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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce „Návrh bezpečného řešení křižovatky 

ulic v Zápolí a Pekárenská v Praze“ je analýza stávajícího stavu 

křižovatky v ulicích v Zápolí a Pekárenská a na základě dopravních průzkumů vypracování 

návrhu optimalizace křižovatkového uspořádání řešené lokace včetně aplikace zklidňujících 

prvků pro zvýšení bezpečnosti.  

 

Klíčová slova 

Křižovatka, okružní křižovatka, Praha 4, V Zápolí, Pekárenská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of this Bachelor’s thesis „Proposal of Crossroads v Zápolí Street and 

Pekárenská Street in Prague“ is to analyze the current state of the crossroads v Zápolí 

Street and Pekárenská Street and to optimalize the overall space of the crossroads 

area including features for higher safety based on a traffic survey.  

Key words: 

Crossroads, roundabout, Prague 4, V Zápolí Street, Pekárenská Street  



- 4 - 

 

Obsah 

  

1. Úvod ................................................................................................................................. - 6 - 

2. Základní informace o Praze - Michle a ulicích Pekárenská a v Zápolí .................................... - 7 - 

2.1 Lokace Praha – Michle ................................................................................................................ - 7 - 

2.2 Historie Prahy – Michle .............................................................................................................. - 7 - 

2.3 Podstatná místa městské části Praha – Michle .......................................................................... - 9 - 

2.4 Železniční doprava v městské části Praha – Michle ................................................................. - 10 - 

2.5 Silniční doprava v městské části Praha – Michle ...................................................................... - 11 - 

2.6 Cyklistická doprava v městské části Praha – Michle................................................................. - 12 - 

2.7 Využití ulice Pekárenská ........................................................................................................... - 13 - 

2.7 Využití ulice v Zápolí ................................................................................................................. - 14 - 

3. Dopravní průzkum ........................................................................................................... - 16 - 

3.1  Průběh dopravního průzkumu ........................................................................................... - 16 - 

3.2  Vyhodnocení dopravního průzkumu .................................................................................. - 17 - 

4. Analýza současného stavu křižovatky ............................................................................... - 20 - 

4.1 Prostorové uspořádání křižovatky ...................................................................................... - 20 - 

4.2 Parkování v okolí křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí ..................................................... - 21 - 

5 Navrhované opatření ............................................................................................................ - 23 - 

5.1 Varianta a – Průsečná křižovatka ............................................................................................. - 23 - 

5.1.1 Západní paprsek křižovatky ................................................................................................... - 23 - 

5.1.2 Severní paprsek křižovatky .................................................................................................... - 24 - 

5.1.3 Východní paprsek křižovatky ................................................................................................. - 25 - 

5.1.4 Jižní paprsek křižovatky ......................................................................................................... - 26 - 

5.1.5. Parkování .............................................................................................................................. - 27 - 

5.1.6 Vedení cyklistické dopravy .................................................................................................... - 28 - 

5.2 Varianta B – Okružní křižovatka ............................................................................................... - 29 - 

5.2.1 Západní paprsek okružní křižovatky ...................................................................................... - 31 - 

5.2.2 Severní paprsek okružní křižovatky ....................................................................................... - 32 - 

5.2.3 Východní paprsek okružní křižovatky .................................................................................... - 33 - 

5.2.4 Jižní paprsek okružní křižovatky ............................................................................................ - 33 - 



- 5 - 

 

5.2.5 Parkování ............................................................................................................................... - 34 - 

5.2.6 Vedení cyklistické dopravy .................................................................................................... - 34 - 

6. Závěr ............................................................................................................................... - 35 - 

Citace: ..................................................................................................................................... - 36 - 

Seznam použitých zkratek: ....................................................................................................... - 38 - 

Seznam obrázků ...................................................................................................................... - 39 - 

Seznam tabulek: ...................................................................................................................... - 40 - 

Seznam příloh:......................................................................................................................... - 41 - 

 

  



- 6 - 

 

1. Úvod 

V této práci je řešena křižovatka ulic v Zápolí a Pekárenská v městské části Praha – Michle. 

Nejdříve bude rozebrán historický stav území v lokalitě Praha – Michle a tam využívané druhy 

dopravy. 

Poté bude popsán provedený dopravní průzkum zaměřený na intenzity jednotlivých dopravních 

proudů. Cílem tohoto průzkumu je zjistit, které dopravní proudy jsou nejzatíženější a jejich 

skladbu.  

Dále bude v této práci vyhodnocen stávající stav křižovatky, včetně zhodnocení počtu míst pro 

stání vozidel, přechodů pro chodce a rozlehlosti křižovatky.  

Na základě výsledků z průzkumu budou zpracovány varianty řešení řešené křižovatky, jejichž 

cílem je optimalizovat daný prostor křižovatky. Součástí bude také úprava 

jedno- a obousměrnosti ulic.  

Navržené úpravy se budou v souladu platnými technickými normami a souvisejícími 

technickými podmínkami. Hlavním cílem této práce je přetvořit zadané prostory dané 

křižovatky, tak aby správně funkčně sloužily řidičům motorových vozidel, zaručovaly 

bezpečnost i komfort chodcům a cyklistům a zároveň byly i na pohled příjemně vnímány. 

Celkový návrh má zvýšit bezpečnost křižovatky ulic v Zápolí a Pekárenská. 
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2. Základní informace o Praze - Michle a ulicích Pekárenská a v Zápolí 

2.1 Lokace Praha – Michle 

Michle je dynamicky se rozvíjející městská čtvrť v Praze. Nachází se jihovýchodně od 

centra s jádrem v údolí Botiče, zahrnující kačerovský vrch s okolím. Michle patří převážně do 

městské části Praha 4, pouze východní část vrchu Bohdalce a michelská část Slatin patří do 

Prahy 10 [1]. Vymezení katastrálního území Michle se lehce liší od vymezení Michle jako části 

obce. 

 

Obrázek 1 - Městská část Michle na mapě Prahy (zdroj: www.mapy-prahy.com) 

2.2 Historie Prahy – Michle 

První zmínky o statku Michle se zachovaly na konci 12. století, kdy se objevují mezi poddanými 

Vyšehradské kapituly zlatník Provod a jeho potomek Janis z Michle, kteří byli 

zaznamenáni v latinském originále listiny „Prowod aurifaber et filius euis Janis de Michel“. Ve 

falsu listiny krále Přemysla Otakara I. je Michle společně s dalšími vesnicemi potvrzena jako 
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majetek Vyšehradské kapituly. Na pozemcích původní Michle se nacházely poplužní dvůr, 

mlýn, louky, lesy, sladovny, vinice a zahrady. Již ve 14. století se prokazuje, že k Michli 

patřila i synagoga. Roku 1506 byla Michle vypálena na povel Jiřího Kopidlanského, protože 

Pražané zabili jeho bratra. v roce 1900 byla Michle s 6144 obyvateli, kteří na území Michle 

provozovali mlýn, cihelnu, pivovar, zpracování železa a zelinářství, jednou ze vsí z okresu 

Královské Vinohrady. R. 1922 se Michle s téměř 10000 obyvateli a 446 domy připojila k Praze, 

čímž se stala součástí obvodu Praha XIV, který v té době kromě Michle zahrnoval 

Nusle a Krč. v polovině 20. století byla severovýchodní část Michle přičleněna k Praze 

13 a druhá část Michle k Praze 14. Až od roku 1960 se stala Michle součástí městského 

obvodu Praha 4, jež se v roce 1990 změnil na městskou část Praha 4. Nicméně severní část 

Michle, Bohdalec, je součástí městské části Praha 10 [2]. 

