiálu (nejlépe typ i barva) než jsou přilehlé vozovky. 

Vodorovné dopravní značení na rampách by mělo spolu se svislým dopravním značením 

řidiče včas upozornit na takové místo.  

Přechod pro chodce a místo pro přecházení  

Přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci, které slouží k  přecházení 

chodců přes vozovku, příp. i jiných jízdních pásů. Je vyznačeno příslušným dopravním 

značením (V 7a) dle příslušných zákonů a norem, resp. prováděcích vyhlášek. U každého 

návrhu přechodu pro chodce musí být přihlíženo na bezpečnost přecházejících chodců, 

tudíž musí být zajištěny rozhledy pro chodce i řidiče. Toho lze docílit dalšími fyzickými 

prvky jako jsou např. vysazené chodníkové plochy, ochranné a dělící ostrůvky, zvýšené 

plochy. 

Přechody pro chodce/místa pro přecházení jsou navrhovány podle normy ČSN 73 

6110 Projektování místních komunikací, která určuje návrhové parametry. Mají být, 

pokud možno, kolmo k ose komunikace. Standartní šířka přechodu pro chodce je 4 m, 

v odůvodněných případech je možné šířku zmenšit na 3 m. U novostaveb činí maximální 

délka přechodu 6 m, u rekonstrukcí je to 7 m. 

V odůvodněných případech jako je například Zóna 30 se navrhují místa pro 

přecházení (V 7b), která jsou vybaveny podobnými technickými prvky zajišťující 

bezpečnost chodců. Na rozdíl od přechodů pro chodce nejsou místa pro přecházení 

založena na přednosti chodce. Tato místa jsou označena pouze vodorovným dopravním 
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značením V 7b dle vyhlášky č. 294/2016 Sb. Pro řidiče vozidel platí, že nesmí chodce na 

takovém místě při přecházení ohrozit. Pro chodce platí povinnost, že smí na vozovku 

vstoupit v místě pro přecházení jen tehdy, pokud nedonutí řidiče k  náhlé změně směru 

nebo rychlosti jízdy. 
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2. ÚVOD DO PRAKTICKÉ ČÁSTI 

2.1. Rozsah řešení 

Předmětem této práce je posouzení stávajícího dopravního režimu na vybraných 

křižovatkách v Praze 6 z hlediska bezpečnosti a dopravně-inženýrských charakteristik. 

Jedná se o lokality, které byly vybrány ve spolupráci s  Městskou částí Praha 6, konkrétně 

odborem dopravy a životního prostředí. Celé území městské části je zvýrazněno na Obr. 

6 níže. Veškeré vybrané křižovatky a kritická místa byla prošetřena a dále detailně 

zpracována. V jednom případě se řeší přechod pro chodce přes komunikaci, jinak jde 

většinou o křižovatku dvou nebo více komunikací. 

Jak již bylo zmíněno, jednotlivé vybrané lokality vybrala Městská část Praha 6. 

Konkrétně odbor dopravy a životního prostředí, který požadoval posouzení křižovatek 

z hlediska bezpečnosti a rozhledových poměrů, návrh na možné řešení s  akcentem na 

zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů a ostatních účastníků provozu. 

 

Obr.  6 - Mapa hlavního města Prahy se zvýrazněnou Městskou částí Praha 6, zdroj [5] 
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Jedná se o následující lokality (zobrazené na Obr. 7): 

1. Křižovatka V Podbabě x V Šáreckém údolí 

1. Křižovatka V Podbabě x Podbabská 

2. Křižovatka Podbělohorská x Nad Motolskou nemocnicí 

3. Přechod pro chodce komunikace Zavadilova  

4. Křižovatka Pod Cihelnou x Hodčina a Častavina 

5. Křižovatka Nad Lávkou x V Středu 

2.2. Hodnocení nehodovosti 

U každé lokality bylo při závěrečném vyhodnocení dopravní situace provedeno 

vyhodnocení nehodovosti pomocí statistik získaných ze statického zobrazení nehod 

v geografickém informačním systému Ministerstva dopravy ČR. Jednotná dopravní 

vektorová mapa dostupná na webových stránkách jdvm.cz slouží ke sběru, obnově a 

distribuci dat o dopravní infrastruktuře.  

 

Obr.  7 - Mapa s vyznačenými lokalitami, zdroj [6] 
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2.3. Dopravní průzkum 

Ve všech řešení v praktické části byl proveden dopravní průzkum, který zahrnoval 

návštěvu dané lokality, zjištění stávajícího stavebního stavu, dopravních proudů, 

sledování dopravních konfliktů a pohybů motorizovaných i nemotorizovaných účastníků 

provozu. 

Dopravní průzkumy byly provedeny v  měsících březen, duben a květen. Na 

průzkumech se podílel pouze jeden pozorovatel, což bylo vzhledem k  charakteru všech 

vybraných lokalit dostačující. Probíhaly v  běžný pracovní den. Většinou se jednalo o 

úterý, středu nebo čtvrtek. Tím se alespoň částečně předešlo zkreslujícím statistikám, 

které ovlivňují víkendy nebo státní svátky. Průzkumy byly prováděny dvakrát denně, vždy 

od 7:00 do 9:00 a od 15:00 do 17:00. Není-li uvedeno jinak, platí tato rozmezí. Těmito 

časy se pokryly ranní a odpolední špičkové hodiny. Intenzity byly měřeny a zapisovány 

v půlhodinových intervalech a následně byly zpracovány do přehledných tabulek. 

Dopolední a odpolední špičkové hodiny jsou vždy v  tabulkách zvýrazněny. Pozorovatel 

byl vždy umístěn tak, aby měl dostatečný výhled a neovlivňoval svým chováním účastníky 

provozu. 

Dále byly měřeny i rychlosti projíždějících vozidel. Ve většině případů byl vybrán 

náhodný vzorek 50 projíždějících vozidel, kterým byla změřena rychlost při průjezdu 

sledovaným místem. Měření probíhalo co možná nenápadně, aby výsledky nebyly 

ovlivněny určitým zpomalením vozidel, když řidiči spatří osobu s  ručním radarem. 

Stanoviště bylo vždy voleno tak, aby bylo měřené vozidlo zachyceno přibližně 20 – 40 

metrů čelně před radarem. K měření pozorovatel použil vypůjčený ruční pistolový radar 

značky Bushnell Speedster III, který měří rychlost v  km/h. Viz Obr. 8.  

Obr.  8 - Ukázka měření rychlosti ručním radarem 
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3. KŘIŽOVATKA V PODBABĚ x V ŠÁRECKÉM ÚDOLÍ 

První řešenou křižovatkou v zájmovém území je křižovatka ulic V Šáreckém údolí 

a V Podbabě nacházející se v severní části Prahy 6 na místních komunikacích III. třídy. 

Tyto komunikace především obsluhují okolní objekty a napojují městskou část Praha -

Lysolaje na širší centrum Prahy. Na území Prahy-Lysolaje je severně od křižovatky řešeno 

zklidnění vozidel úsekovým měřením. Křižovatka je řešena jako styková, bez přídatných 

a odbočovacích pruhů, úhel napojení je přibližně 90°. Uspořádání je s určením přednosti 

v jízdě dopravním značením P2 na severní straně ulice V Podbabě a P4 v  ulici V Šáreckém 

údolí upravující přednost v  jízdě. Uspořádání křižovatky v současné době neodpovídá 

požadavkům Zóny 30. Křižovatka je z hlediska bezpečnosti chodců nevyhovující, protože 

zde chybí přechod nebo místo pro přecházení, resp. jakýkoliv zklidňující prvek umožňující 

přechod vedlejší ulice. Dopravní značení není podle ÚMČ Prahy 6 v současné době 

vyhovující a bude potřeba celou lokalitu přeznačit.  

Současný stav je zobrazen na Obr. 9 a Obr. 10. 

Obr.  9 - Detailní letecký snímek, křižovatka V Podbabě x V Šáreckém údolí, zdroj [6] 

Obr.  10 - Širší pohled, křižovatka V Podbabě x V Šáreckém údolí, zdroj [6] 
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3.1. Stávající dopravní řešení 

Současný stav a podmínky přímo na místě byly zjišťovány dopravním průzku mem. 

Byly měřeny intenzity vozidel, chodců a cyklistů. Sledováno bylo především chování a 

ukázněnost řidičů a chodců.  

Vedlejší ulice V Šáreckém údolí, která se napojuje na křižovatku z  jihozápadního 

směru, vede od ulice Horoměřická a měří necelé čtyři k ilometry. Slouží především pro 

obsluhu místních nemovitostí a částečně je zde realizována průjezdná doprava. V této 

ulici platí zóna omezující rychlost na 30 km/h. Ulice je lemována chodníkem  na jedné 

straně, a to vpravo ve směru jízdy od řešené křižovatky. Je řešen jako snížený a 

s asfaltovým povrchem. Je ovšem v  nevyhovujících šířkách i kvalitě. V  napojení na ulici 

V Podbabě je chodník již rekonstruovaný se zvýšenou obrubou a betonovou zámkovou 

dlažbou. Tento stav je zobrazen na Obr. 5. V  okolí řešené křižovatky je před restaurací 

chodník z kamenné dlažby vedoucí ke vstupu a obsluze sousedního objektu. Přes ulici 

chybí v úrovni křižovatky místo pro přecházení chodců (klasický přechod pro chodce  se 

dle doporučení TP 218 v této zóně nenavrhuje), kteří se potřebují dostat ze severní strany 

ulice V Podbabě na zastávky autobusu. Místo, kde přechází chodci komunikaci je 

zobrazeno na Obr. 11. 

 

Obr.  11 - Místo přecházení chodců u ulici V Šáreckém údolí 
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Ulice V Podbabě vede ze severního okraje Prahy 6 a přivádí vozidla z  městské 

části Praha-Lysolaje do Dejvic. Je značena jako hlavní ulice.  Přímo v místě křižovatky se 

nachází dvě komunikace sloužící k  obsluze objektů. Další vjezd se nachází před hranicí 

křižovatky vpravo ve směru jízdy k  Podbabské ulici. Vjezdy k objektům jsou řešeny přes 

snížený obrubník. Povrch vozovky je do místa, kde je umístěn přechod pro chodce na 

zvýšené ploše, asfaltový, poté přechází v  kamennou dlažbu. Přechod pro chodce 

zobrazený na Obr. 12 je bezbariérový se signálním pásem sloužícím k  navedení 

nevidomých a slabozrakých osob po obou stranách ulice. Varovný pás je na obou 

stranách přechodu krátký a je potřeba ho rozšířit na celou šířku přechodu, resp. až do 

výšky nášlapu + 80 mm. 

  Oba druhy krytů vozovky jsou v  dobrém stavu, bez větších poruch. Chodníky 

umístěné po obou stranách ulice jsou na zvýšeném obrubníku a jsou řešeny jako 

dlážděné. Dle Obr. 12 lze usoudit, že jsou také v dobrém stavu. Za přechodem pro chodce 

v jihovýchodním směru jsou umístěny zastávky MHD. Další zastávka zobrazena na Obr. 

13 a Obr. 14 je umístěna v severní části křižovatky a slouží jako manipulační nebo při 

výlukách, normálně tu autobus nezastavuje. Souběžně s  ulicí se vlevo ve směru jízdy 

z Lysolají nachází Šárecký potok. Odvodnění křižovatky je realizováno pomocí dvou 

uličních vpustí umístěných v nájezdových rampách na zvýšenou přechodovou plochu a 

jedné před hranou křižovatky na hlavní komunikaci u dopravní značky P 4.  

Obr.  12 - Pohled na stávající přechod pro chodce v ulici V Podbabě 
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Obr.  13 - Pohled do křižovatky ze severní strany ulice V Podbabě, vpravo ulice V Šáreckém údolí 

Obr.  14 - Pohled do křižovatky, vpravo jižní část ulice V Podbabě, pohled na vjezdy k nemovitostem 
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3.2. Dopravní průzkum 

Průzkum byl proveden v úterý 19. března 2019 ve dvou fázích – v ranní (7:00 – 

9:00) a odpolední (15:00 – 17:00) špičce. Teplota se pohybovala kolem 6 °C. Po celý den 

svítilo slunce a stav vozovky byl dobrý. Byly zaznamenány intenzity vozidel, chodců a 

cyklistů v jednotlivých směrech. Dále byly sledovány a vyhodnocovány dopravní konflikty 

a rychlosti vozidel projíždějící ulicí V  Podbabě při průjezdu křižovatkou ve směru k  ulici 

Podbabská.  

Během průzkumu projelo křižovatkou celkově 1317 vozidel. Ve špičkové hodině 

(nejvíce vozidel za 60 minut ve sledovaných hodinách) je to 384 vozidel. Tato intenzita 

byla změřena v čase 15:00 – 16:00. V dopolední špičkové hodině to bylo 302 vozidel.  

Podrobněji jsou výsledky z průzkumu uvedeny v Tab. 1 níže, kde můžeme vidět intenzity 

vozidel rozdělené do půlhodinových intervalů a také v  jakých směrech vozidla do 

křižovatky vjížděla a kde ji opouštěla. Vjezdem V Podbabě (S) se rozumí příjezd po 

komunikaci Lysolajské údolí, V Podbabě (J) příjezd od komunikace Podbabská a 

V Šáreckém údolí příjezd od Horoměřické.  

Tab.  1 - Vyhodnocení dopravního průzkumu – pouze vozidla (bez chodců a cyklistů), křižovatka 
V Podbabě x V Šáreckém údolí 

VOZIDLA 

Vjezd V Podbabě (S) V Podbabě (J) V Šáreckém údolí 
Celkem 

Výjezd doprava rovně doleva rovně doleva doprava 

7:00 - 7:30 1 116 12 18 1 19 167 

7:30 - 8:00 3 70 16 17 0 29 135 

8:00 - 8:30 1 32 23 32 1 35 124 

8:30 - 9:00 3 52 21 22 2 37 137 

15:00 - 15:30 6 84 31 62 0 22 205 

15:30 - 16:00 3 47 25 84 3 17 179 

16:00 - 16:30 1 29 42 92 1 16 181 

16:30 - 17:00 4 20 39 97 1 28 189 

CELKEM 22 450 209 424 9 203 1317 

Špičková hodina - dopolední 4 186 28 35 1 48 302 

Špičková hodina - odpolední 9 131 56 146 3 39 384 

 

 Dále byly zaznamenány intenzity chodců na přechodu. Těch bylo za 4 hodiny 

celkem 41. Lidem, směřujícím na zastávku MHD ze severního směru ulice V  Podbabě a 

naopak, nezbývalo nic jiného než přejít komunikaci v místě, kde se nenachází žádný 

přechod pro chodce ani místo pro přecházení. V  době průzkumu šlo přes komunikaci 

celkem 78 chodců. Především v  dopoledních hodinách bylo možné spatřit zvýšené 
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množství chodců/chodkyň s kočárkem, což lze vzhledem k chybějícímu přechodu v ulici 

V Šáreckém údolí považovat za velice nebezpečné. K  delšímu pobytu na vozovce 

negativně přispívaly i bariérové (zvýšené) obrubníky. Co se týče cyklistů, tak i vzhledem 

k nízkým teplotám jich křižovatkou projelo 42. V pozdějších jarních a letních měsících lze 

očekávat zvýšený výskyt cyklistů, jelikož toto místo je oblíbeným spojením k  atraktivní 

cyklistické destinaci jako je např. Divoká Šárka nebo cyklostezky okolo Vltavy. 

Převládající směr vozidel i cyklistů byl ze severního směru ulice V Podbabě k ulici 

Podbabská. Cyklistů bylo 28, vozidel 440. Druhým nejčastějším směrem bylo odbočení 

doprava z ulice V Šáreckém údolí a naopak. Jednotlivé intenzity vozidel s  konkrétními 

směry a počty projíždějících vozidel ve špičkové hodině jsou vyjádřeny pomocí 

pentlogramu na Obr. 15. 

Obr.  15 - Pentlogram – odpolední špičková hodina (15:00 – 16:00), křižovatka V Podbabě x V Šáreckém 
údolí 
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Z nasbíraných dat je patrné, že převládající dopravní proudy vedou v  ranní 

špičkové hodině po hlavní komunikaci ve směru z  Prahy-Lysolají ulicí V Podbabě směrem 

do centra. V odpolední špičce se dopravní proud chová podobně, jen proudící vozidla 

směřují opačným směrem. 

V době průzkumu bylo zaznamenáno 9 dopravních konfliktů. Ve  4 případech 

nastal potenciální konflikt (lze označit i pouze termínem chování) typu odbočení a 

závažnosti 0. Jednalo se o otáčení nebo zastavení v křižovatce bez následků a jakýchkoliv 

reakcí od ostatních účastníků provozu. Ve 3 případech to bylo opět odbočení se 

závažností 2, kdy byli omezeni řidiči vozidel otáčejících se účastníků před nimi. Museli 

zabrzdit v křižovatce, aby zabránili najetí do otáčejících se vozidel. V 1 případě se jednalo 

o konflikt typu křížení a závažnosti 3, kdy byl motocykl jedoucí po hlavní komunikaci ve 

směru do centra ohrožen odbočujícím vozidlem z  ulice V Šáreckém údolí do ulice 

V Podbabě. Motocykl musel ostře zabrzdit a následně vybočit ze směru jízdy, aby nedošlo 

ke střetu s osobním automobilem. Poslední konflikt nastal s  chodci typu 2. 

Během dopravního průzkumu bylo možné díky nízkým intenzitám měřit současně 

i rychlost vozidel projíždějících křižovatkou. Celkem byl změřen vzorek 50 vozidel. 

Měření proběhlo ručním radarem Bushnell Speedster III postupem popsaným 

v teoretické části týkající se dopravního průzkumu. Stanoviště pro měření bylo na 

chodníku v koncové části zastávky MHD v ulici V Podbabě směrem do centra. Byla 

měřena vozidla směřující k ulici Podbabská při průjezdu křižovatkou. Tedy rychlost 

v místě křižovatky a průjezd přes zvýšenou plochu v  místě přechodu pro chodce. 

V následující Tab. 2 byla vyhodnocena maximální, minimální a průměrná rychlost vozidel. 

Z vyhodnocení je vidět, že 4 řidiči jeli přes 40 km/h a naopak 17 řidičů pod maximální 

dovolenou rychlost v místě křižovatky 30 km/h. Zbytek z 50 měřených vozidel, tedy 29 

řidičů, jelo rychlostí mezi 30 - 40 km/h. V poznámce je uveden i typ vozidla, zda se jedná 

o osobní vozidlo (bez vyplnění), nákladní automobil (NA), autobus (BUS) nebo motocykl 

(M). 
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Tab.  2 - Zaznamenané rychlosti vozidel měřené ručním radarem, křižovatka Podbabě x V Šáreckém údolí 

p. č. 
rychlost v 

km/h 
pozn. p. č. 

rychlost v 
km/h 

pozn. p. č. 
rychlost v 

km/h 
pozn. 

1 41 M 19 33   37 32   

2 32   20 30   38 31   

3 37   21 32   39 25 BUS 

4 34   22 29   40 28   

5 28   23 25   41 30   

6 37   24 24   42 30   

7 40   25 37   43 22   

8 24 BUS 26 35   44 24   

9 28   27 29   45 27   

10 36   28 36   46 39   

11 30   29 32   47 32   

12 34   30 31   48 31   

13 46   31 28   49 24   

14 36   32 29   50 28   

15 23   33 40   min 22 km/h 

16 22 NA 34 38   max 46 km/h 

17 30   35 32   
⌀ 31,02 km/h 

18 28   36 22   

 

3.3. Vyhodnocení dopravní situace 

Na základě dopravního průzkumu lze konstatovat, že stávající křižovatka 

vyhovuje kapacitním požadavkům dle ČSN 73 6102, Tab. A.1. Pro neřízenou křižovatku je 

zde uvedena orientační kapacita 1500 až 2000 vozidel/hodinu, což výrazně převyšuje 

nasčítané hodnoty. Důraz by tedy měl být kladen především na bezpečnost chodců. Toho 

docílíme vhodnou úpravou dopravního režimu formou změny stávajícího nevyhovujícího 

stavebního uspořádání. Jako jedna z variant se nabízí zřízení okružní křižovatky. 

Zpomalilo by to vozidla přijíždějící ze severního směru ulice V  Podbabě, protože dle Tab. 

2 maximální rychlost v křižovatce dle měření ručním radarem dosahuje i hodnoty 46 

km/h, i přes použitý fyzický zklidňující prvek. Druhou možností je umístění zvýšené 

křižovatkové plochy.  
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3.4. Hodnocení nehodovosti 

V této části hodnocení se používají statistiky získané ze statistického zobrazení 

nehod v geografickém informačním systému Ministerstva dopravy ČR. Jednotná 

dopravní vektorová mapa dostupná na webových stránkách jdvm.cz slouží ke sběru, 

obnově a distribuci dat o dopravní infrastruktuře. Vyznačené pole v  řešené křižovatce na 

Obr. 16 zobrazuje níže popsané dopravní nehody.  

Na této křižovatce je v období od 1. 1. 2007 do 4. 3. 2019 zaznamenáno celkem 6 

dopravních nehod. Všechny se obešly bez zranění nebo usmrcení. Nehody byly ve všech 

případech zaviněny řidičem motorového vozidla. Ve 2 případech se jednalo o srážku 

s odstaveným nebo zaparkovaným vozidlem, v  dalších 2 případech šlo o srážku s pevnou 

překážkou a v dalších 2 nehodách o srážku s  jedoucím nekolejovým vozidlem. Ve všech 

případech byl stav vozovky dobrý a bez závad. Počet a hlavní příčiny nehod jsou uvedeny 

v Tab. 3 níže. 

Tab.  3 - Statistika nehod podle hlavních příčin nehody, křižovatka V Podbabě x V Šáreckém údolí, zdroj 
[7] 

Hlavní příčina nehody Počet nehod 

Jiný druh nesprávného způsobu jízdy 2 

Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 1 

Vyhýbání bez dostatečné boční vůle 1 

Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 1 

Nesprávné otáčení nebo couvání 1 

Obr. 10 –  Obr.  16 - Mapa s vyznačeným polem s nehodami, křižovatka V Podbabě x V Šáreckém údolí, zdroj [7] 
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3.5. Navrhované řešení 

Z dat získaných dopravním průzkumem a nehodovostí v  této křižovatce bylo 

navrženo řešení ve 2 variantách. Jsou to varianty upřednostňující celkové dopravní 

zklidnění dle TP 218 týkající se problematiky motorizované dopravy v  Zónách 30. 

Dopravní režim je z hlediska kapacity křižovatky dostačující, ovšem v  oblasti bezpečnosti 

chodců nevyhovující. Vozidla přijíždějící ze severního směru ulice V  Podbabě zvýšená 

plocha s pozvolným sklonem a malým převýšením v  místě přechodu za křižovatkou 

zpomalí vozidla velice neúčinně. Tato situace nastala nejspíše sesednutím celé 

konstrukce vlivem zatížení i přes to, že byla zhruba před sedmi lety nově postavena. 

Proto je potřeba navrhnout lepší opatření, popř. plochu rekonstruovat. Vzhledem ke 

stísněnosti území není ani v jedné variantě počítáno s vysazením zeleně či nových 

parkovacích míst. Poloměry nových vysazených obrub byly upraveny podle vlečných 

křivek, aby byl umožněn průjezd směrodatného vozidla. V stávajícím stavu chybí na 

sníženém obrubníku u vjezdu k objektu č. p. 33 na komunikaci V  Podbabě varovný pás, 

proto zde bude při stavebních úpravách doplněn.  

Dle volně dostupných informací připravuje ROPID nasazení midibusové linky 

místo stávajících autobusů (typu SOR a KAROSA 12 m) a situace by se tedy mohla vylepšit. 

Proto bylo navrženo, aby následující variantní studie byly zpracovány pro směrodatné 

vozidlo midibus délky 9 m na posouzení vlečnými křivkami.  

 

VARIANTA I  

Situace navrženého řešení je součástí přílohy 1.1 Situace – varianta I. 

Jako první varianta je navržena mini okružní křižovatka s  vnějším průměrem D = 

15 m, šířkou okružního pásu aop = 5,10 m a průměrem pojížděného středového ostrova 

Dso = 4,80 m. Středový ostrov se navrhuje jako pojížděný s povrchem z kamenné dlažby, 

ve sklonu odstředným max. 6 % a je lemován obrubníkem zvýšeným proti okružnímu 

pásu o 30 mm. To stejné platí i pro navržené dělící ostrůvky umístěné ve větvích na 

komunikaci V Podbabě. Nově navržené místo pro přecházení v ulici V Šáreckém údolí je 

řešeno pomocí sníženého obrubníku a úprav pro nevidomé a slabozraké osoby. Signální 

pás bude proveden v šířce 800 mm a bude napojený na vodící linie. Varovný pás bude 

proveden v šířce 400 mm a bude ukončen v  místech, kde hrana šikmé obruby dosáhne 

výšky min. 80 mm nad vozovku. Snížený obrubník bude mít výšku max. 20 mm.  
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Stavební úpravy spočívají ve výstavbě pojížděného středového ostrova  

čočkovitého tvaru, pojížděných dělících ostrůvků a zřízení místa pro přecházení včetně 

nového krytu chodníku v ulici V Šáreckém údolí na pravé straně ve směru na 

Horoměřickou ulici, který se napojí na již zrekonstruovaný povrch v  ulici V Podbabě. 

Stávající vodorovné značení V 2b 1,5/1,5/0,25 a svislé značení P 4 – Dej přednost v jízdě, 

P 2 – Hlavní pozemní komunikace bude zrušeno. Nahrazeno bude novým vodorovným 

značením V 2b 1,5/1,5/0,25 a svislým dopravním značením P4 a C1 na jednom sloupku na 

každé větvi křižovatky. Ve větvi MOK v  ulici V Šáreckém údolí je navrženo místo pro 

přecházení s vodícím proužkem pro nevidomé přes snížený obrubník. Je označen 

vodorovným dopravním značením V 7b – Místo pro přecházení. Na vjezdu na zvýšenou 

plochu jsou na zešikmené ploše nově vyznačeny trojúhelníky – V 17. V úvahu byla 

varianta zřízení VDZ V 13a – Šikmé rovnoběžné čáry místo pojížděných dělících ostrůvků. 

Ovšem z důvodu snadného přejíždění a tím spojené údržby bylo toto řešení označeno za 

méně vhodné. 

Pro tuto variantu hovoří ve prospěch nižší finanční náklady na přestavbu a 

výrazné vychýlení vozidel přijíždějících ke křižovatce ze severní strany komunikace 

V Podbabě, vedoucí ke snížená jejich rychlosti. I přes použitý fyzický zklidňovací prvek 

(zvýšený pojížděný ostrov) je zde možnost, že někteří řidiči nebudou tuto stavební 

úpravu respektovat a budou projíždět přes ostrov, aby „neztratili rychlost“. 

Odvodnění stávající plochy křižovatky není třeba měnit, protože ho charakter 

MOK nezmění. Bude se řešit pouze odvodnění pojížděného ostrova  a dělících ostrůvků, 

ty jsou patřičně skloněny směrem do vozovky. Na druhou stranu je kvůli stísněnosti 

území navřen takový poloměr, že by mohl být problém s  průjezdností autobusů MHD, 

které v současné době dosahují délek až 12 m. Rozhledové poměry na vjezdech do MOK 

jsou zajištěny rozhledovými trojúhelníky v  příloze 1.5 Rozhledové poměry – vozidla – 

varianta I a 1.6 Rozhledové poměry – chodci – varianta I. Dále byla ověřena průjezdnost 

výše zmíněného směrodatného vozidla vlečnými křivkami, která je přílohou 1.3 Vlečné 

křivky – varianta I. 

Celková situace s ortofoto podložením varianty I je na Obr. 17. 
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VARIANTA II  

Situace navrženého řešení je součástí přílohy 1.2 Situace – varianta II. 

Druhá varianta spočívá ve vysazení zvýšené plochy uvnitř křižovatky do 20 mm 

pod úroveň přilehlých chodníků, úpravu obou nárožní v ulici V Šáreckém údolí, 

zrekonstruování chodníku včetně nových obrub na pravé straně ulice V  Šáreckém údolí 

ve směru na Horoměřickou ulici a zřízení bezbariérového místa pro přecházení 

s vyznačeným vodícím pásem. Stávající přechod v  ulici V Podbabě bude z důvodu 

zvednuté plochy doplněn o varovný pás na hraně chodníku dle výkresové dokumentace 

1.1 Situace – Varianta I. Varovný pás bude ostatně doplněn na všech hranách chodníků 

s vozovkou po celé délce zvýšené plochy, a to až do míst, kde dojde k  dosažení výškového 

rozdílu mezi vozovkou a chodníkem na + 80 mm.   

Obr.  17 - Nový stav křižovatky – Varianta I, křižovatka V Podbabě x V Šáreckém údolí 
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Nájezdové rampy na každé větvi pro vjezd na zvýšenou plochu jsou dlouhé 1, 0 m 

a budou provedeny na celou šířku vozovky. Na těchto zešikmených plochách budou 

vyznačeny trojúhelníky vodorovným dopravním značením V 17, opět v celé šířce vozovky. 

Stávající vodorovné dopravní značení V  2b - 1,5/1,5/0,25 bude zrušeno a nahrazeno 

novým pouze v prostoru místa pro přecházení značením V  7b. Svislé dopravní značení 

označující stávající přechod pro chodce zůstane zachováno. Ostatní značení bude 

vzhledem k nežádoucímu použití v Zóně 30 odstraněno. Vznikne tedy křižovatka bez 

dopravních značek upravujících přednost v  jízdě. Bude platit přednost zprava, což opět 

zpomalí vozidla přijíždějící ze severního směru. Celá zvýšená plocha a varovné pásy 

budou barevně odlišeny od dlažby chodníků a povrchu stávající vozovky.  