 

Obrázek 2 - Ulice u Michelského mlýna (zdroj www.sreality.cz) 

 

http://www.sreality.cz/
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2.3 Podstatná místa městské části Praha – Michle 

Za nejvýznamnější oblasti městské části Praha – Michle je nepochybně považována 

Budějovická, kde najdeme kromě stanice metra velké množství kancelářských budov, 

bank a obchodů včetně obchodního centra DBK, v němž je možné nalézt vše možné od 

oblečení po restaurace. Další občanskou vybavenost v blízkosti Budějovické zajišťuje 

Gymnázium Budějovická, Základní škola Ohradní, Poliklinika Budějovická, Úřad MČ Prahy 4. 

Dále se v městské části nachází kromě zastávky metra Kačerov i železniční zastávka Praha – 

Kačerov, depo vlakové dopravy nazýváno odstavné nádraží Praha - jih, velkokapacitní 

kancelářský komplex Brumlovka, domov důchodců Sue Ryder, park Pod 

Jezerkou a v neposlední řadě Plynárna Michle. v nedaleké minulosti zde fungovaly ještě 

Michelské pekárny, nicméně ty byly přibližně v r. 2015 zavřeny a místo nich se mají stavět nové 

domy [3]. 

 

Obrázek 3 - Velkokapacitní kancelářský komplex Brumlovka (zdroj www.bbcentrum.cz) 
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Obrázek 4 – Odstavné nádraží Praha - jih, Plynárna Michle (v pozadí)  

 

2.4 Železniční doprava v městské části Praha – Michle 

Již od konce 19. století procházela přes MČ Praha - Michle lokální železniční dráha Nusle – 

Modřany, jež je dnes známa jako součást tratě č. 210 do Čerčan a Dobříše. Od roku 1971 

vede z této tratě napojení na odstavné nádraží Praha-jih [4]. Na bývalé jednokolejné 

modřanské trati se nacházely v městské části Praha – Michle dvě zastávky. První zastávkou 

byla zastávka Michle, která je dnes blízko služební zastávky Praha – Vršovice depo. Tato 

zastávka sloužila od roku 1900 do r. 1970. Druhou zastávkou na michelském úseku modřanské 

trati byla zastávka Spořilov, fungující mezi lety 1934 a 1960. v roce 1960 byla trať v jižní části 

Michle přeložena proto, aby mohl být zvětšen poloměr směrových oblouků u Michelského 

lesa a u Spořilova. Od konce roku 2014 je v provozu zastávka Praha – Kačerov, jež se nachází 

přes ulici od výstupu z metra Kačerov. v současné době je tato trať stále jednokolejná, 

nicméně v rámci rozvoje městské železniční dopravy se uvažuje o zdvojkolejnění.[5] Rozsáhlý 

areál odstavného nádraží Praha – jih, který je určen pro vlaky osobní dopravy, byl 

postaven v letech 1961 – 1999. Hlavní část odstavného nádraží byla dokončena v roce 

1971 a roku 1998 bylo dostavěno i severovýchodní zaústění do seřaďovacího nádraží 

Vršovice [6]. 
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Obrázek 5 - Vlaková zastávka Praha – Kačerov (zdroj www.koridory.cz) 

 

2.5 Silniční doprava v městské části Praha – Michle 

Městskou částí Praha – Michle prochází několik páteřních komunikací. Směrem z centra 

jihovýchodním směrem protíná Michli Sevorojižní magistrála, která je v okolí MČ Praha – 

Michle známa jako ulice 5. května a je pražským pokračováním dálnice D1. Jihovýchodní okraj 

MČ Michle lemuje Jižní spojka, tedy část Městského okruhu. Pro místní dopravu je významná 

Nuselská ulice s tramvajovou tratí, spojující centrum Nuslí kolem Bohdalce s centrem Michle, 

odkud dále odbočuje na jihovýchod Michelské ulice směrem na Kačerov a na východ směrem 

ulice u Plynárny po jižním úpatí Bohdalce. Tangenciálně vede Vyskočilova ulice, která 

navazuje na ulici Jeremenkovou a Olbrachtovu ulici, vedoucí od MČ Podolí a na niž navazuje 

ulice v Zápolí, která vede směrem k MČ Spořilov. Veliký význam pro radiální dopravu má ulice 

Bohdalecká a Chodovská, protože spojuje MČ Vršovice s MČ Spořilov a MČ Jižní 

Město. v úseku kolem plynárny Michle tvoří Chodovská ulice východní hranici MČ Michle. 
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Obrázek 6 - Severojižní magistrála (zdroj www.auto.cz) 

 

 

 

2.6 Cyklistická doprava v městské části Praha – Michle 

Ulicí u Michelského lesa prochází značená cyklotrasa A22. Jedna z prvních vyznačených 

cyklotras v Praze je A23, která spojuje Záběhlice s Vršovicemi přes ulice 

Záběhlická, u Plynárny a Nuselská. v budoucnu by se však měla stát součást cyklotrasy 

A11. v územních plánech je zaznamenáno vyznačení těchto cyklistických stezek: A41 (od 

Depa Kačerov přes Budějovickou až na Nové Město), A42 (od Depa Kačerov okolo Nemocnice 

Krč na Lhotku), A22 (z Braníka do Kolovrat), A212 (z Michelského lesa do Kunratic), A222 (z 

Michelského lesa na Spořilov), A23 (Záběhlice – Vršovice), A223 (z Kačerova k Michelskému 

průkopu), A42 (ze Záběhlic do Vršovic) a A234 (ze Slatin do Strašnic) [7]. 
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Obrázek 7 - Cyklotrasa A23 v mapě Prahy (zdroj: www.mapy.cz) 

 

2.7 Využití ulice Pekárenská 

Ulice Pekárenská dříve sloužila jako hlavní přístup k bývalým Michelským pekárnám, kde se 

téměř veškeré přeprava a zásobování musela provést skrz tuto ulici. v ulici se v současné 

době nacházejí modré parkovací zóny. Nyní je hlavním cílem oblasti bydlení v ulici 

Pekárenská, autoservis Centrum, Renault Servis u Blonďáků, Školička Jeníček a nebo 

parkoviště Pekárenská.  
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Obrázek 8 - Ulice Pekárenská (zdroj: www.mapy.cz) 

2.7 Využití ulice v Zápolí 

Hlavním využitím ulice v Zápolí je bezesporu tranzitní doprava, jelikož se dá pokračovat  ze 

Spořilova směrem na Budějovickou. Dalším využitím kromě bydlení v ulici je MŠ a ZŠ speciální 

diakonie ČCE Prahy 4. v ulici se nachází modré parkovací a fialové zóny. Ulice disponuje 

dvěma zastávkami MHD Pekárenská a v Zápolí, kterými přes den projíždí dvě linky 118 a 170. 

Intervaly linek ve špičkách jsou 10 min a mezi sebou se polínají, takže zastávka by teoreticky 

měla být obsloužena ve špičce jednou za 5 min. Mezi noční linky, s nimiž je možné 

se v ulici v Zápolí setkat, patří linka 905, která má interval 30 min [5].  
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Obrázek 9 - Ulice v Zápolí (zdroj: www.mapy.cz) 
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3. Dopravní průzkum 

„Dopravní průzkumy tvoří velmi důležitý pramen poznání stávajícího stavu dopravního 

provozu a jsou také nedílným podkladem pro analýzu dopravy. z té se potom odvozí výhledové 

potřeby. Je jisté, že žádný dopravní průzkum nemůže mít absolutní vypovídající spolehlivost, 

nemůže být absolutně objektivní (není to prakticky proveditelné). Proto abychom zajistili jejich 

potřebnou a standartní věrohodnost, musíme respektovat jednak zásady objektivnosti 

sledování dopravy a určitou statistickou spolehlivost sledovaných dat (to souvisí se zásadami 

matematické statistiky a pravděpodobnosti, např. s potřebným rozsahem sledování). Při 

přípravě dopravního průzkumu je nutné nejprve přesně definovat účel a rozsah průzkumu. 