Dále jsou na nově vysazených chodníkových plochách na hraně vozovky s 

chodníkem navrženy litinové vymezovací sloupky, aby se zabránilo vjezdu vozidel n a 

chodník a parkování. Jejich osová vzdálenost je 1,5 metry. Další stavební úpravou je 

vytažení chodníkové plochy do prostoru křižovatky z  důvodu zkrácení délky nově 

navrženého místa pro přecházení, které je široké 7,8 m. Vysazení chodníkových ploch 

činí na komunikaci V Šáreckém údolí přibližně 2,2 m a V Podbabě 1,7 m ve svém 

největším rozšíření. 

Při uplatnění této varianty je důležité dostatečné odvodnění celé plochy 

křižovatky. Počítá se s novými uličními vpusťmi 500x500 mm, které jsou dle výkresu 

situace umístěné na obou stranách komunikace těsně před hranou nájezdových ramp. 

Odvodnění chodníků s nově položeným krytem je navrženo směrem do komunikace 

v jednostranném sklonu 2 %. Také se zde vyskytuje větší množství zásahů do stávajícího 

stavu než ve variantě I. Se zvednutím křižovatkové plochy souvisí i zvýšené náklady na 

přestavbu oproti první variantě. Opět je zpracována příloha s  vlečnými křivkami 1.4 

Vlečné křivky – varianta II a rozhledovými trojúhelníky 1.7 Rozhledové poměry – vozidla 

– varianta II, resp. 1.8 Rozhledové poměry – chodci – varianta II. 

Celková situace s ortofoto podložením varianty II je na Obr. 18. 
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Obr.  18 - Nový stav křižovatky – varianta II, křižovatka V Podbabě x V Šáreckém údolí 
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4. KŘIŽOVATKA V PODBABĚ x PODBABSKÁ 

Další křižovatka vhodná pro úpravy se nachází přibližně 350 metrů od první 

zmíněné křižovatky. Jedná se o stykovou křižovatku řízenou SSZ, resp. celý prostor mezi 

Podbabskou ulicí a spojením dvou jednosměrných větví ulice V  Podbabě v blízkosti této 

křižovatky. Ulice V Podbabě přivádí dopravu z Prahy-Lysolají k ulici Podbabská, která je 

čtyřpruhová a směrově rozdělená. Podbabská je navržena s  odbočovacím pruhem 

směrem z centra do ulice V Podbabě. Vede z Dejvic do Sedlece, přičemž v místě 

křižovatky se mění na Roztockou. Hlavní důraz na možné řešení je kladen na  zlepšení 

podmínek pro pěší při cestě ve směru Podbabská, zdůraznění vjezdu do režimu Zóny 30 

a zlepšení podmínek pro cyklisty.  

Současný stav je zobrazen na Obr. 19 a Obr. 20. 

Obr.  19 - Širší pohled, křižovatka V Podbabě x Podbabská, zdroj [6] 

Obr.  20 - Detailní letecký snímek, křižovatka V Podbabě x Podbabská, zdroj [6] 
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4.1. Stávající dopravní řešení 

Specifikum této křižovatky je rozdělení železničním viaduktem na 2 části. Západní 

část křižovatky na komunikaci V Podbabě je tvořena jedním jízdním pruhem v  každém 

směru, zhruba 25 metrů před viaduktem se směrově rozděluje a svádí dopravu pod 

oblouky mostu. Směrové rozdělení komunikace je provedeno přes středový ostrov a 

příslušné dopravní značení přikazující směr jízdy. Oblouků mostu je celkem pět. Dva 

z nich slouží pro chodce, další dva pro motorizovanou dopravu a pod prostředním 

obloukem vede vodoteč. Pod mostem je omezena výška průjezdu na 2,9 m.  

Východní část křižovatky je na výjezdu z ulice V Podbabě regulována SSZ. 

Z Roztocké ulice není zřízen odbočovací pruh do ulice V  Podbabě. V pravém pruhu 

směrem do centra zde vede automobilová i cyklistická doprava. Na výjezd z  komunikace 

V Podbabě plynule navazuje zastávkový záliv. Za tímto zál ivem se nachází vpravo 

společný vyhrazený pruh pro vozidla taxislužby, jízdní kola a autobusy PID. V  místě 

křižovatky je tato komunikace směrově rozdělena středovým pásem.  

Před prostředním obloukem mostu (mezi vjezdem a výjezdem z  komunikace 

V Podbabě) je vysazená chodníková plocha se sníženými obrubami v  místě přechodů pro 

chodce. Tato plocha je využívána k zřejmě tolerovanému parkování osobních vozidel. Viz 

Obr. 21.  

Obr.  21 - Parkování vozidel na chodníku v ulici Roztocká/Podbabská 
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Přechod pro chodce na úrovni Podbabské/Roztocké je regulován SSZ pouze na 

jedné straně, a to na výjezdu z ulice V Podbabě. Na druhé straně je vyznačen přechod 

pro chodce pouze vodorovným dopravním značením, svislé dopravní značení a SSZ zde 

chybí. Také zde chybí signální a varovný pás pro vedení nevidomých a slabozrakých osob. 

Snížená chodníková plocha k přechodu zde slouží spíše jako nájezdová rampa pro 

automobily. Viz Obr. 21.  

Veškeré kryty chodníků v okolí křižovatky jsou provedeny z  betonové zámkové 

dlažby a povrh komunikace je asfaltový. Chodník v  ulici V Podbabě před železničním 

mostem vpravo ve směru do centra je navržen v  nevyhovujících šířkách kvůli 

průjezdnosti dlouhých a zároveň vysokých vozidel jako jsou autobusy MHD nebo 

nákladní vozidla obsluhující přilehlé objekty, protože si potřebují nadjet kvůli snížené 

průjezdní výšce a šířce – viz Obr. 22. Se sníženou podjezdní výškou pak bojují především 

vozy pro odvoz odpadu, které dosahují výšky přibližně 3,7 metru, jako na Obr. 23.  

 

Na úrovni zvýšeného středového ostrova na komunikaci V  Podbabě ve směru z 

Podbabské začíná vjezd do režimu zóny 30 km/h. Z opačného směru končí tento režim 

na úrovni vjezdu pod viadukt.  

Celkový pohled do křižovatky je zobrazen na Obr. 24 a Obr. 25 níže. 

Obr.  22 - Manévry autobusu před najetím do 
oblouku mostu 

Obr.  23 - Průjezd vozu pro odvoz odpadu pod 
železničním viaduktem s omezenou průjezdní 
výškou 
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Obr.  24 - Pohled do křižovatky, za viaduktem rovnoběžně vede ulice Roztocká/Podbabská, vpravo 
vozidla čekající na výjezd z ulice V Podbabě 

Obr.  25 - Pohled do křižovatky, vpravo ulice V Podbabě směrem do Prahy-Lysolají 
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4.2. Dopravní průzkum 

Průzkum byl proveden v úterý 2. dubna 2019 v časech 7:00 až 9:00 a 15:00 až 

17:00 tak, aby se průzkumem pokryly špičkové hodiny. Teplota byla ráno lehce nad 2 °C, 

odpoledne k 16 °C. Převládalo jasno a stav vozovky byl po celý den dobrý a suchý. Byly 

zaznamenány intenzity vozidel, chodců a cyklistů v  jednotlivých směrech. Sledovány byly 

také dopravní konflikty, rychlosti projíždějících vozidel v  obou směrech v západní části 

křižovatky a v neposlední řadě i doprava v  klidu. 

Během průzkumu projelo křižovatkou celkově 1287 vozidel. Ve špičkové hodině 

(7:00 – 8:00) to bylo 377 vozidel. Podrobnější výsledky z průzkumu jsou uvedeny níže 

v Tab. 4. Z tabulky lze vyčíst intenzity vozidel v  jednotlivých směrech rozdělených do 

půlhodinových intervalů.  

Tab.  4 - Vyhodnocení dopravního průzkumu – pouze vozidla (bez chodců a cyklistů), křižovatka 
V Podbabě x Podbabská 

 

Dále byly zaznamenány intenzity chodců a cyklistů v ulici V Podbabě. Co se týče 

pohybu chodců, tak pouze 2 chodci šli po levé straně chodníku ve směru Podbabská. 

Ostatní chodci využili chodník vedoucí vpravo ve směru Podbabská. V dopolední špičkové 

hodině jich bylo 33, odpolední 43. Celkem za dobu průzkumu prošlo místem 138 chodců. 

Právě tyto intenzity byly zpracovány do Tab. 5 níže.    

Historická myšlenka vedení chodců z  ulice Podbabská byla taková, že chodci 

vstupovali do ulice V Podbabě severním (nejvzdálenějším od zastávky MHD) obloukem 

mostu a poté přecházeli na druhou stranu ulice. Ovšem tuto alternativu chodci 

nerespektovali. 

 

VOZIDLA 

Vjezd V Podbabě (S) V Podbabě (J) 
Celkem 

Výjezd doleva rovně doleva rovně 

7:00 - 7:30 0 148 1 47 196 

7:30 - 8:00 1 138 1 41 181 

8:00 - 8:30 0 103 1 44 148 

8:30 - 9:00 0 108 2 41 151 

15:00 - 15:30 1 43 3 87 134 

15:30 - 16:00 2 58 5 92 157 

16:00 - 16:30 1 66 3 94 164 

16:30 - 17:00 1 60 6 89 156 

CELKEM 6 724 22 535 1287 

Špičková hodina - dopolední 1 286 2 88 377 

Špičková hodina - odpolední 3 124 8 186 321 
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Tab.  5 - Intenzity chodců využívající chodník na pravé straně ulice V Podbabě ve směru Podbabská, 
křižovatka V Podbabě x Podbabská 

 

Co se týče samotných cyklistů, tak těch křižovatkou projelo 103, resp. 19 v 

dopolední špičkové hodině od 7:00 do 9:00 a v odpolední špičkové hodině od 16:00 do 

17:00 to bylo 38 cyklistů. Komunikace v okolí křižovatky jsou dostatečně široké pro 

bezpečné vyhýbání cyklistů. Horší situace je přímo při příjezdu k  obloukům mostu, zde 

se vedle sebe většinou cyklisté a osobní automobily nevejdou, tudíž se cyklisté nemohou 

dostat před dopravní proud na vyhrazené místo. Výjimku tvořilo pár cyklistů, kteří se 

s velkou opatrností protáhli mezi vozidly dopředu k  semaforu. Intenzity podrobně v Tab. 

6. 

Tab.  6 - Intenzity cyklistů, křižovatka V Podbabě x Podbabská 

 

CHODCI (chodník vpravo ve směru Podbabská) 

Výchozí bod V Podbabě (S) Podbabská 
Celkem 

Směr Podbabská V Podbabě (S) 

7:00 - 7:30 10 6 16 

7:30 - 8:00 6 11 17 

8:00 - 8:30 8 5 13 

8:30 - 9:00 5 5 10 

15:00 - 15:30 11 10 21 

15:30 - 16:00 9 13 22 

16:00 - 16:30 5 15 20 

16:30 - 17:00 7 12 19 

CELKEM 61 77 138 

Špičková hodina - dopolední 16 17 33 

Špičková hodina - odpolední 20 23 43 

CYKLISTÉ 

Výchozí bod V Podbabě (S) Podbabská 
Celkem 

Směr Podbabská V Podbabě (S) 

7:00 - 7:30 8 3 11 

7:30 - 8:00 6 2 8 

8:00 - 8:30 9 2 11 

8:30 - 9:00 4 2 6 

15:00 - 15:30 7 10 17 

15:30 - 16:00 5 7 12 

16:00 - 16:30 6 9 15 

16:30 - 17:00 7 16 23 

CELKEM 52 51 103 

Špičková hodina - dopolední 14 5 19 

Špičková hodina - odpolední 13 25 38 
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Během dopravního průzkumu bylo zjištěno, že objíždění středového ostrova 

využívají pouze místí obyvatelé přilehlých nemovitostí a v odpoledních hodinách řidiči 

parkující v ulici Roztocká/Podbabská před prostředním obloukem mostu, kteří se 

potřebují dostat zpět na hlavní komunikaci.  

V době průzkumu nebylo zaznamenáno větší množství konfliktů. Pouze ve 4 

případech se jednalo o chování typu odbočení se závažností 0. 

V ranní špičce od 7:00 do 9:00 bylo možné díky relativně nízkým intenzitám měřit 

současně i rychlost projíždějících vozidel. Byl vybrán vzorek 50 vozidel a těm byla 

změřena rychlost v obou směrech. Ve směru do centra bylo stanoviště pozorovatele mezi 

zaparkovanými vozidly na pravém okraji vyhrazeného parkovacího místa před obloukem 

mostu. V tomto směru bylo změřeno 25 vozidel. V  opačném směru bylo změřeno stejné 

množství vozidel a stanoviště pro měření rychlosti se nacházelo na chodníku u svislé 

dopravní značky B30, tedy průjezd od hrany viaduktu ke středovému ostrovu. Viz příloha 

2.1 Situace. Všechny zaznamenané rychlosti byly vyhodnoceny v  následující Tab. 6, kde 

je první polovina změřených vozidel směřujících k  viaduktu a druhá polovina dále do 

oblasti Podbaby. Z nasbíraných dat je patrné, že řidiči přijíždějící z  oblasti Podbaby 

zpomalí zvýšený lichoběžníkový práh nacházející se přibližně padesát metrů před 

středovým ostrovem, a neakcelerují do takových vysokých rychlostí, jelikož musí brzdit 

před obloukem mostu a čekat na SSZ. V druhém směru je situace opačná. Vozidla 

projíždějí tímto směrem jedou výrazně rychleji, jelikož široká a přehledná komunikace 

v místě za vjezdem na komunikaci V Podbabě psychologicky vybízí k sešlápnutí 

plynového pedálu. Tyto vozidla částečně zpomalí až při vjezdu na zpomalovací práh. 

V poznámce tabulky je uveden typ vozidla, zda se jedná o osobní vozidlo (bez vyplnění), 

nákladní automobil (NA), autobus (BUS) nebo motocykl (M).  
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Tab.  7 - Zaznamenané rychlosti vozidel měřené ručním radarem, křižovatka V Podbabě x Podbabská 

 

4.3. Vyhodnocení dopravní situace 

Na základě dopravního průzkumu lze konstatovat, že stávající křižovatka  

vyhovuje kapacitním požadavkům dle ČSN 73 6102, Tab. A.1. Pro světelně řízenou 

křižovatku je zde uvedena orientační maximální kapacita 3000 až 6400 vozidel/hodinu, 

což výrazně převyšuje nasčítané hodnoty. Na tomto požadavku závisí i způsob řazení – 

především počty řadících pruhů. Z tohoto hlediska není potřeba režim křižovatky pro 

zkapacitnění nijak upravovat. Úpravy by měly tedy zahrnovat především zklidňující prvky 

povzbuzující bezpečnost chodců a vyřešit problém dopravy v  klidu. 

p. č. 
rychlost v 

km/h 
pozn. p. č. 

rychlost v 
km/h 

pozn. p. č. 
rychlost v 

km/h 
pozn. 