Důležitá je i správná volba metody s ohledem na způsob zpracování výsledků. s těmito 

požadavky souvisí pak náročnost průzkumu z hlediska personálního a přístrojového vybavení, 

rozsahu zájmového území apod. a samozřejmě i s náročností jejich vyhodnocení 

(které u některých průzkumů představuje i několika násobek doby měření v terénu, včetně 

vhodné formy pro prezentaci výsledků).“ [8] 

3.1  Průběh dopravního průzkumu 

Dopravní průzkum byl proveden ve čtvrtek 21.11.2019 v době od 7:00 do 19:00 za pomocí 

kamer, které byly zapůjčeny Mobilní laboratoří pro dopravní analýzy Fakulty dopravní ČVUT. 

Tento měsíc a den byl vybrán na základě TP 189 [9], které doporučují dělat průzkumy 

buď v měsících jarních (duben, květen, červen), a nebo v měsících podzimních (září, říjen, 

listopad). Dle doporučení TP 189 byl vybrán čtvrtek, který patří mezi doporučené dny 

společně s úterým a středou, jelikož pondělí a pátek či víkendové dny mohou být ovlivněny 

cestou do rekreačních obydlí či z důvodů prodloužených víkendů. Délka tohoto průzkumu byla 

zvolena pro zachycení nejen dopolední a odpolední špičky, ale také sedla dopravy. Dvě 

kamery byly použity z toho důvodu, aby byla pokryta všechna ramena křižovatky. Dalším 

důvodem, proč byly použity dvě kamery, byla pro zajištění natočení záznamu i v případě, že 

by jedna z nich přestala fungovat. Kamery byly umístěny na sloup veřejného osvětlení tak, aby 

zabíraly všechna ramena křižovatky. Výška umístění kamer byla zhruba 3,5 m nad zemí, 

protože bylo nutné zajistit, aby na ně nikdo nemohl jednoduše dosáhnout ze země a tím 

nemohly být odcizeny. v době průzkumu bylo zataženo, ve druhé části i pršelo, což mohlo 

nepatřičně ovlivnit výsledky průzkumu. v průběhu celého průzkumu se nestala žádná dopravní 

nehoda.  
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3.2  Vyhodnocení dopravního průzkumu 

Po získání videozáznamů z kamer byl záznam vyhodnocen pomocí programu poskytnutého 

Mobilní laboratoří pro dopravní analýzy stejně jako kamery. Ve výsledcích je zaznamenán 

nejen počet vozidel, která projela, ale i skladba dopravního proudu. Vozidla byla rozdělena do 

kategorií: osobní automobily, dodávkové automobily, střední nákladní automobily, těžké 

nákladní automobily bez přívěsu, návěsové soupravy a nákladní automobily s velkým 

přívěsem, autobusy MHD, autobusy ostatní a jednostopá motorová vozidla. Všechna data byla 

zaznamenána po jednotlivých hodinách a pro přehlednost byly vytvořena následující 

tabulka a diagramy intenzit, naznačující celkový počet vozidel a podíl pomalých vozidel.  

 

Tabulka 1 - Výsledek průzkumu - vozidla celkem 

 

V tabulce výše je vidět množství vozidel, které projelo křižovatku celkově za dané 

období, v němž se měřilo. v tomto případě jich dle výsledků bylo 5024 a k tomu 160 vozidel 

MHD. Poté byla dopočítána vozidla celkem, která projela křižovatkou za den pomocí vzorečku, 

který se nachází v TP 189 a ten zní: suma za dané měřené období krát koeficient druhu 

dopravy. [9] 
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Obrázek 10 - Diagram intenzit dopravy na křižovatce 
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Obrázek 11 – Diagram intenzit dopravy pomalých vozidel na křižovatce 
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4. Analýza současného stavu křižovatky 

 

Obrázek 12 - Původní stav včetně parkovacích zón (zdroj: www.mapy.cz) 

4.1 Prostorové uspořádání křižovatky 

Jako největší problém celé křižovatky je vnímána její rozlehlost. Velikost a současné 

uspořádání činí křižovatku ne příliš bezpečnou a přehlednou. Vozidla, jedoucí z východní části 

křižovatky z ulice v Zápolí po hlavní pozemní komunikaci přímo, nejsou ve většině případů 

nuceni jakkoliv přibrzdit, projedou křižovatku tedy naprosto bez problémů. Vozy, která přijíždějí 

ze západního paprsku křižovatky z ulice v Zápolí, musí dát při odbočování do ulice Pekárenská 

přednost vozidlům z východního paprsku křižovatky, kteří jsou na hlavní pozemní 

komunikaci. s touto situací si skoro všichni řidiči poradí bez problémů. Problém však nastává 

pro vozidla přijíždějící ze západního ramene křižovatky. Zaprvé, přes parkující vozidla není 

optimální rozhled na přechod pro chodce, rozhledové trojúhelníky nejsou bezpochyby 

dodrženy. a za druhé, pokud vozidla odbočují vpravo do ulice Na Dílech a zrovna je vidět, že 

se v blízkosti přechodu nenachází nikdo s tendencí přejít danou komunikaci, řidiči nesníží 

rychlost při úkonu odbočení doprava. Ovšem v ulici Na Dílech také parkují vozidla na jedné 

straně komunikace. Tato komunikace je široká 7 m, obousměrná, a při zaparkovaných 

vozidlech v oblouku je velice těžké se při nepřizpůsobené rychlosti vzájemně vyhnout. Další 
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problém vzniká v případě, že vozidlo přijíždí z ulice Na Dílech. Pokud chce odbočit doleva do 

západní větve křižovatky do ulice v Zápolí, musí do křižovatky hodně najet, aby mělo 

dostatečně dobré rozhledové poměry pro pokračování v jízdě a bylo schopné dát přednost 

vozidlům přijíždějící zprava po hlavní pozemní komunikaci. Na pravé straně totiž parkují 

vozidla a jsou zde umístěny kontejnery na tříděný odpad.  

4.2 Parkování v okolí křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí 

Po zavedení modrých parkovacích zón v MČ Praha – Michle bylo přebudováno 

parkování i v oblasti křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí. Jako první bylo zavedeno 

parkování pomocí modrých parkovacích zón v okolí stanic metra C Budějovická a Kačerov. 

Předtím totiž bylo naprosto běžné, že západní část křižovatky byla v obou směrech zaplněna 

vozidly, která zde majitelé zaparkovali a odtud došli na nejbližší zastávku MHD, z níž dojeli do 

svého cíle. Magistrát hlavního města Prahy chtěl však umožnit parkování občasným 

návštěvníkům této oblasti, a proto zde zřídil fialové parkovací zóny ve směru od světelně řízené 

křižovatky Vyskočilova x v Zápolí x Michelská k řešené křižovatce. Umístění těchto zón je 

však v až do těsné blízkosti přechodu pro chodce západní větve křižovatky ulic 

Pekárenská a v Zápolí, což jak už bylo zmíněno výše, absolutně nedodržuje 

normu a rozhledové poměry. Původně byly v ulici v Zápolí dva řadící pruhy, které rozdělovaly 

dopravní proud na vozidla odbočující doprava do ulice Na Dílech a odbočující vlevo do ulice 

Pekárenská. Nicméně poté zde začala parkovat vozidla, čímž se však nikdo nezabýval. Tím 

vznikl další problém, a to nesoulad VDZ v ulici v Zápolí. Původní VDZ nebylo uzpůsobeno na 

nové VDZ, tudíž se navzájem překrývají a vozidla parkují na směrových šipkách v původním 

řadícím pruhu směrem do ulice Na Dílech, které nebyly odstraněny. 