1 24   19 26   37 22   

2 34   20 30   38 41   

3 28   21 16   39 45   

4 27   22 20   40 37   

5 25   23 27   41 34   

6 24   24 26 M 42 36   

7 28   25 34   43 35   

8 27   26 33   44 27   

9 32   27 37   45 44   

10 30   28 38   46 42  M 

11 27   29 34   47 33   

12 22   30 34   48 37   

13 21 BUS 31 36   49 41   

14 26   32 32   50 40   

15 22   33 30   min 16 km/h 

16 31   34 32   max 45 km/h 

17 24   35 35   
⌀ 30,74 km/h 

18 24   36 27   
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4.4. Hodnocení nehodovosti 

Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu na vybrané lokalitě 

proběhlo pomocí Jednotné dopravní vektorové mapy. Viz Obr. 26. Lokalita byla 

vyznačena modrým polem a zobrazena na následujícím obrázku, kde bílé tečky zobrazují 

konkrétní nehodu a žluté nehody s lehkým zraněním (stav do 24 hod.).  

Na této křižovatce je v období od 1. 1. 2007 do 4. 3. 2019 zaznamenáno celkem 

32 dopravních nehod. Celkem 7 nehod si vyžádalo následky na zdraví, z  toho tvoří celkem 

10 lehce zraněných osob. Alkohol byl u viníka nehody přítomen ve dvou případech. 

Způsob zavinění nehody řidičem motorového vozidla byl ve 30 případech. Po jedné 

nehodě byl na vině řidič nemotorového vozidla a závada komunikace.  

Co se týče druhu nehody, tak ve 23 případech šlo o srážku s  jedoucím 

nekolejovým vozidlem, dalším druhem nehody byla srážka s  pevnou překážkou ve 4 

případech. Jiný druh nehody byl zaznamenán celkem třikrát. O srážku s  chodcem a 

s vozidlem zaparkovaným nebo odstaveným šlo vždy jednou. Počet, hlavní příčiny a 

počty lehce zraněných osob jsou uvedeny v  následující Tab. 8 níže. 

 

 

 

 

Obr.  26 - Mapa s vyznačeným polem s nehodami, křižovatka V Podbabě x Podbabská, zdroj [7] 
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Tab.  8 - Statistika nehod podle hlavních příčin nehody, křižovatka V Podbabě x Podbabská, zdroj [7] 

 

4.5. Navrhované řešení 

Prvním řešeným problémem jsou podmínky pro pěší při cestě ve směru 

Podbabská. V současné době chodí chodci po chodníku, který není proveden 

v dostatečných šířkách. V nejužším místě neprojede ani kočárek, tudíž zde není jiná 

možnost než jít po komunikaci společně s protijedoucími vozidly. V takové situaci se 

vybízí zřídit pěší zónu, kde je stavebně-technickými podmínkami řádně upozorněno na 

provoz všech účastníků provozu v  jedné výškové linii. Ale vzhledem k  tomu, že by nebylo 

vhodné zřizovat pěší zónu na úseku zhruba 20 m, tak je návrh proveden v  obdobném 

smyslu aplikovaném do Zóny 30. Chodník společně s obrubami je od úrovně vchodových 

dveří do objektu č. p. 35 (vpravo na Obr. 27) až k hraně viaduktu zrušen. Tímto opatřením 

vznikne koridor pro pěší, kde se budou pohybovat chodci a zároveň sem budou zasahovat 

velká vozidla, která si budou potřebovat do prostoru pod viaduktem řádně nadjet. 

Osobní automobily nebudou do tohoto prostoru zasahovat. Celý koridor pro chodce 

bude proveden v odpovídající šířce 1,5 m. Podpořen bude na hraně s vozovkou 

vodorovným dopravním značením V 4 – Vodící čára a vnitřek koridoru bude proveden 

v odlišné barevné struktuře povrchu. Další značení bude provedeno na vozovku v  ose 

jízdního pruhu upozorňující na výskyt chodců na vozovce A 12a – Chodci. Dále bude 

podpořena zvýšená pozornost vstupu chodců na vozovku vybavením Z  11h – Směrový 

sloupek zelený kulatý – baliseta v potřebném počtu kusů tak, aby nezasahovaly do 

obalových křivek směrodatných vozidel. Veškeré dopravní značení bude provede no dle 

VL 6.2 a VL 6.3.  

Hlavní příčina nehody Počet nehod 
Počet lehce 

zraněných osob 

Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 6 0 

Při odbočování vlevo 5 4 

Proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST 4 4 

Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 4 0 

Jiný druh nesprávného způsobu jízdy 2 1 

Vyhýbání bez dostatečné vůle 2 1 

Při přejíždění z jednoho pruhu do druhého 2 0 

Nezvládnutí řízení vozidla 2 0 

Při otáčení nebo couvání 1 0 

Nezaviněna řidičem 1 0 

Při zařazování do proudu jedoucích vozidel 1 0 

Nesprávné otáčení nebo couvání 1 0 

Jízda na "červené světlo" 1 0 
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Současný stav chodníku a místo zamýšleného snížení chodníku je na Obr. 27. 

Současně je navřen nový chodník v  délce zhruba 40 m. Ve stávajícím stavu není 

chodník v dobrém technickém stavu. 

Podle silničního správního úřadu je v  této lokalitě problém i s parkováním. Jelikož 

pod celou plochou křižovatky (dle přílohy 2.1 Situace) vede propustek, tak není 

v současné době vyznačeno kde se může parkovat. Pro případný návrh parkovacích míst 

je potřeba provést statické posouzení konstrukce propustku, jestli na takové zatížení 

vyhoví. Navrženo je celkem 22 parkovacích stání. Ve východní části před viaduktem je 

navrženo 8 kolmých stání. Způsob kolmého parkování je již v  současné době využíván, 

ale není nijak omezen ani vyznačen. Podélné stání není z důvodu stísněných prostor 

navrženo. Nebylo by vhodné, aby řidiči museli z  těchto stání couvat směrem ke 

křižovatce ulic Roztocká a V Podbabě. Také není možné navrhovat parkovací stání 

přidružené k řadícím pruhům před SSZ. Pro regulaci parkování až u světelného 

signalizačního zařízení a v pásu vysazené zeleně budou v tomto místě osazeny litinové 

vymezovací sloupky. V západní části křižovatky je navrženo 12 šikmých stání včetně 

jednoho vyhrazeného stání pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu 

těžce pohybově postiženou v příslušných šířkách dle ČSN.  

Obr.  27 - Pohled na řešené místo chodníku pro chodce před viaduktem v ulici V Podbabě 
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Na vjezdu do ulice V Podbabě bude před viadukt posunuto dopravní značení IZ 

8a – Zóna s dopravním omezením a zároveň bude na vozovce proveden symbol zákazové 

značky B 20a – Nejvyšší dovolená rychlost. Veškeré rušené dopravní značení je zobrazeno 

v příloze 2.1 Situace. Svislé dopravní značení B 16 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška 

přesahuje vyznačenou mez bude umístěna do polohy v  souladu s příslušnou ČSN. Vlečné 

křivky byly ověřeny v příloze 2.2 Vlečné křivky. 

Celková situace s ortofoto podložením je na Obr. 28. 

  

Obr.  28 - Nový stav křižovatky V Podbabě x Podbabská 
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5. KŘIŽOVATKA PODBĚLOHORSKÁ x NAD MOTOLSKOU 

NEMOCNICÍ 

Další posouzení bylo provedeno na křižovatce Podbělohorské ulice a ulice Nad 

Motolskou nemocnicí. Dopravním průzkumem byl mimochodem sledován počet chodců 

a cyklistů, kteří přecházejí komunikaci Podbělohorskou a vstupují bezejmennou 

komunikací č. NN1477 do areálu volnočasových aktivit Ladronka z  ulice Nad Motolskou 

nemocnicí. Dále byly sledovány intenzity projíždějících a odbočujících vozidel, dopravní 

konflikty a měřena rychlost vozidel v  ulici Podbělohorská.  

Jedná se tedy o křižovatku stykovou, jelikož bezejmenná komunikace slouží pouze 

chodcům, resp. cyklistům. Je bez přídatných a odbočovacích pruhů, úhel napojení je 

přibližně 60°, což není příklad vhodné polohy křižovatky z hlediska směrových poměrů. 

Uspořádání křižovatky je s určením přednosti v jízdě dopravním značením. V křižovatce 

se nenachází žádný přechod pro chodce nebo místo pro přecházení. Nejvyšší dovolená 

rychlost je omezena na 30 km/h. Je to především z  důvodu pohybu chodců přes ulici 

Podbělohorská v místě křižovatky. Rozhledové poměry pro zajištění bezpečného 

přechodu komunikace zde nejsou kvůli vzrostlým dřevinám odpovídající.  

Současný stav je zobrazen na Obr. 29 a Obr. 30. 

Obr.  29 - Širší pohled, křižovatka Podbělohorská x Nad Motolskou nemocnicí, zdroj [6] 



 

56 
 

5.1. Stávající dopravní řešení 

Průběžnou komunikací je ulice Podbělohorská, která od západního směru klesá 

směrem na východ. Jde o dvoupruhovou obousměrnou místní komunikaci I. třídy. 

Komunikace Nad Motolskou nemocnicí je částečně jednosměrná komunikace, opět 

s mírným klesáním, tentokrát východním směrem k  motolské nemocnici. Co se týče 

povrchů, tak jsou v dobrém technickém stavu, pouze nezpevněná krajnice na vedlejší 

komunikaci je vlivem parkování vozidel na více místech propadlá. Kryt vozovek je 

proveden z asfaltu. Ani jedna komunikace není lemována chodníkem. V  současné době 

není v této lokalitě zřízen přechod pro chodce do areálu Ladronky. Viz Obr. 31. Ve směru 

ze Smíchova (tedy od východního směru) se nachází svislá dopravní značka  IP 22 – Změna 

organizace dopravy, která upozorňuje na chodce. Za zhruba padesát metrů následuje 

vodorovné dopravní značení V 12a, upozorňující na místo vyžadující zvýšenou pozornost 

bílou klikatou čárou spolu s V 18 – Optická psychologická brzda a svislým dopravním 

značením B 20a – Nejvyšší povolená rychlost. V opačném směru není použito žádné 

doplňující vodorovné dopravní značení. Nachází se zde svislé dopravní značení B 20a – 

Nejvyšší povolená rychlost a P2 – Hlavní pozemní komunikace. V ulici Nad Motolskou 

nemocnicí je umístěna značka P 4 – Dej přednost v jízdě! Tato komunikace je v prvních 

zhruba 30 metrech od hranice křižovatky obousměrná, poté je pouze jednosměrná, a to 

ve směru od řešené křižovatky směrem k  Motolské nemocnici.  

Obr.  30 - Detailní letecký snímek, křižovatka Podbělohorská x Nad Motolskou nemocnicí, zdroj [6] 
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Křižovatka se nachází na začátku směrového levotočivého oblouku směrem od 

Vypichu. Tudíž z této strany jsou rozhledové poměry dle Obr. 32 dobré. Komunikace před 

hranou křižovatky vede v přímé zhruba 150 metrů.  

Obr.  32 - Pohled na místo přecházení chodců a cyklistů z ulice Nad Motolskou nemocnicí 
východním směrem 

Obr.  31 - Pohled do křižovatky z ulice Podbělohorská 
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Přijíždějící řidiči z druhého směru mají rozhledové podmínky zhoršené vlivem 

vzrostlých dřevin rostoucích na svahu ohraničující park Ladronka a pravého směrového 

oblouku umístěného v mírném stoupání. 

Na pravé straně komunikace Podbělohorská z pohledu místa pořízení Obr. 32 se 

nachází pozemek, kde byl dříve oplocený objekt a pohybovala se zde nákladní vozidla. 

Z tohoto důvodu byla dopravní značka vyznačující jednosměrnou komunikaci posunuta 

až za vjezd k objektu, který se nachází v ulici Nad Motolskou nemocnicí. Nákladní vozidla 

tak mohla rovnou vjet na komunikaci Podbělohorskou a nemusela zajíždět do Zóny 30 

s rodinnými domy, která se nachází jihozápadním směrem od křižovatky v  ulici Nad 

Motolskou nemocnicí. 

5.2. Dopravní průzkum 

Průzkum byl proveden v úterý 16. dubna 2019 opět od 7:00 do 9:00 a 15:00 až 

17:00. Komunikace byla v tento den dle předchozích obrázků suchá a čistá. Teplota se  

ráno pohybovala okolo 6 °C a odpoledne nad 12 °C. Panovalo jasné počasí, bez jakýchkoliv 

zhoršených podmínek. 

Během průzkumu bylo zjištěno, že řidiči znalý místních podmínek si zkracují kvůli 

dopravním kongescím cestu přes ulici Nad Motolskou nemocnicí. Ty se tvoří ve 

špičkových hodinách od křižovatky Bělohorská x Ankarská x Kuklova a sahají až k  areálu 

Motolské nemocnice. Za sledované období projelo křižovatkou celkově 4184 vozidel. Ve 

špičkové hodině od 7:30 do 8:30 to bylo 1183 vozidel. Podrobněji byly výsledky 

z průzkumu sepsány do Tab. X.  

Tab.  9 - Vyhodnocení dopravního průzkumu – pouze vozidla (bez chodců a cyklistů), křižovatka 
Podbělohorská x Nad Motolskou nemocnicí 

VOZIDLA 

Vjezd Podbělohorská (Z) Podbělohorská (V) 
Celkem 

Výjezd doprava rovně doleva rovně 

7:00 - 7:30 2 295 13 148 458 

7:30 - 8:00 1 396 23 185 605 

8:00 - 8:30 1 362 34 181 578 

8:30 - 9:00 3 395 27 165 590 

15:00 - 15:30 0 207 23 197 427 

15:30 - 16:00 3 247 29 199 478 

16:00 - 16:30 0 278 34 208 520 

16:30 - 17:00 2 289 24 213 528 

CELKEM 12 2469 207 1496 4184 

Špičková hodina - dopolední  2 758 57 366 1183 

Špičková hodina - odpolední 2 567 58 421 1048 
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Vjezdem Podbělohorská (Z) se rozumí příjezd od komunikace Kuklova, 

Podbělohorská (V) příjezd od komunikace Pod Stadiony. Ze statistik je patrné, že 

převládajícím směrem je přímý průjezd ulice Podbělohorská. Z  východního směru 

Podbělohorská (V) odbočilo ve špičkové hodině zhruba každé šesté vozidlo do ulice Nad 

Motolskou nemocnicí. Jednotlivé intenzity vozidel s  konkrétními směry a počty 

projíždějících vozidel ve špičkové hodině jsou vyjádřeny pomocí pentlogramu na Obr. 33. 