Další parkovací místa se nacházejí na západním rameni řešené křižovatky, v západní části 

ulice v Zápolí ve směru od řešené křižovatky na světelně řízenou křižovatku Vyskočilova 

x v Zápolí x Michelská. Tato místa jsou také fialové parkovací zóny zřízené v původním jízdním 

pruhu, avšak zde nepřekáží, nebrání rozhledovým poměrům na přechodu pro chodce a ani 

není překryté původní VDZ s novým, jelikož zde původně žádné VDZ nebylo.  

Modré parkovací zóny se v blízkosti křižovatky nachází v ulici Na Dílech, v ulici v Zápolí 

(východní část) a dokonce i přímo v křižovatce. Ve východní části ulice v Zápolí se modré 

parkovací zóny nachází na levé straně po směru jízdy vozidel již od křížení s ulicí Na 

Záhonech, kdy vozidla v prvním části parkují podélně a potom se z podélného parkování stane 

kolmé. Vozidla parkují takto až ke kontejnerům na tříděný odpad, které se nachází u řešené 
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křižovatky a brání v rozhledu vozidlům jedoucím z ulice Na Dílech. Ve východní části 

ulice v Zápolí se dále nachází na levé straně modrá parkovací zóna, která je ohraničena ze 

strany blíže ke křižovatce stromy, a na druhé straně chodníkovou plochou s kontejnery na 

tříděný odpad. Další parkovací místa v okolí křižovatky jsou v ulici Na Dílech, kde jsou 

umístěna na levé straně pozemní komunikace směrem od křižovatky a jak bylo 

zmíněno v předchozí kapitole, díky tomuto umístění není v této ulici možný bezpečný 

obousměrný provoz.  

            

         Obrázek 14 - Původní stav VDZ 

         

                                                     

  

 

Obrázek 13 - Původní stav VDZ 
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5 Navrhované opatření 

V této bakalářské práci byly navrženy dvě varianty řešení problémové křižovatky ulic 

Pekárenská a v Zápolí, kdy varianta a je řešena jako průsečná křižovatka a varianta B jako 

okružní křižovatka. 

5.1 Varianta A – Průsečná křižovatka 

5.1.1 Západní paprsek křižovatky 

První variantou možného řešení problémové křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí je upravení 

stávající průsečné křižovatky. Jednou z nejdůležitějších věcí, na níž bylo nutné brát zřetel při 

návrhu, byla bezpečnost křižovatky. Vzhledem k tomu, že západní paprsek křižovatky 

směrem k ní byl před zavedením placených parkovacích zón na Praze 4 rozdělen na dva řadící 

pruhy, které jsou nyní zúženy do jednoho řadícího pruhu při zachování nového i původního 

VDZ, bylo nutné v první řadě vyřešit problém přechodu pro chodce. Tento přechod pro chodce 

nedisponoval přílišnou bezpečností, protože již dříve zmíněné parkování na fialových 

parkovacích zónách bylo zavedeno až do těsné blízkosti přechodu. Tato situace 

byla v západním paprsku vyřešena pomocí chodníkové plochy, která zabírá celý původní pravý 

řadící pruh tak, aby chodník ochránil pěší a byly zajištěny co nejlepší rozhledové poměry na 

přechod a z něj. z toho vyplývá, že všechna vozidla přijíždějící na křižovatku z tohoto 

ramene v novém návrhu přijedou oficiálně pouze jedním řadícím pruhem, ne jako v současném 

stavu, kdy vozidla odbočující vpravo stojí v řadícím pruhu pro odbočení vlevo. Tato chodníková 

plocha byla zvolena z toho důvodu, že dovolí parkujícím vozidlům, aby parkovaly stále tam, 

kde stojí nyní a nebyly potřeba další úpravy. Opatřením na západním paprsku křižovatky je 

tedy tato plocha a odstranění původního VDZ (podélná čára přerušovaná – V2a, parkovací 

pruh – V10d, směrové šipky vlevo – V9a, směrové šipky vpravo – V9a a také přechod pro 

chodce – V7a), které bylo namalováno v původní nejstarší verzi křižovatky, ale i ve stávající, 

jež zaručuje nynější parkování na fialových parkovacích zónách.  

„Jako parkovací pruh se vyznačuje pruh přiléhající k průběžnému pruhu určený pro podélné 

stání vozidel v jedné řadě. Vyznačuje se zejména v obci. Parkovací pruh se vyznačuje značkou 

č. v 10d „Parkovací pruh“ v provedení 0,5/0,5/0,25 m.“ [10]. Šířka pruhu se volí s ohledem na 

šířku vozidel, pro které je určen, neboť při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem 

přesahovat plochu (šířku) parkovacího pruhu. Chodci se nyní mohou bezpečně přiblížit 

křižovatce tak, aby se nemuseli bát o to, že za zaparkovanými vozidly jede vozidlo, které je pro 
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ně hrozbou. Samozřejmostí by bylo vyznačení nového VDZ, které by nahradilo původní 

odstraněné. Tím VDZ by bylo V10d – parkovací pruh, který by byl umístěný na správném místě 

tak, aby na vozovce nebylo nakreslené vedle sebe VDZ podélné čáry 

přerušované a parkovacího pruhu, V7a – přechod pro chodce, který by zůstal na stejném 

místě, ale původní VDZ přechodu pro chodce by se muselo zkrátit a nakreslení nových 

směrových šipek, které by značily odbočení vpravo i vlevo. Také při příjezdu ze západního 

paprsku přibylo nové SDZ – C2f – přikázaný směr jízdy vpravo nebo vlevo. Tato chodníková 

plocha má za úkol mimo jiné psychologické zpomalení řidičů před ostřejším směrovým 

obloukem doprava tak, aby nevjížděli do křižovatky v přílišné rychlosti (a tím neohrožovali 

chodce na severní větvi křižovatky jak bylo zmíněno v kapitole 4.1).V západním paprsku 

směrem z křižovatky bylo použito stejné opatření chodníkové plochy, které bylo na západním 

paprsku směrem do křižovatky a to také hlavně kvůli tomu, že byly původně pruhy 

směrem z křižovatky dva a nyní je jeden díky parkování na fialových parkovacích zónách. 

Střední dělící pás vedoucí od křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí až ke křižovatce ulic 

Michelská x v Zápolí x Vyskočilova, která je západním směrem od křižovatky těchto dvou ulic 

Pekárenská a v Zápolí, tak zůstane v plném rozsahu zachován. „Dělicí pás je plocha 

ohraničená fyzicky nebo opticky vůči přilehlým dopravním pruhům, která na křižující 

komunikaci křižovatky odděluje jízdní pásy v délce nad 25 m od okružního pásu křižovatky.“ 

[11] Samozřejmostí je oproti původnímu stavu západního paprsku křižovatky doplnění prvků 

pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

5.1.2 Severní paprsek křižovatky 

Další nové prvky křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí najedeme na severním paprsku 

křižovatky. Severní a západní paprsek křižovatky spojuje nároží o poloměru 9 m, které bez 

sebemenšího problému vytočí každé vozidlo, které odtud může přijet a které do křižovatky 

přijede, jak je také dokázáno ve vlečných křivkách křižovatky. Na severním paprsku byla ulice 

Pekárenská oproti původnímu stavu rozšířená na západní straně ulice, kde s východním 

paprskem byla spojena poloměrem 19 m. v původním stavu severního paprsku křižovatky ulic 

Pekárenská a v Zápolí bylo VDZ přechodu pro chodce – V7a nakresleno téměř na hraně 

křižovatky, a tudíž byl přechod pro chodce zbytečně dlouhý. v novém návrhu je přechod pro 

chodce přesunut více na sever a je zároveň spojen s přejezdem pro cyklisty do sdruženého 

přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty – V8c o šířce 4 m. Větší bezpečnost 

přecházejících chodců zajišťuje ochranný ostrůvek uprostřed komunikace. Dělící ostrůvek má 
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celkovou délku 10 m: 4 m pro již zmíněný přejezd pro cyklisty sdružený s přechodem pro 

chodce a 3m bezpečnostní odstup na každou stranu. Šířka dělícího ostrůvku jsou 2 

m a zaoblení na obou koncích je provedeno poloměrem 1 m. z ostrůvku do původního stavu 

vede VDZ V13a – Šikmé rovnoběžné čáry, aby bylo jasně odděleno, kdo se má v jakých 

místech komunikace pohybovat. Samozřejmostí je napojení na původní stav komunikace 

severněji od křižovatky a také bezpečnostní prvky pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 

5.1.3 Východní paprsek křižovatky 

Na východním paprsku křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí byla zaznamenána nejspíše 

největší změna v zúžení komunikace. Původní komunikace byla zbytečně rozlehlá a kvůli tomu 

do ní bylo špatně vidět při příjezdu z paprsku jižního (kromě toho byly překážkou i kontejnery 

na tříděný odpad). Komunikace byla zúžena na šířku 6 m pro dodržení bezpečné vzdálenosti 

při vyjíždění pozadu z kolmých parkovacích stání. Původní šířka této ulice také umožňovala 

vysoké rychlosti řidičů, protože měli dojem, že se nemůže nikomu při této šířce komunikace nic 

stát ani při jakékoliv nenadálé situaci. v původní verzi také nebyl žádný přechod pro 

chodce. v nové verzi byl zřízen na východním paprsku křižovatky sdružený přechod pro 

chodce a přejezd pro cyklisty – v 8c z toho důvodu, že chodci mají tendenci zkracovat si trasu 

co nejvíce to je jen možné. Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty se vyznačuje 

vodorovným dopravním značením „Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty“ (V 

8c): kombinace vyznačení přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty, které se v ploše 

překrývají (přechod pro chodce je „vložen“ do přejezdu pro cyklisty); na podélné bílé čáry 

přechodu pro chodce šířky 0,5 m na obou koncích šachovnicovitě navazují bílé čtverce 

přejezdu pro cyklisty o rozměru 0,5 × 0,5 m; v případě označení se osazuje vždy kombinace 

svislého dopravního značení „Přechod pro chodce“ (IP 6) a „Přejezd pro cyklisty“ (IP 7) nad 

sebou, přičemž IP 6 se umisťuje nad IP 7. Základní šířka opatření je 4,0 m: obdélníkové pásy 

přechodu pro chodce jsou široké 3,0 m; oboustranné rozšíření o vyznačení čtverců přejezdu 

pro cyklisty je 0,5 m. Optimální šířka opatření je 5,0 m, tj. 4,0 m + 2× 0,5 m. v odůvodněných 

případech je přípustná šířka min. 3,0 m (zejména ve stísněných prostorových poměrech a při 

úpravě prováděné namísto stávajícího přechodu pro chodce šířky 3,0 m)“[12]. v původní verzi 

také byla na pravé straně komunikace zřízena kolmá parkovací stání modrých parkovacích 

zón, která se v MČ Praha – Michle nacházejí. Místa nebyla od sebe nijak označena, tudíž bylo 

řidičům umožněno parkování na větší šířce komunikace, než bylo třeba. Tento malý nedostatek 
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byl nahrazen VDZ, oddělujícím každé jedno parkovací místo od druhého včetně důležitých 

bezpečnostních odstupů, kdy poslední místo na každé straně bylo rozšířeno o předepsaných 

0,25 m. Dále na této straně byla přidána další parkovací místa pro parkování na modrých 

parkovacích zónách, která se nacházejí dále od křižovatky a nahradila betonové prostranství, 

na kterém stály nádoby na tříděný odpad. Na levé straně komunikace se nacházela parkovací 

místa modrých parkovacích zón, která nejdříve byly podélná a následně kolmá. Všechna tato 

parkovací stání byla nahrazena hlavně parkovacími místy kolmými, na které byla přizpůsobena 

šířka ulice. v neposlední řadě zmizely nádoby na tříděný odpad, které bránily ve výhledu 

řidičům přijíždějícím z paprsku jižního. 

 

Obrázek 15 - Přechod pro chodce sdružený s přejezdem pro cyklisty (zdroj: TP 179 [12]) 

                                                                 

5.1.4 Jižní paprsek křižovatky 

I na jižním paprsku křižovatky bylo nutné provést velké množství změn oproti stávajícímu stavu. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole o východním paprsku křižovatky, zmizely všechny nádoby na 

tříděný odpad, které bránily v bezpečném výhledu řidičů, včetně celé této plochy. v novém 

návrhu je spojen jižní paprsek křižovatky s východním nárožím o poloměru 12 m. Nově je 

chodníková plocha mezi západním a jižním paprskem křižovatky zaoblená poloměrem 15 m. 

Zároveň byla zrušena parkovací místa modrých parkovacích zón směrem k východnímu 

paprsku křižovatky, která bránila výhledu při příjezdu z jižního paprsku křižovatky. v původním 

návrhu byla celá tato ulice Na Dílech, která je vlastně celým jižním paprskem křižovatky, 

obousměrná. v novém návrhu je zavedena tato ulice jako jednosměrná. Tento návrh je 

zdůvodněn tím, že směrem z ulice Na Dílech jelo podle směrových průzkumů pouze 449 

vozidel, což je pouze 6,88% všech vozidel, které podle provedeného průzkumu křižovatkou 

projíždí, tudíž je tento paprsek vytěžovaný téměř 3x více směrem z křižovatky ulic 

Pekárenská a v Zápolí. Dále bylo toto opatření zavedeno z důvodu, že obousměrný provoz ani 
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při stávajícím stavu není bezpečný a nelze bez přibrzdění či najetí na chodník pro chodce 

vozidla jedoucí v opačném směru. Vozidla, která se budou chtít dostat na křižovatku ulic 

Pekárenská a v Zápolí, budou směřována jednosměrnými pozemními komunikacemi z ulice 

Na Dílech skrze ulice Na Líše, dále odbočí vlevo do ulice Na Záhonech a poté do 

ulice v Zápolí a tímto způsobem objedou celý blok a přijedou na tuto 

křižovatku z ulice v Zápolí. Tato varianta byla zvolena z důvodu toho, že již v současnosti je 

řidič vozidla jedoucí do ulice Na Záhonech při příjezdu ze západního paprsku křižovatky ulic 

Pekárenská a v Zápolí veden tímto způsobem, protože není možné projet ulicí v Zápolí od této 

křižovatky směrem do východního paprsku, jelikož to zakazuje SDZ – B2 Zákaz vjezdu všech 

vozidel. Dále bylo důležité zachovat VDZ Žlutá klikatá čára – V12a, které zakazuje stání na 

místech, jež i v původních plánech spojují obslužnými komunikacemi ulici Na 

Dílech s budovami, které obklopují po jižní straně ulice Na Dílech, a to se podařilo. Změněno 

bylo oproti původnímu návrhu v ulici Na Dílech také parkování vozidel, která v původním stavu 

parkují na modrých parkovacích zónách podélně při levém kraji komunikace při příjezdu od 

křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí. Místo podélných parkovacích stáních modrých 

parkovacích zón je nyní navrženo šikmé parkovací stání pod úhlem 45° modrých parkovacích 

zón, kterému stačí na výjezd dozadu pouze 3 metry při couvání, což značně šetří místo oproti 

kolmému parkovacímu stání. Tato parkovací stání byla zvolena z toho důvodu, že bylo nutné 

zachovat minimálně původní počet parkovacích stání modrých parkovacích zón, aby 

obyvatelům přilehlých domů nebyla žádná parkovací stání odebrána.  