 

Obr.  33 - Pentlogram – dopolední špičková hodina (8:30 – 9:30), křižovatka 
Podbělohorská x Nad Motolskou nemocnicí 
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Co se týče cyklistů, tak za 4 hodiny sledování provozu projeli po hlavní komunikaci 

pouze 3. Po komunikaci Nad motolskou nemocnicí projelo za stejnou dobu 13 cyklistů. 

Z toho 7 z nich přijelo ke křižovatce jednosměrnou komunikací v  protisměru, poté mířili 

na Ladronku. Chodců přecházejících hlavní komunikaci bylo za sledované období 17. 

Tvořili je především běžci a lidé se psy.  

V době průzkumu bylo zaznamenáno celkem 8 dopravních konfliktů. V  5 

případech se jednalo pouze o otáčení, tedy typ dopravního konfliktu odbočení se 

závažností 0, jelikož nebyl nikdo omezen ani ohrožen. V  dalších 3 případech nastal 

konflikt odbočení, kdy vozidla odbočující do vedlejší ulice z východního směru hlavní 

ulice čekala na projetí protijedoucích vozidel. Jednalo se o stupeň závažnosti 2 až 3, 

jelikož se jednalo o kritické brždění se zvuky pískajících pneumatik, aby nedošlo k  nehodě 

do stojícího vozidla zezadu.  

Dalším poznatkem z dopravního průzkumu bylo zjištění, že řidiči přijíždějící od 

západního směru Podbělohorské ve většině případů nedodržují nejvyšší povolenou 

rychlost stanovenou na 30 km/h. Jde o to, že zhruba kilometrový úsek vedoucí od 

křižovatky s komunikací Spiritka vybízí svým charakterem k vyšším rychlostem. 

Padesátimetrový úsek před křižovatkou nedonutí řidiče dostatečně zpomalit. To vede 

k tomu, že se chodcům a cyklistům mířícím z parku Ladronka objeví vozidla kvůli umístění 

oblouku a vzrostlým dřevinám až na poslední chvíli. Tato situace byla zachycena na Obr. 

34. 

Obr.  34 - Situace při přejezdu komunikace Podbělohorská, kdy se se vozidla ze západního směru 
zjevují přecházejícím/přejíždějícím cyklistům velice rychle 
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V tomto směru byla změřena rychlost 50 vozidlům. Ve všech případech se jednalo 

o osobní nebo dodávková vozidla, proto nebude dále rozlišen typ vozidla.  Stanoviště pro 

měření ručním radarem bylo v místě, kde se pořídila předešlá fotografie (Obr. 34). 

Z měření jasně vyplynulo, že většina řidičů (konkrétně 86 %, tj. 43 z 50) v tomto směru 

nedodržela maximální povolenou rychlost v  místě křižovatky 30 km/h. V druhém směru, 

tedy od Vypichu (Z) směrem na Smíchov (V) byla situace obdobná, opět byl změřen 

vzorek 50 vozidel. Zde překročilo rychlost 47 z 50 řidičů. Mírně klesající přímý úsek před 

křižovatkou dlouhý zhruba 150 metrů vede řidiče k  vyšším rychlostem. Přibrzdí si až u 

začátku směrového oblouku za křižovatkou, nikoliv před ní, protože na pravou stranu do 

ulice Nad Motolskou nemocnicí neodbočuje podle průzkumu moc vozidel, tak je v  tomto 

úseku nezpomalí žádné brzdící vozidlo. Rychlosti vozidel jsou uvedeny v  Tab. 10. Levý 

sloupec rychlostí je z východního směru na západ, pravý ze západního směru na východ.  

Tab.  10 - Zaznamenané rychlosti vozidel v obou směrech, křižovatka Podbělohorská x Nad Motolskou 
nemocnicí 

 

p. č. 

rychlost v 
km/h - 

směr (V) 
do (Z) 

rychlost v 
km/h - 

směr (Z) 
do (V) 

p. č. 

rychlost v 
km/h - 

směr (V) 
do (Z) 

rychlost v 
km/h - 

směr (Z) 
do (V) 

p. č. 

rychlost v 
km/h - 

směr (V) 
do (Z) 

rychlost v 
km/h - 

směr (Z) 
do (V) 

1 61 45 19 37 34 37 27 27 

2 55 42 20 45 37 38 14 47 

3 48 48 21 41 60 39 35 30 

4 42 45 22 38 48 40 47 35 

5 48 41 23 39 41 41 42 39 

6 44 37 24 37 42 42 38 31 

7 46 36 25 42 35 43 37 34 

8 48 38 26 28 38 44 39 37 

9 53 42 27 45 28 45 44 49 

10 66 47 28 46 37 46 42 47 

11 59 58 29 43 34 47 23 51 

12 57 51 30 46 48 48 33 53 

13 29 47 31 45 42 49 19 42 

14 47 42 32 51 48 50 31 48 

15 45 48 33 55 42 min 14 27 

16 42 38 34 57 49 max 66 60 

17 45 43 35 32 50 
⌀ 42,08 42,74 

18 41 52 36 30 54 
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5.3. Vyhodnocení dopravní situace 

Z vyhodnocených dat lze konstatovat, že stávající křižovatka vyhovuje kapaci tním 

požadavkům dle ČSN 73 6102, Tab. A1. Hlavními problémy jsou především:  

• Chybějící přechod pro chodce přes komunikaci Podbělohorská k  areálu 

volnočasových aktivit Ladronka  

• Vzrostlé dřeviny a stromy omezující rozhled  

• Nežádoucí doprava přes zklidněnou Zónu 30 v ulici Nad Motolskou 

nemocnicí 

Jednou z možností místní úpravy provozu bylo zobousměrnění komunikace Nad 

Motolskou nemocnicí. Po konzultaci s  odborem dopravy bylo navřeno, že by toto řešení 

bylo vhodné, ovšem že bude potřeba ověřit intenzity odbočení přes stávající křižovatku 

Podbělohorská x Kuklova. Při dopravním průzkumu bylo zjištěno, že během špičkové 

hodiny byla intenzita odbočujících vozidel velice vysoká. Bylo jich 297 (v čase 15:30 – 

16:30), tudíž se od zřízení obousměrné jednopruhové komunikace, která by zkrátila cestu 

místním obyvatelům upustilo.  

5.4. Hodnocení nehodovosti 

Statistické vyhodnocení nehodovosti v  silničním provozu na vybrané lokalitě 

proběhlo pomocí Jednotné dopravní vektorové mapy. Viz Obr.  35. Lokalita byla 

vyznačena modrým polem a zobrazena na následujícím obrázku, kde bílé tečky zobrazují 

konkrétní nehodu. 

Obr.  35 - Mapa s vyznačeným polem s nehodami, křižovatka Podbělohorská x Nad Motolskou nemocnicí, 
zdroj [7] 
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Na této křižovatce je v období od 1. 1. 2007 do 4. 3. 2019 zaznamenáno celkem 6 

dopravních nehod. Všechny se obešly bez zranění nebo usmrcení. Nehody byly ve všech 

případech zaviněny řidičem motorového vozidla. Ve dvou případech šlo o srážku 

s jedoucím nekolejovým vozidlem a v  jednom o srážku s vozidlem zaparkovaným nebo 

odstaveným. Ve všech případech byl stav vozovky dobrý a bez závad. Počet a hlavní 

příčiny nehod jsou uvedeny v Tab. 11. 

Tab.  11 - Statistika nehod podle hlavních příčin nehody, křižovatka Podbělohorská x Nad Motolskou 
nemocnicí, zdroj [7] 

 

5.5. Navrhované řešení 

Na základě dopravního průzkumu a konzultací s  odborem dopravy bylo navrženo 

řešení ve 2 variantách. Obě varianty se zabývají zřízením přechodu pro chodce a přejezdu 

pro cyklisty přes komunikaci Podbělohorská v  místě křižovatky s ulicí Nad Motolskou 

nemocnicí a bezejmennou NN1477, která přivádí chodce a cyklisty do parku Ladronka. 

Zároveň se zřízením přechodu je navrženou kácení dřevin pro zajištění odpovídajících 

rozptylových ploch a rozhledu. V současném stavu chybí jakákoliv stezka či chodník pro 

chodce od rodinných domů v ulici Nad Motolskou nemocnicí směrem k  Ladronce. Šířkové 

uspořádání dle ČSN 73 6101 umožňuje zřízení nového chodníku v  odpovídající šířce, 

jelikož šířka komunikace se v celém řešeném úseku pohybuje od 5 do 7 metrů. Dále je 

v obou variantách posunuta dopravní značka označující Zónu 30 na začátek jednosměrné 

komunikace Nad Motolskou nemocnicí a doplnění o zobousměrnění pro cyklisty.  Obě 

varianty jsou doplněny úpravami pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu.  

V obou variantách se ruší svislé dopravní značení P4 – Dej přednost v jízdě! jelikož nově 

je komunikace Nad Motolskou nemocnicí v celé své délce jednosměrná.  

VARIANTA I 

V první variantě je navržena nová přístupová cesta do parku, která je od současné 

NN1477 posunuta o zhruba 20 metrů směrem k  ulici Kuklova. Tím se vytvoří přehlednější 

a bezpečnější místo pro přechod, protože se nebude přecházet na úrovni začátku 

směrového oblouku. Chodci a cyklisté tak budou mít lepší podmínky na zaregistrování 

blížících se vozidel především z východního směru, kde přijíždějící vozidla ve většině 

Hlavní příčina nehody Počet nehod 

Jiný druh nesprávného způsobu jízdy 2 

Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 1 

Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 1 
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případů nedodržují nejvyšší předepsanou rychlost a zjeví se velmi rychle. Nová 

přivádějící cesta bude řešena jako asfaltová v komfortní šířce 4 m. Napojena bude na 

stávající rozdvojení štěrkových cest v parku a bude označena svislým dopravním 

značením C 9a – Stezka pro chodce a cyklisty společná. Na druhém koci bude napojena 

na sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty v šířce 4 m značený vodorovným 

dopravním značením V 8c a svislým dopravním značením IP6 a IP7 na společném sloupku. 

Z toho bude pokračovat společná stezka pro chodce a cyklisty, která povede v  šířce 3 m 

až k bývalému vjezdu do objektu v ulici Nad Motolskou nemocnicí. V tomto místě se 

cyklisté napojí na stávající komunikaci, kde bude vyznačen VDZ V 20 - Piktogramový 

koridor pro cyklisty v obou směrech. Chodník je dle situace (viz příloha 3.1 Situace – 

varianta I) veden k dalšímu vjezdu do objektu v těsné blízkosti rodinných domů.  

Vlečné křivky se směrodatným vozidlem pro odvoz odpadu jsou součástí přílohy 

3.3 Vlečné křivky – varianta I. Rozhledové poměry byly ověřeny a jsou v příloze 3.5 

Rozhledové poměry – chodci – varianta I.  

Celková situace s ortofoto podložením je na Obr. 36.  

VARIANTA II 

Druhá varianta je založena na zachování stávající přístupové cesty NN1477 za 

předpokladu, že budou zajištěny odpovídající rozptylové plochy vykácením stávajících 

vzrostlých dřevin, stromů a odtěžením části valu bránící v rozhledu. Stavební úpravy by 

spočívaly pouze ve zřízení chodníku a vytvoření ochranného ostrůvku pro cyklisty, kde 

by bylo zároveň umístěno dopravní značení. Dále také v zemních pracích na úpravě svahu 

valu na východní straně křižovatky. Svah bude upraven podle rozhledových poměrů tak, 

Obr.  36 - Nový stav křižovatky – varianta I, křižovatka Podbělohorská X Nad Motolskou nemocnicí 
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aby v požadované výšce rozhledového trojúhelníku nebyly žádné překážky . Po této 

stavební úpravě bude následovat osetí travním semenem a pravidelné údržbě ze strany 

TSK. V této variantě je navržen obousměrný přejezd pro cyklisty přimknutý k  přechodu 

pro chodce v šířce 2,5 m, přechod v šířce 4 m. Značený je dle výkresu situace, viz příloha 

3.2 Situace – varianta II.  

Pro celkové zpřehlednění situace pro cyklisty bylo navrženo vodorovné dopravní 

značení ve formě piktogramů a šipek na vozovce. Opět je zde nově značena společná 

stezka pro chodce a cyklisty C 9a, ovšem na druhé straně přechodu  je nemotorizovaná 

doprava vedena odděleně, tj. cyklisté jsou vedeni po vozovce a chodci pro chodníku. VDZ 

bude značen V 8b – přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce a svislým 

dopravním značením IP6 a IP7 na společném sloupku. Rozhledové poměry jsou ověřeny 

v příloze 3.6 Rozhledové poměry – chodci – varianta II. Vlečné křivky směrodatného 

vozidla jsou přílohou 3.4 Vlečné křivky – varianta II. 

Celková situace s ortofoto podložením je na Obr. 37. 

 

 

Obr.  37 - Nový stav křižovatky – varianta II, křižovatka Podbělohorská X Nad Motolskou nemocnicí 
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6. PŘECHOD PRO CHODCE KOMUNIKACE ZAVADILOVA 

V pořadí čtvrtý dopravní průzkum byl proveden na komunikaci Zavadilova. 

Nachází se na místní komunikaci III. třídy. Je to místo, které sice není v křižovatce, ovšem 

bylo navřeno odborem dopravy jako nevyhovující. Proto se v  rámci bezpečnosti chodců 

v této práci řeší. Průzkum měl posoudit, zda jsou v  místě podmínky pro vytvoření 

bezpečnějšího a přehlednějšího místa pro přecházení chodců do přilehlého parku 

Hadovka s dětským hřištěm. Současný stav a situace je zobrazen na Obr. 38 a Obr. 39. 

Obr.  38 - Širší pohled, přechod pro chodce komunikace Zavadilova, zdroj [6] 

Obr.  39 - Detailní letecký snímek, přechod pro chodce komunikace Zavadilova, zdroj [6] 
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6.1. Stávající dopravní řešení 

Současný stav byl zmapován dopravním průzkumem, kterým byly získány 

intenzity a rychlost projíždějících vozidel a přecházejících chodců přes přechod pro 

chodce, který se nachází v jednosměrné komunikaci Zavadilova, zhruba 45 metrů od 

hrany křižovatky s ulicí Starodejvická. Zároveň je zde svislým dopravním značením 

zavedena Zóna 30, která byla zavedena přibližně v roce 2016 a v dalších rocích byl vjezd 

do této zóny podpořen ještě vodorovným dopravním značením B 20a – Nejvyšší povolená 

rychlost (na Obr. 40). Jde o jednosměrnou komunikaci šířky přibližně 7 m, která je 

lemována z obou stran chodníkem se zeleným pásem a v občasných úsecích parkovacími 

pruhy. Ty jsou zřízeny na místech, kde je to vzhledem k  podmínkám možné. Ukončené 

jsou vždy před vjezdy do garáží u bytových domů nebo před přechody pro chodce. 

V těchto parkovacích pruzích platí režim modré zóny parkování. Pohled do ulice z vjezdu 

na úrovni Starodejvické je zobrazen na Obr. 40. 