5.1.5. Parkování 

Jednu z klíčových rolí při řešení návrhu křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí hrálo vyřešení 

parkování v dané oblasti tak, aby parkovací místa neubyla, v ideálním případě tak, aby 

dokonce i přibyla. Po odebrání některých parkovacích míst bylo nutné nahradit všechna 

odebraná parkovací místa v blízkosti křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí novými 

parkovacími místy. Všechna tato odebraná parkovací místa se nacházela v modrých 

parkovacích zónách, které jsou v MČ Praha – Michle zavedeny. Původní místa byla v plném 

rozsahu změněna v ulici Na Dílech od rekonstruované křižovatky až po křižovatky ulic Na 

Dílech a Na Líše. Dále pokračují parkovací místa v ulici Na Dílech tak, jak jsou ve stávajícím 

stavu. Místa, která v této ulici zmizela, byla místa podélného parkování modrých parkovacích 

zón a byla nahrazena místy šikmého parkování modrých parkovacích zón, jak již bylo 

zmíněno v kapitole předchozí. v ulici v Zápolí směrem ke křižovatce při příjezdu z východního 
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směru byla původní parkovací místa modrých parkovacích zón pro nejdříve podélné a poté 

kolmé parkování. Tato místa byla nahrazena parkovacími místy kolmými, a to jak na levé 

straně při příjezdu na křižovatku, které nově začínají dále od křižovatky ulic 

Pekárenská a v Zápolí tak na pravé straně, kde se z původních podélných 

parkovacích a kolmých míst stala místa pouze kolmá. Nedaleko řešené křižovatky je navrženo 

nové jednosměrné parkoviště, což je upraveno SDZ B24b – Zákaz odbočování vlevo při 

příjezdu na parkoviště z jednosměrné ulice v Zápolí, aby vozidla nezabočila do 

protisměru, a obsahuje parkovací místa šikmého parkovacího stání pod úhlem 45°. Dále je 

umístěna SDZ B24b – Zákaz odbočování vlevo také při výjezdu z parkoviště, aby se nemohlo 

stát, že vozidla vyjíždějící z parkoviště vyjedou směrem do protisměru, čímž by mohlo 

dojít k nebezpečné dopravní situaci či dopravní nehodě. Nové parkoviště je vybudováno pro 

17 parkujících vozidel. Celkově při provedení sečtení zaparkovaných vozidlech v dané lokalitě 

bylo zaparkovaných vozidel 38 a v novém návrhu řešení křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí 

je parkovacích míst modrých parkovacích zón 59. 

5.1.6 Vedení cyklistické dopravy 

V současném stavu křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí vede cyklotrasa z ulice Na Dílech, 

přes křižovatku ulic Pekárenská a v Zápolí do ulice Pekárenská. Cyklotrasa je vedena po 

stávající komunikaci a není nijak vyznačena na vozovce, pouze je označena SDZ IS19b – 

Směrová tabule pro cyklisty (se dvěma cíli) a IS21b – Směrová tabule pro cyklisty. v novém 

návrhu křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí již cyklisté nejedou po vozovce skrz křižovatku. 

Cyklisté přijíždějící z ulice Na Líše najedou díky sníženému obrubníku na novou stezku pro 

chodce a cyklisty. Stezka pro chodce a cyklisty je „pozemní komunikace nebo její část určená 

pro neoddělený provoz chodců a cyklistů (uživatelé se nesmějí vzájemně ohrozit)“ [8]. Dále 

pokračují paralelně vedle komunikace vedoucí ke křižovatce ulic Pekárenská a v Zápolí, okolo 

přechodu na jižním paprsku křižovatky kolem nově zbudovaného parkoviště na východní 

paprsek křižovatky, kterou přejedou přes sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty. 

Pak pokračují k severnímu paprsku křižovatky, kde cyklisté pokračující směrem na 

sever k bývalým Michelským pekárnám najedou pomocí snížené obruby na sdružený přechod 

pro chodce a přejezd pro cyklisty a pokračují dále po komunikaci směrem na sever. Cyklisté, 

kteří přijedou ze severního směru najedou dostatečně brzo na pás pro chodce a cyklisty, aby 

mohli přejet přes sdružený přechod pro chodce a cyklisty a pokračovali směrem na 

jih v opačném směru, než bylo popsáno v této kapitole pro příjezd z jižní strany.  



- 29 - 

 

5.2 Varianta B – Okružní křižovatka 

Jako druhá varianta řešení křižovatky ulic v Zápolí a Pekárenská byla zvolena okružní 

křižovatka, která obecně snižuje počet kolizních bodů na křižovatkách a přispívá 

bezpečnějšímu řešení křížení více směrů. Pro řešení této varianty bylo použito jednopruhové 

okružní křižovatky. „Jednopruhová okružní křižovatka je úrovňová křižovatka s jedním pruhem 

na vjezdech, okružním pásu a výjezdech, jejíž vnější průměr D > 23 m. Rozměr JOK je závislý 

na počtu připojených paprsků a na místních možnostech připojení komunikací na okružní pás. 

Vnější průměr JOK není funkcí její kapacity. Filozofií návrhu JOK je umožnit 

osobním a nákladním automobilům, vozidlům pro odvoz odpadu a autobusům (s výjimkou 

kloubových a třínápravových) projetí křižovatky po okružním pásu, zatímco 

návěsové a přívěsové soupravy využijí k projetí křižovatky i prstenec a srpovitou krajnici. JOK 

se navrhují na silnicích a místních komunikacích za účelem snížení jízdní rychlosti, zklidnění 

dopravy a zejména zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zároveň je možné tyto křižovatky 

použít pro zvýšení kapacity oproti stávajícím neřízeným úrovňovým křižovatkám. Vnější průměr 

JOK je D > 23,0 m a nedoporučuje se větší než 50,0 m. Musí odpovídat počtu připojovaných 

pozemních komunikací na okružní pás a organizaci dopravy na okružní křižovatce. Vjezd na 

okružní pás a následující výjezd z okružního pásu na sebe mají pokud možno bezprostředně 

navazovat úpravou nároží, aby vnější průměr okružního pásu byl co nejmenší. Kapacita 

okružní křižovatky neroste s vnějším průměrem křižovatky. JOK umožňuje směrodatnému 

vozidlu plynulý průjezd celou křižovatkou po zpevněné vozovce s běžným pojezdem prstence 

nebo zpevněné srpovité krajnice. Vjezdy a výjezdy na stejném paprsku křižovatky mají být 

odděleny dělicím ostrůvkem. Větší vzdálenost mezi vjezdem a výjezdem má pozitivní vliv na 

kapacitu vjezdu. v případě vysoké intenzity průjezdů vozidel okružní křižovatkou z určitého 

vjezdu do nejbližšího výjezdu má být s přihlédnutím k výsledkům kapacitního posouzení tento 

křižovatkový pohyb uskutečněn pokud možno spojovací větví. Tím dojde ke snížení dopravního 

zatížení na daném vjezdu. Středový ostrov se doporučuje provést jako zvýšený, aby bylo 

zabráněno přímému průhledu křižovatkou. Zvýšení by mělo být nejméně 1,0 m. v ploše 

středového ostrova by se neměly nacházet pevné překážky a musí být proveden tak, aby 

byla v celé křižovatce dodržena délka rozhledu pro zastavení s důrazem na zajištění rozhledu 

na okružním pásu. Rozměry a umístění středového ostrova a prstence spolu s ostatními prvky 

okružní křižovatky nesmějí umožňovat přímý (tangenciální) průjezd křižovatkou. Příčný sklon 

okružního pásu se navrhuje buď odstředný (viz Obrázek 16), nebo se okružní pás navrhne na 

nakloněné rovině (viz Obrázek 17). Způsob výškového připojení větve JOK na okružní pás 
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musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6102. Odstředný příčný sklon okružního pásu nemá 

překračovat 3,5 % (viz Obrázek 16) a nakloněná rovina proložená okružním pásem by neměla 

překračovat sklon 5 % (viz Obrázek 17). Pokud je dopravní proud tvořen téměř výhradně 

osobními automobily a jedná se o komunikaci nižšího významu, lze navrhnout sklon 

vyšší. v místě napojení paprsku křižovatky na okružní pás je doporučeno provést mírné 

vychýlení jízdních pruhů na vjezdu i výjezdu (5–15° směrem od osy paprsku). Tím se zajistí 

zpomalení vozidel přijíždějících k okružnímu pásu, usnadní průjezd rozměrných 

vozidel a oddálí se vjezdy od výjezdů. Tato úprava má pozitivní vliv na kapacitu křižovatky. 

Pevné překážky (např. sloupy veřejného osvětlení) se umisťují zpravidla podél 

vjezdů a výjezdů a na vnější straně okružního pásu křižovatky ve vzdálenosti min. 1,0 m od 

vnějšího okraje zpevnění křižovatky“ [11]. v tomto případě byl využit vnitřní průměr JOK 28 

m, z čehož jasně vyplývá šířka okružního pásu 6,2 m, šířka prstence 2,1m a průměr 

nezpevněné části středového ostrova je 11,4m. 

 

Obrázek 16 – Odstředný sklon okružního pásu (zdroj TP 135[11]) 

 

Obrázek 17 - Okružní pás na nakloněné rovině (zdroj TP 135[11]) 
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Tabulka 2 - Rozměry jednopruhových okružních křižovatek (zdroj: Přednášky 12SDK [13]) 

5.2.1 Západní paprsek okružní křižovatky 

I v této variantě se pracovalo co nejvíce se zachováním původních hran stávajících 

komunikací. Při příjezdu ze západního paprsku směrem ke křižovatce je znovu stejně 

jako v případě průsečné křižovatky vybudován parkovací pruh, kdy bylo nutné zrušit původní 

VDZ -  podélná čára přerušovaná – V2a, parkovací pruh – V10d, směrové šipky vlevo – V9a, 

směrové šipky vpravo – V9a a také přechod pro chodce – V7a a nyní se zde nachází parkovací 

pruh [11], který je oddělený od jízdního pruhu VDZ - v 10d parkovací pruh. Další věcí, která 

byla změněna je přechod pro chodce. Přechod pro chodce musel být přesunut do bezpečné 

vzdálenosti od JOK, aby bylo možné minimálně jedním osobním vozidlem zastavit při 

výjezdu z JOK. „Na paprscích JOK není nutné vždy navrhovat přechody pro 

chodce. s ohledem na intenzity chodců a zajištění plynulosti dopravy je někdy dostatečné 

navrhnout pouze místo pro přecházení. Návrhové parametry vycházejí z ČSN 73 

6110 a vyhlášky č. 398/2009 Sb. Vzdálenost přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení 

od vnějšího okraje okružního pásu má být v ose jízdního pruhu na vjezdu cca 5,0 m (viz 

obrázek 18)“ [11]. Další změny byly provedeny u chodníkových ploch, které nyní ukončují 

parkovací pruhy v obou směrech jak při příjezdu na JOK, tak na výjezdu z JOK. Tyto plochy 

jsou téměř totožné jako při variantě průsečné křižovatky. Při příjezdu západním paprskem na 

okružní křižovatku byla odstraněna značka P2 – Hlavní pozemní komunikace, a naopak byla 

přidána C1 – Kruhový objezd a P4 – Dej přednost v jízdě. Samozřejmostí jsou nově 

vybudované prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  
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Obrázek 18 - Vzdálenost přechodu pro chodce od okružního pásu (zdroj TP 135[11]) 

5.2.2 Severní paprsek okružní křižovatky 

V severním paprsku křižovatky došlo oproti původnímu stavu také ke změnám. Zaoblení hran 

je z důvodu bezpečnosti na vjezdu mezi severním paprskem a západním paprskem 5 m a na 

výjezdu je to 15 m. Největší změnou bylo rozšíření komunikace tak, aby se do středu 

komunikace vešel dělící ostrůvek. „Dělicí ostrůvek je plocha ohraničená na všech stranách 

fyzicky, výjimečně opticky, vůči přilehlým jízdním pruhům. Dělicí ostrůvek se umísťuje mezi 

protisměrnými jízdními pruhy/pásy v délce 5–25 m a tvoří zpomalovací prvek před vjezdem do 

křižovatky. Slouží také ke zdvojenému osazení svislých dopravních značek, popřípadě i jako 

ochranný ostrůvek, pokud je využíván pro přechod pro chodce nebo místo pro přecházení.“ 

[11]. Dělící ostrůvek je v tomto případě dlouhý 15 m, aby se jeho součástí mohl stát přechod 

pro chodce o délce 4 m, který umožňuje chodcům bezpečně bez jakýchkoliv problémů přejít. 

Tento přechod je umístěný ve vzdálenosti 5 m od hrany okružní křižovatky. Dělící ostrůvek má 

hrany zaoblené poloměrem 0,5 m. Další nově navrženou věcí je zeleň na ostrůvku, VDZ V13a 

– dopravní stíny a V01a – podélná čára souvislá, které navazují na dělící ostrůvek směrem 

křížení ulic Pekárenská a v Zápolí. 
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5.2.3 Východní paprsek okružní křižovatky 

Východní paprsek křižovatky byl stejně jako v minulém návrhu opatřen nejvíce změnami oproti 

původnímu stavu. Největší změnou je zúžení dopravního prostoru, který je ve stávajícím stavu 

zbytečně široký. Nová šířka komunikace je pouze 6 m z důvodu kolmého parkování po pravé 

straně při příjezdu na křižovatku. Byla zrušena po levé straně podélný a kolmá parkovací stání 

modrých parkovacích zón. Byla zde velká snaha nahradit zmíněná místa po pravé straně při 

příjezdu na křižovatku novými parkovacími místy - kolmými, která jsou na místech kde 

původních nádob na směsný odpad. Samozřejmostí je zachování původního stavu ve větší 

vzdálenosti od křižovatky. Další změnou je vybudování přechodu pro chodce, který v původním 

stavu křižovatky nefiguroval. Nový přechod pro chodce je 4 m široký a je opatřen prvky pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.2.2, nároží 

mezi severním a východním paprskem křižovatky je o poloměru 15 m. Jelikož je 

komunikace v tomto případě jednosměrná, zaoblení s hranou okružní křižovatky je 

provedeno s poloměrem 2 m. 