Obr.  40 - Pohled do komunikace Zavadilova ze západního směru 



 

68 
 

Ulice Zavadilova se skládá z dvou jednosměrných komunikací rozdělených 

parkem Hadovka. Povrchy vozovky a chodníků jsou na řešeném úseku v celkově dobrém 

stavu. Plochy se zelení a vzrostlými stromy jsou zřejmě pravidelně udržované a nebrání 

v rozhledu na přechod. Ovšem jak je již z  předchozího Obr. 40 patrné, rozhledová pole 

pro řidiče vozidel jsou značně omezena parkujícími vozidly, tj. ve výhledu na čekací 

plochy přechodu brání především bílý Ford a modrý Seat. Bezpečnost chodců, resp. dětí 

mířících do parku na dětská hřiště je tedy značně ohrožena, jelikož nejsou přes 

zaparkovaná vozidla vidět. V současném stavu takto vozidla parkují zcela dle předpisů, a 

to ve vyhrazených pruzích vyznačených modrou čárou V 10g – Omezené stání. Tato 

situace byla modelována a zobrazena na Obr. 41, kde je délka rozhledového trojúhelníku 

dle příslušné ČSN. 

Současný přechod pro chodce je dlouhý přibližně 7 metrů. Je vybaven vodící linií 

spolu s varovným a signálním pásem pro nevidové či slabozraké osoby. Signální pás na 

severní straně (u parku) není napojen na žádnou přirozenou nebo umělou vodící linii. 

Proto bude v návrhu prodloužen až k červené zdi, která je zobrazena na Obr. 42. Varovné 

pásy jsou provedeny na výšku nášlapu + 80 mm. Šířka přechodu je 4 metry. Přechod je 

značen svislým dopravním značením IP6 – Přechod pro chodce na obou stranách 

vozovky. Pro zvýraznění důrazu přechodu pro chodce jsou tyto značky umístěny na 

retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Pohled na přechod je zachycen 

na Obr. 42 a Obr. 43.  

Obr.  41 - Rozhledové pole na vyčkávací plochy přechodu pro chodce Zavadilova (červeně jsou vyznačeny 
vozidla bránící rozhledu, oranžově je značena plocha rozhledového trojúhelníku) 
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Obr.  42 - Pohled na přechod pro chodce z parku směrem na bytové domy a vjezdy k nim, Zavadilova 

Obr.  43 - Pohled na přechod pro chodce směrem do parku, Zavadilova 
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6.2. Dopravní průzkum 

Průzkum byl proveden v úterý 30. dubna od 7:00 do 9:00 a od 15:00 do 17:00. 

Teplota se ráno pohybovala okolo 8 °C a vozovka byla po dešti až do ukončení ranní fáze 

průzkumu mokrá. Odpoledne převládalo větrné počasí s  teplotou okolo 15 °C a vozovka 

již byla suchá. Byly zaznamenány intenzity vozidel a chodců ve směru od ulice 

Starodejvická směrem ke křižovatce s Proboštskou. Dále byly zaznamenány rychlosti 

projíždějících vozidel přesně v  místě přechodu pro chodce a dopravní konflikty.  

Při dopravním průzkumu bylo zjištěno, že ulice Zavadilova je využívána jako 

objízdná trasa pro vozidla mířící z oblasti Ořechovky a Střešovic dále na Evropskou ulici. 

Ve špičkových hodinách se na Starodejvické tvoří dopravní kongesce vlivem příliš 

krátkého intervalu zeleného světla na SSZ. Takže řidiči, kteří znají místní podmínky velice 

hojně využívají právě ulici Zavadilovu, Velvarskou a Kanadskou k  cestě na Evropskou, kde 

není křižovatka se SSZ. Třetí možností napojení na Evropskou je přes ulici U Dejvického 

rybníčku, která byla bohužel v době průzkumu uzavřena. Tak je možné, že data 

z průzkumu budou mírně zkreslena vlivem této uzavírky.  

Během průzkumu projelo přes ulici v místě řešeného přechodu pro chodce 

celkem 808 vozidel. Chodců přešlo přes komunikaci 62. Dopolední špičková hodina 

nastala v čase 8:00 až 9:00, kdy místem projelo 248 vozidel a prošlo 21 chodců. Nejméně 

zatíženou hodinou byla 15:00 až 16:00. Odpolední špička nastala mezi 16:00 až 17:00, 

kdy projelo 213 vozidel a prošlo 18 chodců. Podrobně jsou výsledky z průzkumu sepsány 

po půlhodinových intervalech v  následující tabulce. Viz Tab. 12. 

Tab.  12 - Vyhodnocení dopravního průzkumu, přechod pro chodce komunikace Zavadilova 

 

    CHODCI VOZIDLA     

Výchozí bod 
ZAVADILOVA 

ZAVADILOVA (Z) 
Celkem 

Směr ZAVADILOVA (V) 

7:00 - 7:30 2 63 65 

7:30 - 8:00 9 115 124 

8:00 - 8:30 9 118 127 

8:30 - 9:00 12 130 142 

15:00 - 15:30 8 81 89 

15:30 - 16:00 4 88 92 

16:00 - 16:30 7 104 111 

16:30 - 17:00 11 109 120 

CELKEM 62 808 870 

Špičková hodina - dopolední 21 248 269 

Špičková hodina - odpolední 18 213 231 
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Během průzkumu nebyly zaznamenány žádné dopravní konflikty . Rychlosti byly 

zaznamenány v čase 8:00 až 8:20. Měření proběhlo ručním radarem ze vzdálenosti 

přibližně 25 metrů před přechodem. Stanoviště pro měření rychlostí bylo mezi 

zaparkovanými vozidly zvoleno tak, aby měl pozorovatel dobrý výhled a zároveň byl 

nepatřičný pro řidiče. Nejvyšší povolenou rychlost zde překročilo celkem 39 z náhodného 

vzorku padesáti po sobě jedoucích vozidel. Nejvyšší zaznamenaná rychlost byla 64 km/h, 

což je více jak dvojnásobek povolené rychlosti v  řešené lokalitě. Na tuto rychlost 

akcelerovalo vozidlo zhruba 60 metrů a rychlost stále narůstala až k  příjezdu na zvýšenou 

plochu před křižovatkou s ulicí Proboštská. Podrobněji jsou rychlosti všech změřených 

vozidel uvedeny v Tab. 13. Jednalo se pouze o osobní vozidla, proto není v  poznámce nic 

vyplněno. 

Tab.  13 - Zaznamenané rychlosti vozidel měřené ručním radarem, přechod pro chodce komunikace 
Zavadilova 

 

 

p. č. 
rychlost v 

km/h 
pozn. p. č. 

rychlost v 
km/h 

pozn. p. č. 
rychlost v 

km/h 
pozn. 

1 29   19 29   37 35   

2 30   20 33   38 34   

3 38   21 34   39 40   

4 32   22 32   40 37   

5 43   23 23   41 32   

6 40   24 39   42 46   

7 42   25 38   43 35   

8 37   26 34   44 44   

9 36   27 35   45 28   

10 30   28 32   46 34   

11 30   29 35   47 32   

12 33   30 64   48 42   

13 46   31 40   49 36   

14 37   32 33   50 38   

15 29   33 38   min 22 km/h 

16 22   34 27   max 64 km/h 

17 28   35 35   
⌀ 35,3 km/h 

18 32   36 37   
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6.3. Vyhodnocení dopravní situace 

Tento dlouhý přímý úsek komunikace je z  hlediska zaparkovaných vozidel po 

obou stranách pro takové vysoké rychlosti velice nebezpečný. Při případném střetu 

s chodci, kteří by do vozovky náhle vstoupili mezi zaparkovanými vozidly , by to pro ně 

mělo fatální důsledky. Z dětského hřiště, které je od komunikace vzdálené přibližně 15 

metrů, může snadno vlivem krátké nepozornosti rodičů do vozovky vběhnout dítě. 

Reakční doba řidičů je v rychlostech nad 30 km/h značně delší, proto je třeba z  hlediska 

bezpečnosti tento úsek zklidnit. Jako vhodná metoda pro fyzické zklidnění se nabízí 

zřízení přechodu na zvýšené ploše.  

6.4. Hodnocení nehodovosti 

Statistické vyhodnocení nehodovosti v  silničním provozu na vybrané lokalitě 

proběhlo pomocí Jednotné dopravní vektorové mapy. Viz Obr. 44. Lokalita byla 

vyznačena modrým polem a zobrazena na následujícím obrázku, kde bílé tečky zobrazují 

konkrétní nehodu. 

Na této křižovatce je v období od 1. 1. 2007 do 4. 3. 2019 zaznamenáno celkem 7 

dopravních nehod. Všechny se obešly bez zranění nebo usmrcení. Nehody byly ve všech 

případech zaviněny řidičem motorového vozidla. V  6 případech šlo o srážku s vozidlem 

zaparkovaným nebo odstaveným. V 1 případě o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem. 

Počet a hlavní příčiny nehod jsou uvedeny v  Tab. 14. 

Obr.  44 - Mapa s vyznačeným polem s nehodami v řešené lokalitě přechodu pro chodce Zavadilova, zdroj 
[7] 
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Tab.  14 - Statistika nehod podle hlavních příčin nehody, přechod pro chodce komunikace 

Zavadilova, zdroj [7] 

 

 

 

 

6.5. Navrhované řešení 

Z vyhodnocení dopravního situace je navržena jedna varianta, jelikož by 

s ohledem na rušení parkovacích míst nebyly další varianty příliš vhodné.  Nová varianta 

sestává z vytvoření zvýšené plochy délky 11,25 m včetně nájezdových ramp, které budou 

ve sklonu 1:10. Celá zvýšená plocha bude vytažena do úrovně 20 mm pod úroveň 

přilehlých chodníků. Bude provedena z betonové dlažby tl. 80 mm s odlišnou barvou, 

než je přilehlá vozovka. Na pravé straně ve směru jízdy zůstanou zachovány vjezdy ke 

garážím a na pozemek před vchodem k  bytovému domu. U prvního vjezdu bude na nově 

vytvořené chodníkové ploše zřízen varovný pás v  šířce 400 mm. K druhému vjezdu do 

garáže zůstane chodník zachován. Kvůli tomuto vjezdu musela být šířka přechodu 

zkrácena na 3 m. Norma toto řešení v  odůvodněných případech schvaluje. Intenzity 

chodců zde nejsou velké, proto je řešení menšího přechodu opodstatněné.  

K přechodu jsou nově vysazeny chodníkové plochy, čímž se délka přechodu 

zkrátila ze 7 m na 2,75 m. Tím se zlepšily rozhledové poměry na čekací plochy přechodu. 

Ve vysazených plochách je kromě chodníku zřízen i zelený pás, který bude proveden jako 

zatravněný. Aby se omezilo vjezdu na tyto pásy a nezhoršily se rozhledové poměry, tak 

bude prostor vymezen litinovými sloupky. 

Odvodnění je v současném stavu řešeno UV, které jsou umístěné přibližně 3 

metry od hrany stávajícího přechodu pro chodce. V  novém řešení jsou tyto vpusti 

posunuty o 3 metry východním směrem před hranu obruby zvýšené plochy.  

Nový přechod bude značený vodorovným značením V 7a – Přechod pro chodce. 

Svislé dopravní značení na pravé straně u přechodu bude posunuto o 2 metry směrem 

ke zvýšené vozovce a levé značení IP 6 bude zrušeno. Dalším novým značením bude 

označena nájezdová rampa, a to V 17 – Trojúhelníky. Viz příloha 4.1 Situace. 

Tímto stavebním řešením se redukuje parkovací pruh o zhruba 2 metry na každé 

straně. Což vzhledem k tomu, jak řešení přispívá bezpečnosti chodců je prakticky 

Hlavní příčina nehody Počet nehod 

Jiný druh nesprávného způsobu jízdy 4 

Vyhýbání bez dostatečné boční vůle 1 

Nesprávné otáčení nebo couvání 1 

Nepřiměření rychlosti stavu vozovky 1 
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zanedbatelné. Zvýšená plocha donutí řidiče, kteří si zde zkracují cestu výrazně zpomalit 

a zdůrazní režim Zóny 30. Je dokonce možné, že tímto návrhem nebude objízdná trasa 

tolik atraktivní. To by pomohlo zlepšit kvalitu života především místním obyvatelům.  

Šířkové uspořádání zvýšené plochy naváže na stávající stav, proto v  příloze 4.2 

Vlečné křivky budou ověřeny vlečné křivky na osobní vozidlo. Rozhledové poměry jsou 

ověřeny v příloze 4.3 Rozhledové poměry. 

Celková situace s ortofoto podložením je na Obr. 45.  

 

  

Obr.  45 - Nový stav přechodu pro chodce komunikace Zavadilova 
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7. KŘIŽOVATKA POD CIHELNOU x HODČINA A ČASTAVINA 

Předposledním vybraným místem je křižovatka ulic Pod Cihelnou x Hodčina a 

Častavina. Tyto komunikace se nacházejí ve východní části Prahy 6, konkrétně v Praze – 

Ruzyni. Uspořádání obou křižovatek je bez určení přednosti v  jízdě dopravním značením. 

Stávající řešení na těchto dvou křižovatkách není vyhovující především pro chodce. Na 

křižovatkách není zřízen žádný přechod ani místo pro přecházení, chybí též bezbariérové 

úpravy a úpravy pro nevidomé. Místa, kde nyní chodci přechází jsou příliš dlouhá, což je 

z hlediska bezpečnosti také nevyhovující. Současný stav s  vyznačenou lokalitou je 

zobrazen na Obr. 46 a Obr. 47. 

Obr.  47 - Širší pohled, křižovatka Pod Cihelnou x Hodčina a Častavina, zdroj [6] 

Obr.  46 - Detailní letecký snímek, křižovatka Pod Cihelnou x Hodčina a Častavina, zdroj [6] 
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7.1. Stávající dopravní řešení 

Problematická místa se nacházejí v  režimu Zóny 30, která zde byla zavedena 

teprve loni. Na těchto křižovatkách platí přednost zprava. Ulice jsou vedeny v přímé a 

jsou na sebe téměř kolmé, tj. úhel napojení je přibližně 85°. Ulice Hodčina je 

jednosměrná komunikace, která přivádí provoz z ulice Vlastina k ulici Pod Cihelnou. 

Z tohoto místa je možné odbočit vlevo do slepé ulice Pod Cihelnou, která vede 

k obchodnímu domu a základní škole. Řidiči, kteří sem vjedou se musí na konci ulice 

v místě obratiště otočit a pokračovat ke křižovatce s ulicí Častavina nebo U Silnice, kde 

lze Zónu 30 opustit a pokračovat na hlavní komunikaci.  

Povrchy chodníků jsou asfaltové, celkově v  dobrém stavu. Obruby jsou na 

několika místech propadlé nebo jsou natočené a vyčnívají nad rovinu chodníku. V místě 

křižovatek jsou povrchy vozovky přeplátované s  mírnými defekty okolo poklopů. 