5.2.4 Jižní paprsek okružní křižovatky 

Jižní paprsek okružní křižovatky také prošel změnami. Zaoblení na vjezdu je nyní o poloměru 

9 m a na výjezdu je to o poloměru 15 m. Dále je vybudován veprostřed komunikace nový dělící 

ostrůvek, který odděluje oba směry. Tento ostrůvek je 10 m dlouhý a je na něm umístěný 

přechod pro chodce o nejmenším možném rozměru v obci, a to je délce 3 m. Tento přechod 

pro chodce je umístěný ve vzdálenosti 5 m od hrany okružní křižovatky tak, aby byla dodržena 

bezpečná vzdálenost pro zastavení minimálně jednoho osobního vozidla. Šířka dělícího 

ostrůvku je 2 m a z druhé strany poskytuje bezpečné 2 m délky pro chodce. Samozřejmostí na 

této větvi JOK prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Důležitou roli při 

návrhu takto dlouhého dělícího ostrůvku hrála snaha o zachování VDZ – V12a žluté klikaté 

čáry, které zakazují řidičům stát ve výjezdech z přilehlých nemovitostí. Velkou změnou na 

tomto paprsku je odstranění parkovacích míst na pravé straně komunikace směrem ke 

křižovatce. Tyto parkovací místa bylo nutné odstranit z důvodu bezpečnosti průjezdu 

jak k JOK, tak od ní.  
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5.2.5 Parkování 

Stejně jako v předchozí variantě bylo nutné vyřešit parkování. Jelikož bylo zrušeno velké 

množství parkovacích míst modrých parkovacích zón z původního stavu, bylo nutné tato místa 

nahradit. Nahrazena byla tato místa novým parkovištěm, které se nachází mezi 

jižním a východním paprskem křižovatky. Vjezd do parkoviště je z jižní větve křižovatky a je 

3m široký. Při příjezdu je řidič vozidla upozorněn, že se nachází v modrých parkovacích 

zónách, a že nesmí odbočit vlevo, tudíž může pouze pokračovat rovně. Na pravé i levé straně 

jsou místa šikmého parkovacího stání pod úhlem 45°, které jsou 4,3 m dlouhá a široká 3,55 m. 

Poslední místa u obrubníku jsou rozšířená o 0,25 m. Dále může řidič vozidla buďto vyjet 

doprava z parkoviště do východního paprsku křižovatky, pokračovat rovně ke kolmým 

parkovacím stáním, která jsou 2,5 m široká (krajní o 0,25m rozšířená), a nebo pokračovat 

doleva, kde mohou celé parkoviště znovu objet a hledat místa ještě jednou. Parkoviště není od 

přilehlého domu příliš vzdálené, a proto bylo nutné dodržet max. 7 m bezpečnostní vzdálenost 

mezi potencionálním zásahem IZS od zaparkovaných vozidel k domu. Celkově při provedení 

sečtení zaparkovaných vozidlech v dané lokalitě bylo zaparkovaných vozidel 38 a v novém 

návrhu řešení křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí je parkovacích míst modrých parkovacích 

zón 51.  

5.2.6 Vedení cyklistické dopravy 

Vedení cyklistické dopravy v této variantě zůstalo oproti variantě původní nezměněno, protože 

vytvořené změny nemají vliv na cyklistickou dopravu.  
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo variantní řešení křižovatky ulic Pekárenská a v Zápolí. Důraz 

byl kladen převážně na zajištění bezpečnosti provozu křižovatky, chodců a cyklistů na 

přechodech pro chodce. Jedna varianta počítá s upravením stávající průsečné 

křižovatky a druhá počítá s variantou okružní křižovatky. 

V obou variantách práce bylo z původního návrhu zrušeno velké množství parkovacích míst 

modrých parkovacích zón, která musela být nahrazena. To se povedlo díky prostoru mezi 

východním a jižním paprsku křižovatky, kdy bylo navrženo parkoviště pro každou řešenou 

variantu zvlášť. 

V práci se také pracuje s cyklotrasou, která danou lokalitou vede, a jejíž vedení muselo být 

vyřešeno ve variantě A, kde byly zavedeny jednosměrné pozemní komunikace.   

Problematika řešení jednosměrných komunikací byla zpracována jako zvláštní příloha, kde 

nejprve byl znázorněn stávající stav, a poté stav navrhovaný ve dvou variantách.  

Z pohledu stavebního je jistě náročnější varianta s okružní křižovatkou, na druhou stranu by 

tato varianta přinesla větší bezpečnost nejen na řešené křižovatce, ale v celé lokalitě. 

Tato závěrečná práce byla vytvořena v souladu s platnými normami a technickými 

podmínkami pro každou zpracovanou oblast. Pro vypracování závěrečné práce byl použit 

software AutoCAD od společnosti Autodesk s rozšířením AutoTURN. 

V neposlední řadě by chtěl autor této práce říct, že zpracováním této závěrečné práce získal 

nové zkušenosti ohledně práce s programem AutoCAD, získal nové technické poznatky, zlepšil 

se v práci s TP a v jejich uplatňování.   
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Seznam použitých zkratek: 

MČ  Městská část 

MHD  Městská hromadná doprava 

VDZ   Vodorovné dopravní značení 

SDZ   Svislé dopravní značení 

JOK   Jednopruhová okružní křižovatka 

  



- 39 - 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 - Městská část Michle na mapě Prahy ...............................................................- 7 - 

Obrázek 2 - Ulice u Michelského mlýna ..............................................................................- 8 - 

Obrázek 3 - Velkokapacitní kancelářský komplex Brumlovka ..............................................- 9 - 

Obrázek 4 – Odstavné nádraží Praha - jih, Plynárna Michle (v pozadí) ............................ - 10 - 

Obrázek 5 - Vlaková zastávka Praha – Kačerov ............................................................... - 11 - 

Obrázek 6 - Severojižní magistrála ................................................................................... - 12 - 

Obrázek 7 - Cyklotrasa A23 v mapě Prahy ....................................................................... - 13 - 

Obrázek 8 - Ulice Pekárenská .......................................................................................... - 14 - 

Obrázek 9 - Ulice v Zápolí ................................................................................................ - 15 - 

Obrázek 10 - Diagram intenzit dopravy na křižovatce ....................................................... - 18 - 

Obrázek 11 – Diagram intenzit dopravy pomalých vozidel na křižovatce .......................... - 19 - 

Obrázek 12 - Původní stav včetně parkovacích zón ......................................................... - 20 - 

Obrázek 13 - Původní stav VDZ ....................................................................................... - 22 - 

Obrázek 14 - Původní stav VDZ ....................................................................................... - 22 - 

Obrázek 15 - Přechod pro chodce sdružený s přejezdem pro cyklisty .............................. - 26 - 

Obrázek 16 – Odstředný sklon okružního pásu................................................................. - 30 - 

Obrázek 17 - Okružní pás na nakloněné rovině ................................................................ - 30 - 

Obrázek 18 - Vzdálenost přechodu pro chodce od okružního pásu .................................. - 32 - 

 

  

file:///F:/BP_check.docx%23_Toc47296265


- 40 - 

 

Seznam tabulek: 

Tabulka 1 - Výsledek průzkumu - vozidla celkem ............................................................. - 17 - 

Tabulka 2 - Rozměry jednopruhových okružních křižovatek ............................................ - 31 - 

  



- 41 - 

 

Seznam příloh: 

1.1 Celková situace – Původní 

1.2 Situace dopravního značení – Původní 

1.3 Jednosměrné komunikace – Původní 

2.1 Celková situace – Varianta A 

2.2 Situace dopravního značení – Varianta A 

2.3 Vlečné křivky – Varianta A 

2.4 Jednosměrné komunikace – 1 – Varianta A 

2.5 Jednosměrné komunikace – 2 – Varianta A 

3.1 Celková situace – Varianta B 

3.2 Situace dopravního značení – Varianta B 

3.3 Vlečné křivky – Varianta B 