Parkování mezi výše zmíněnými křižovatkami je řešeno vystřídaným parkovacím pruhem. 

Jinak je parkování omezováno svislým dopravním značením B 28 Zákaz zastavení, které 

ovšem značná část řidičů vědomě porušuje. V současném stavu je v ulici Pod cihelnou 

možné míjení protijedoucích vozidel pouze v  malých rychlostech, ovšem parkují-li 

vozidla mimo vyznačené pruhy, tak míjení rozměrnějších vozidel ve vyšších rychlostech 

již není možné.  

Křižovatka ulic Pod Cihelnou a Častavina je zobrazeno na Obr. 48. 

Obr.  48 - Pohled na křižovatku Častavina (vlevo) x Pod Cihelnou (průběžná) směrem k základní škole 
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Křižovatka ulic Pod Cihelnou a Hodčina je zobrazeno na Obr. 49. 

Na Obr. 49 je vidět, že na jedné straně komunikace Hodčina je bezbariérový 

přístup na vozovku, ovšem bez varovného pásu. Takové řešení je nevyhovující. Chodníky 

lemují komunikace Hodčina a Častavina z  obou stran. V ulici Pod Cihelnou je zřízen 

chodník pouze na jižní straně. Na severní straně je zřízen v téměř celé délce úseku zelený 

pás šířky přibližně 4 metry. Je přerušen pouze u nově vybudovaného vstupu do 

sportovního areálu Dědina, kde je zřízen chodník končící na hraně vozovky, opět bez 

jakýchkoliv bezbariérových úprav nebo úprav pro nevidomé. 

7.2. Dopravní průzkum 

Průzkum byl proveden ve čtvrtek 2. května od 7:00 do 9:00 a od 15:00 do 17:00. 

Teplota se ráno pohybovala okolo 12 °C a vozovka byla suchá. Odpoledne převládalo 

slunečné počasí s teplotou okolo 18 °C a vozovka byla také suchá. Byly zaznamenány 

intenzity vozidel a chodců ve směru od ulice Vlastina směrem ke křižovatce s ulicí Pod 

Cihelnou, tj. vozidla přijíždějící jednosměrnou komunikací Hodčina. Dále vozidla a chodci 

od ulice Navigátorů a Častavina. Od měření rychlosti vozidel se v tomto případě upustilo, 

jelikož po prvotním průzkumu bylo zjištěno, že řidiči k rizikovým místům přijíždějí kvůli 

přednosti zprava velmi obezřetně. Nemělo by tedy smysl měřit dobržďující vozidla.  

Obr.  49 - Pohled na křižovatku Hodčina (vlevo) x Pod Cihelnou (průběžná) směrem k základní škole 
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Co se týče pohybů vozidel v této klidné zástavbě, tak lze říci, že sem zajíždí pouze 

vozidla, která zde chtějí parkovat nebo někoho vysadit a hned odjet. Nejedná se o žádnou 

zkracovací trasu, která by sem přiváděla nežádoucí provoz.  

Z dopravního průzkumu vyplynulo, že k  areálu školy přijíždí řidiči většinou z  ulice 

Hodčina než Častavina či Navigátorů, konkrétně jich bylo ve špičkové hodině (7:30 – 

8:30) 43. Celkem bylo za dobu průzkumu zaregistrováno 462 pohybů vozidel. Data byla 

dále zpracována do přehledné tabulky, kde jsou vyznačeny směry odkud a kam se vozidla 

pohybovala. Také je z průzkumu patrné, že komunikací Častavina vede dopravní proud 

převážně na severní stranu. Od Vlastiny směrem k  ulici Pod Cihelnou ji za celou dobu 

průzkumu (tj. 4 hodiny) využilo pouze 15 vozidel. Viz Tab. 15. 

Tab.  15 - Vyhodnocení průzkumu (pouze vozidla), křižovatka Pod Cihelnou x Hodčina a Častavina  

 

Intenzity chodců byly zaznamenány zvlášť na dvou místech, a to na místě 

křižovatky komunikace Pod Cihelnou s komunikací Hodčina a pak Častavina. Chodci, kteří 

přešli přes jednu komunikaci ve většině případů pokračovali i na druhou křižovatku. 

Výjimku tvořilo pouze malé procento místních obyvatel, kteří mezi řešenými 

křižovatkami buď vstoupili do objektu nebo do zaparkovaného vozidla. Chodce tvořily 

v ranních hodinách především děti, které mířily z  východního konce ulice Pod Cihelnou 

k základní škole. Zajímavým poznatkem bylo, že převážná část dětí mířících do školy jela 

po chodníku na koloběžce a v místech přejezdů přes křižující komunikace z ní slezla, 

řádně se rozhlédla a poté přešla komunikaci pěšky. Je to možný pozitivní výsledek 

z kvalitní výuky dopravní výchovy na školách, o které je zmíněno v  teoretické části této 

práce. V dopolední hodině šlo zase o starší obyvatele mířící k nákupnímu středisku. 

VOZIDLA 

Vjezd Hodčina Pod Cihelnou (Z) Pod Cihelnou (V) Častavina  
Celkem 

Výjezd doleva doprava rovně doprava doleva rovně doleva doprava 

7:00 - 7:30 16 7 8 10 3 7 1 2 54 

7:30 - 8:00 28 8 5 18 5 10 2 0 76 

8:00 - 8:30 15 5 9 17 4 13 0 1 64 

8:30 - 9:00 10 4 5 9 3 6 0 1 38 

15:00 - 15:30 7 8 6 14 4 4 1 2 46 

15:30 - 16:00 14 5 10 24 2 4 0 2 61 

16:00 - 16:30 19 9 7 20 1 6 0 1 63 

16:30 - 17:00 20 7 6 16 2 7 1 1 60 

CELKEM 129 53 56 128 24 57 5 10 462 

Špičková hodina 
- dopolední 

43 13 14 35 9 23 2 1 140 

Špičková hodina 
- dopolední 

33 14 17 44 3 10 0 3 124 
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Naopak v odpoledních hodinách bylo složení chodců různorodé.  Právě v západním směru 

ulice Pod Cihelnou se na Evropské ulici nachází i autobusová zastávka MHD, odkud je 

část chodců přiváděna. 

Jednotlivé intenzity vozidel s konkrétními směry a počty projíždějících vozidel ve 

špičkové hodině jsou vyjádřeny pomocí pentlogramu na Obr. 50. 

 

Obr.  50 - Pentlogram – dopolední špičková hodina (8:30 – 9:30), křižovatka Pod Cihelnou x Hodčina a 
Častavina 
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 V následující Tab. 16 byly zaznamenány pohyby chodců v půlhodinových 

intervalech, stejně jako v předešlé tabulce.  Dle vyhodnocení přešlo nejvíce chodců na 

křižovatce s Hodčinou, celkem to bylo 190 osob, v dopolední špičkové hodině (7:30 až 

8:30) je to 74 osob. V té odpolední to bylo celkem 127 chodců, a to v  době od 15:30 do 

16:30. 

Tab.  16 - Vyhodnocení průzkumu (pouze chodci), křižovatka Pod Cihelnou x Hodčina a Častavina  

 

Během průzkumu byly zaznamenány 3 dopravní konflikty. Dvakrát vjelo vozidlo 

ze západního směru ulice Pod Cihelnou do protisměru ulice Hodčina, přičemž si to řidiči 

uvědomili a začali couvat zpět a ohrozili tím řidiče jedoucí za nimi, kteří museli brzdit. Je 

to zřejmě způsobeno tím, že dopravní značka B 2 – Zákaz vjezdu všech vozidel není přes 

větev modřínu vidět. Navíc zde chybí dopravní značení B 24a – Zákaz odbočení vpravo. 

Viz Obr. 51. Poslední konflikt byl s chodcem mimo přechod, který náhle vstoupil před 

vozidlo, které muselo brzdit.  

Problematika parkování v této oblasti nebyla obsahem práce a Městská část 

Praha 6 se jí zabývala formou diplomové práce jiného studenta Stavební fakulty. Proto 

nebude v následujících částech dále podrobně rozebírána. 

 

 

 

 

CHODCI 

Ulice Pod Cihelnou 
CELKEM 

Křižovatka s Hodčina Častavina STÁV. PŘECHOD 

7:00 - 7:30 11 12 6 29 

7:30 - 8:00 42 42 10 94 

8:00 - 8:30 32 29 8 69 

8:30 - 9:00 10 8 4 22 

15:00 - 15:30 17 16 2 35 

15:30 - 16:00 29 24 8 61 

16:00 - 16:30 24 31 11 66 

16:30 - 17:00 25 24 7 56 

CELKEM 190 186 56 432 

Špičková hodina - dopolední 74 71 18 163 

Špičková hodina - odpolední 53 55 19 127 
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7.3. Vyhodnocení dopravní situace 

Křižovatky nejsou podle provedeného průzkumu moc frekventované. Ovšem co 

se týče chodců, tak je potřeba zvážit, zda jim nevytvořit lepší podmínky, resp. vytvořit 

dětem bezpečnou cestu do školy. Dalším poznatkem je fakt, že délky stávajících míst, 

kde chybí přechod pro chodce či místo pro přecházení jsou nevyhovující. Jedním 

z možných řešení je vysazení chodníkových ploch blíže do vozovky.  Také nově vytvořený 

vstup do sportovního areálu Dědina nepodporuje žádný přechod či místo pro přecházení. 

Chodci tak vstupují z areálu přímo do vozovky (opět přes zvýšenou obrubu).  

Obr.  51 - Pohled do křižovatky Pod Cihelnou x Hodčina, dopravní značení B 2 není z tohoto 
úhlu dostatečně patřičné 
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7.4. Hodnocení nehodovosti 

Statistické vyhodnocení nehodovosti v  silničním provozu na vybrané lokalitě 

proběhlo pomocí Jednotné dopravní vektorové mapy. Viz Obr. 52. Lokalita byla 

vyznačena modrým polem a zobrazena na následujícím obrázku, kde bílé tečky zobrazují 

konkrétní nehodu. 

Na těchto křižovatkách a úseku mezi nimi je v období od 1. 1. 2007 do 4. 3. 2019 

zaznamenáno celkem 9 dopravních nehod. Všechny se obešly bez zranění nebo usmrcení. 

Nehody byly ve všech případech zaviněny řidičem motorového vozidla. V 6 případech šlo 

o srážku s vozidlem zaparkovaným nebo odstaveným. V  dalších 3 případech o srážku 

s jedoucím nekolejovým vozidlem. Ve všech případech byl stav vozovky dobrý a bez 

závad. Počet a hlavní příčiny nehod jsou uvedeny v Tab. 17 níže. 

Tab.  17 - Statistika nehod podle hlavních příčin nehody, křižovatka Pod Cihelnou x Hodčina a Častavina, 
zdroj [7] 

 

Hlavní příčina nehody Počet nehod 

Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 3 

Jiný druh nesprávného způsobu jízdy 2 

Vyhýbání bez dostatečné boční vůle 2 

Samovolné rozjetí nezajištěného vozidla 1 

Při otáčení nebo couvání 1 

Obr.  52 - Mapa s vyznačeným polem s nehodami, křižovatka Pod Cihelnou x Hodčina a Častavina, zdroj [7] 
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7.5. Navrhované řešení 

Z celkového vyhodnocení dopravní situace byl vytvořen nový návrh s  důrazem na 

zlepšení podmínek pro chodce ve směru k  základní škole a sportovnímu areálu. Byla 

zhotovena jedna varianta, která zobrazena v příloze 5.1 Situace. 

Stavební úpravy spočívají ve zřízení dvou zvýšených křižovatkových ploch, které 

budou vyvýšeny do úrovně 20 mm pro úroveň přilehlých obrub. Dále budou upraveny 

nároží vysazením chodníkových ploch, tím dojde ke zkrácení délky míst pro přecházení. 

Tato místa budou vyznačena příslušným vodorovným dopravním značením V  7b – Místo 

pro přecházení. Zvýšené plochy budou provedeny z barevné betonové dlažby jiného 

odstínu, než jsou přilehlé vozovky. Doplněny budou v  potřebné délce varovným pásem 

do místa nášlapu + 80 mm. Místa pro přecházení budou doplněna o signální pás v  šířce 

800 mm a vodící pásy. V nárožích a na místech dle výkresu situace (viz příloha 5.1 

Situace) jsou kvůli omezení parkování na chodníku osazeny litinové vymezovací sloup ky. 

To zamezí, aby vozidla parkovala v  rozhledu na místa pro přecházení. Rozhledy jsou 

ověřeny v příloze 5.3 Rozhledové poměry – vozidla a 5.4 Rozhledové poměry – chodci.  

V místě vysazeného chodníku před vstupem do sportovního areálu Dědina je 

navrženo 8 parkovacích stání pro jízdní kola.  

Odvodnění je řešeno do stávajících i nově navržených UV před zvýšenými 

plochami. Nově zřízené chodníky a vysazené chodníkové plochy jsou ve sklonu 2 % a 

odvádí vodu do vozovky. 

Vlečné křivky směrodatného vozidla, v  tomto případě vozidla pro svoz odpadu, 

byly ověřeny v příloze 5.2 Vlečné křivky. 

Celková situace s ortofoto podložením je na Obr. 53. 
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Obr.  53 - Nový stav křižovatky Pod Cihelnou x Hodčina a Častavina 
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8. KŘIŽOVATKA NAD LÁVKOU x V STŘEDU 

Poslední posuzovaná křižovatka plynule navazuje na parkoviště před sportovním 

areálem. Jedná se o hvězdicovou křižovatku bez určení přednosti v  jízdě dopravním 

značením. Stupeň usměrnění je prostý (bez usměrnění a bez přídatných pruhů). Nachází 

se na místní komunikaci III. třídy v oblasti Vokovic. Jako i ve většině předchozích 

křižovatkách se jedná o místo, které je součástí v Zóny 30. Hlavním problémem řešeného 

místa je celková nepřehlednost křižovatky a přilehlého parkování před sportovním 

areálem. Dopravním průzkumem bylo potřeba ověřit jakým způsobem se zde pohybují 

vozidla a chodci. Poloha křižovatky je zobrazena na Obr. 54 a Obr. 55. 

Obr.  55 - Širší pohled, křižovatka Nad Lávkou x V Středu, zdroj [6] 

Obr.  54 - Detailní letecký snímek, křižovatka Nad Lávkou x V Středu, zdroj [6] 
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8.1. Stávající dopravní řešení 

V křižovatce se stýká pět místních komunikací. Jedná se o následující komunikace. 

Divoká Šárka, která vede západního směru. Je to jednopruhová obousměrná komunikace 

šířky přibližně 3 m. Druhý paprskem je ulice Nad Lávkou, která od křižovatky vede 

západním směrem k velké asfaltové ploše určené k parkování vozidel před rekreačním 

areálem s vodní nádrží Džbán. Tato ulice tvoří i třetí paprsek a pokračuje dále na 

napojení komunikací vyšších tříd. To samé platí o předposledním paprsku, jež je ulice 

V Středu. Ta vede od křižovatky východním směrem. Posledním paprskem je ulice 

Půlkruhová, která přivádí dopravu ze severního směru tvořeného zástavbou rodinných 

domů a vilek. Tato komunikace se poté plynule stáčí na východ. Pohled do křižovatky je 

znázorněn na Obr. 56.  

Místem prochází značená cyklotrasa č. A166, která vede přes komunikaci V Středu 

a Divoká Šárka do Přírodního parku Šárka – Lysolaje. Dále je v nároží ulic Divoká Šárka a 

Nad Lávkou umístěna základní umělecká škola. Přístup do školy je řešen pomocí 

chodníku, který se nachází mezi zmíněnými komunikacemi. K  tomuto místu není 

přiveden žádný přechod pro chodce ani místo pro přecházení a lidé, kteří sem chtějí 

Obr.  56 - Pohled do křižovatky z komunikace Divoká Šárka, vpravo komunikace Nad Lávkou, přímo V Středu 
a vlevo Půlkruhová 
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vstoupit musí překonat vzdálenost přibližně 10 metrů od nejbližšího chodníku.  Problém 

je zde i s parkujícími vozidly, které omezují rozhledové poměry. Viz Obr. 57. 

 V těsné blízkosti před křižovatkou je v  ulici V Středu zřízeno místo pro 

přecházení, které ale není dle nejnovější vyhlášky značeno vodorovným dopravním 

značením. Je zde pouze bezbariérová úprava s  varovným a signálním pásem, který je 

odsazen o přibližně 400 mm, jak je u místa pro přecházení zvykem. Tyto úpravy jsou 

provedeny dobře a signální pás končí u vodící linie. Před místem pro přecházení parkují 

dle Obr. 56 vozidla, která omezují řidiče v  rozhledu na čekací plochy. Dále je v ulici Nad 

Lávkou (Obr. 56 – vpravo) zřízen přechod pro chodce, který je proveden dle norem, opět 

s varovným a signálním pásem.  

Co se týče stavu povrchů komunikací, tak jsou zde velké rozdíly v kvalitě. 

Asfaltové kryty na části křižovatky byly rekonstruovány. Komunikace Nad Lávkou je 

řešena z části jako asfaltová a z části jako betonová. Betonový kryt vozovky je celkově 

v dobrém stavu, spáry mezi deskami jsou provedeny dobře. Na přechodech mezi deskami 

není vlivem sesednutí žádný viditelný pokles či nadzdvižení. Chodníky  jsou z betonové 

dlažby, jedině v části ulice Nad Lávkou je kryt asfaltový. Povrhy chodníků jsou v  dobrém 

stavu. 

Obr.  57 - Pohled na místo, kde chodci vstupují do objektu základní umělecké školy 
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Parkování je v lokalitě regulováno modrými a fialovými zónami, pouze v  ulice Nad 

Lávkou je parkování bez regulace a poplatků. Parkování před fotbalovým a tenisovým 

areálem je velmi nepřehledné. Není značeno žádným vodorovným dopravním značením 

a záleží pouze na zručnosti řidičů, jak zaparkují, aby byla kapacita co největší a zároveň 

byla umožněna průjezdnost všem účastníkům provozu. Odstavit své vozidlo můžou řidiči 

i v objektu sportovního centra. Toto území ale není obsahem vhodných úprav práce. 

Situace s parkováním je zobrazena na Obr. 58. 

8.2. Dopravní průzkum 

Průzkum byl proveden ve čtvrtek 9. května 2019 ranní špičce od 7:00 do 9:00 a 

odpolední špičce od 15:00 do 17:00. Stav vozovky byl dobrý, teplota okolo 5 °C ráno a 15 

°C odpoledne. Byly zaznamenány intenzity vozidel, chodců a cyklistů v  jednotlivých 

směrech. K tomu byly sledovány dopravní konflikty a rychlosti vozidel, která přijížděla k e 

sportovnímu areálu. 

Intenzity byly měřeny pouze na větvích křižovatky Půlkruhová, Nad Lávkou (Z) tj. 

směrem od sportovního areálu, Nad Lávkou (J) tj. směrem od křižovatky K  Červenému 

vrchu a V Středu. Komunikace Divoká Šárka byla během průzkumu použita pouze třikrát. 

Tudíž není vzhledem k zachování přehlednosti v následující Tab. 18 zahrnuta. 

Obr.  58 - Pohled z hranice řešeného území směrem do křižovatky 
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Během průzkumu projelo křižovatkou celkem 525 vozidel. V dopolední špičkové 

hodině od 7:30 do 8:30 to bylo 96 vozidel a v  odpolední špičce od 15:30 do 16:30 o více 

jak jednou tolik, přesně 206 vozidel. Podrobně jsou intenzity sepsány níže v  Tab. 18. 

Tab. 18 – Vyhodnocení dopravního průzkumu – pouze vozidla (bez chodců a cyklistů), křižovatka 
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Ze statistik vyplývá, že ke sportovnímu areálu přijíždí řidiči nejčastěji (205 vjezdů 

za dobu průzkumu) z komunikace V Středu. Druhý nejčastější příjezd je z  komunikace 

Nad Lávkou (J), a to v počtu 24 vozidel.  

Dále byly zaznamenány intenzity chodců. Na přechodu pro chodce v  ulici Nad 

Lávkou (J) jich bylo během dopoledního pozorování celkem 12 a odpoledne 21.  Současné 

místo pro přecházení v ulici V Středu využilo celkem 8 chodců dopoledne a 14 chodců 

odpoledne. Ve směru od komunikace V  Středu ke komunikaci Nad Lávkou bylo 

zaznamenáno nejvíce pohybů. Bylo to 23 chodců za dopolední sledování a 48 chodců za 

odpoledne. V době průzkumu nebyly zaznamenány žádné dopravní konflikty.  

Komunikace V Středu byla během průzkumu vybrána pro měření rychlosti vozidel 

mířících k sportovním a rekreačním areálům. Z důvodu největších intenzit a možnosti 

přímého průjezdu bylo změřeno 50 vozidel, především v  době odpoledního pozorování. 

Rychlosti byly zpracovány do Tab. 19. Z vyhodnocení je vidět, že řidiči zde maximální 

povolenou rychlost ve většině případu dodržují. Pouze 7 řidičů zde překročilo povolenou 

třicítku o více jak 5 km/h. Zbytek (tj. 43) řidičů nepřekročil rychlost 30 km/h nebo se 

vešel do tolerantní odchylky radaru. 

Tab.  19 - Zaznamenané rychlosti vozidel měření ručním radarem, křižovatka Nad Lávkou x V Středu 

p. č. 
rychlost v 

km/h 
pozn. p. č. 

rychlost v 
km/h 

pozn. p. č. 
rychlost v 

km/h 
pozn. 

1 21   19 27   37 42   

2 19   20 28   38 28   

3 25   21 28   39 35   

4 36   22 30   40 34   

5 40   23 31   41 33   

6 22   24 24   42 30   

7 21   25 28   43 29   

8 18   26 36   44 41   

9 26   27 38   45 29   

10 30   28 25   46 28   

11 24   29 24   47 27   

12 28   30 25   48 24   

13 24   31 28   49 29   

14 28   32 30   50 28   

15 29   33 31   min 18 km/h 

16 29   34 32   max 42 km/h 

17 32   35 40   
⌀ 29,12 km/h 

18 34   36 28   
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8.3. Vyhodnocení dopravní situace 

Kapacitní posouzení této křižovatky je vyhovující. Dle požadavků ČSN 73 6102, 

Tab. A1 platí, že pro neřízenou křižovatku je orientační kapacita 1500 až 2000 vozidel za 

hodinu, což výrazně převyšuje nasčítané hodnoty. Problémovým místem je dle 

vyhodnocení dopravního průzkumu přechod od komunikace V  Středu ke komunikaci Nad 

Lávkou (Z). Toto místo není ošetřeno žádným přechodem pro chodce či místem pro 

přecházení, ačkoliv se jedná o nejfrekventovanější trasu chodců v  místě křižovatky. 

Dalším poznatkem je to, že ačkoliv nenastal žádný dopravní konflikt, tak řidiči před 

křižovatkou skoro ani nepřibrzdí z důvodu dání přednosti zprava. Co se týče samotného 

parkování, tak je řešeno velice chaoticky. 

Všechny tyto poznatky byly v rámci návrhu zohledněny.  

8.4. Hodnocení nehodovosti 

Vyznačené pole v řešené křižovatce a parkovišti na Obr. 59 zobrazuje níže 

popsané dopravní nehody. 

Na této křižovatce je v období od 1. 1. 2007 do 4. 3. 2019 zaznamenáno celkem 7 

dopravních nehod. Všechny se obešly bez zranění nebo usmrcení. Nehody byly ve všech 

případech zaviněny řidičem motorového vozidla. Ve 4 případech se jednalo o srážku 

s pevnou překážkou a ve 3 případech o srážku s  vozidlem zaparkovaným nebo 

odstaveným. Počet a hlavní příčiny nehod jsou uvedeny v  Tab. 20 níže. 

Obr.  59 - Mapa s vyznačeným polem s nehodami, křižovatka Nad Lávkou x V Středu a parkoviště před 
sportovním areálem, zdroj [7] 
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Tab.  20 - Statistika nehod podle hlavních příčin nehody, křižovatka Nad Lávkou x V  Středu, zdroj 

[7] 

 

 

 

 

 

8.5. Navrhované řešení 

Z dat získaných dopravním průzkumem a nehodovostí v  této křižovatce bylo 

navrženo řešení ve 2 variantách. Jsou to varianty upřednostňující celkové dopravní 

zklidnění dle TP 218 týkající se problematiky motorizované dopravy v  Zónách 30. 

Dopravní režim je z hlediska kapacity křižovatky dostačující, ovšem v oblasti bezpečnosti 

chodců nevyhovující. 

Obě varianty jsou zpracovány podobně, liší se pouze v  možnostech úpravy míst 

pro přecházení. V první variantě (příloha 6.1 Situace – varianta I) jsou všechna nově 

navržená místa pro přecházení chodců na stávající úrovni vozovek. Druhá varianta 

(příloha 6.2 Situace – varianta II) zahrnuje zvýšení celé plochy křižovatky pod úroveň 20 

mm od přilehlých chodníků.  

V paprscích komunikací Nad Lávkou (J), V  Středu a Půlkruhová jsou místa pro 

přecházení zkrácena vysazením chodníkových ploch. Tím se zajistí vyhovující rozhledové 

poměry na čekací plochy míst pro přecházení. Dále návrhy zahrnují veškeré hmatové 

úpravy pro osoby s omezenou schopností orientace a osoby nevidomé. Signální a 

varovné pásy budou provedeny dle příslušných TP. Šikmá místa pro přecházení jsou 

doplněna o vodící pásy. 

V obou variantách je navíc k bezpečnosti chodců podpořena situace dopravy 

v klidu. Jedná se především o vyznačení parkovacích stání kolmých a podélných. Divoká 

Šárka se nebude napojovat jako další paprsek křižovatky, ale bude zřízena nová 

komunikace, která se napojí na komunikaci Nad Lávkou zhruba 30 metrů od hranice 

křižovatky. Díky tomu se vytvoří 7 nových parkovacích míst. Dalších 17 nově značených 

parkovacích míst se nachází v západní části území. Na stávající ploše před vjezdem do 

areálu se vyznačí celkem 23 nových parkovacích míst.  Jedná se o nejefektivnější 

uspořádání, jelikož byly ověřeny i jiné návrhy, ale vedly k  redukci více míst. Obruba 

Hlavní příčina nehody Počet nehod 

Nesprávné otáčení nebo couvání 2 

Jiný druh nesprávného způsobu jízdy 1 

Vyhýbání bez dostatečné boční vůle 1 

Samovolné rozjetí nezajištěného vozidla 1 

Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 1 

Nezvládnutí řízení vozidla 1 
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ohraničující toto místo se odstraní, aby vozidla mohla přijíždět i z  druhé strany. Stávající 

chodník na komunikaci Nad Lávkou, který je přimknutý k  areálu s tenisovými kurty, bude 

prodloužen o přibližně 40 metrů. Končit bude téměř před vstupem do areálu.  

Jelikož jsou ve všech variantách místa pro přecházení na stejné pozici (mění se 

pouze způsob výškového vedení), tak jsou vlečné křivky ověřeny pouze pro jednu 

variantu. Jsou přílohou 6.3 Vlečné křivky. 

Rozhledové poměry byly určeny pro přednost zprava v  příloze 6.4 Rozhledové 

poměry – vozidla. Pro potřeby rozhledů chodců je zpracována příloha 6.5 Rozhledové 

poměry – chodci. Celková situace s ortofoto podložením varianty II je na Obr. 60.  

 

Obr.  60 - Nový stav křižovatky – varianta II, Nad Lávkou x V Středu 
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ZÁVĚR 

Na základě informací získaných dopravním průzkumem, sledováním dopravních 

konfliktů a konzultací s ÚMČ Prahy 6 došlo k návrhu vhodných opatření, která zajišťují  

především větší bezpečnost chodců. Stavebními úpravami bylo dále dosaženo i 

požadavkům zklidnění dopravy, resp. přehlednosti lokalit.  

Řešeno bylo 6 lokalit, ve kterých byl proveden návrh zlepšující stávající stav. Pro 

naplnění očekávaného zklidnění dopravy a větší bezpečnosti chodců bylo potřeba 

provést úpravy, které vedly nejčastěji k vysazení chodníkových ploch, zvýšení plochy 

vozovky v místě pro přecházení chodců, zřízení nových přechodů a zvýšení ploch v celé 

křižovatce.  

V každé řešené lokalitě byl proveden dopravní průzkum zahrnující měření intenzit 

vozidel, chodců a v některých případech i cyklistů. Aby byla situace na místě popsána 

důkladněji, byla při dopravních průzkumech měřena i rychlost vozidel. Vždy bylo 

podrobně okomentováno stávající dopravní řešení, problém na dané lokalitě a návrh 

vhodných úprav. To vše bylo podpořeno fotografiemi přímo z  místa. Ty zobrazují 

především stávající stav, popř. jakékoliv nevhodné řešení. Spolu s hodnocením 

nehodovosti byly tyto aspekty při návrhu nových stavů použity, aby se docílilo 

komplexnějšího návrhu. 

Jednotlivé návrhy obsahují i více variant ve formě studií, které vždy podrobně 

popisují stavební úpravy spolu s řešením dopravního značení. Návrhy byly ověřeny podle 

potřeby rozhledovými trojúhelníky a vlečnými křivkami směrodatného vozidla.  

Rizikových míst, kde je potřeba zlepšit opatření pro větší bezpečnost chodců je 

v celé zemi mnoho. Šest řešených lokalit je vzhledem k  celkovému počtu nevhodných 

míst velmi zanedbatelné číslo. I tak je ale ovšem potřeba těmito malými kroky přispívat  

do budoucna větší bezpečnosti na pozemních komunikacích.  
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