Výstup z Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod,
Hlavní město Praha, 2021
9. ročník Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod se pro Hlavní město Praha uskutečnil 21.
10. 2021 v hotelu Hotel DUO Praha. Opět i v letošním roce byl o konferenci zájem a zúčastnilo se jí na 60
účastníků. Záštitu k Dopravní konferenci udělili mimo jiné i Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., náměstek
primátora Hlavního města Prahy.

I. blok konference
V tomto bloku se postupně uskutečnily tyto prezentace:
BESIP - Mgr. Tomáš Neřold, M.A. (Aktuální kampaně BESIP,).
DataFriends – Jan Chalas (Portál dopravních nehod)
ČVUT v Praze Fakulta dopravní - doc. Ing. Jindřich Šachl (Nedaní přednosti v jízdě bývá důsledkem jiných
příčin.)
RSE Project - Ing Roman Kopřiva (Problematiku odpočívek 1.tříd).

TYTO PREZENTACE SI MŮŽETE STÁHNOUT A PROHLÉDNOUT V SEKCI „KE STAŽENÍ“.

RSE Project s.r.o. – Ing. Martin Kostelenec - Zhodnocení vývoje opatření na rizikových
místech z Dopravních konferencí v letech 2014 – 2020
U těchto míst Hlavního města Prahy se již v minulosti opatření podařila realizovat:
Opatření k těmto místům bylo podrobněji prezentováno již na loňské konferenci. Podrobnosti k místům
naleznete v mapě rizikových míst zde po kliknutí na ikonu místa a název místa.
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Přechody pro chodce na ulici Úvalská, Praha 10 – Strašnice
Napojení ulice Kbelské na ulici Cínoveckou
Přechod pro chodce, Klárov, Praha 1 – Malá Strana
Křižovatka ulic Macešková a Topolová, Praha 10 – Záběhlice
Přechod pro chodce na ulici Resslova,Praha 2
Křižovatka ulic Ocelářská a K.Konrada
Křižovatka na Modřanské, Praha 4 – Braník
Železniční přejezd P2660 na ul. Za Cukrovarem
Přechody na ulici Střelničná

Křižovatka ulic Prosecká a Čuprova, Praha 8 – Libeň – opatření se připravuje

Křižovatka ulic Prosecká a Čuprova, Praha 8 - Libeň
Vývoj opatření:
2015 - Správce komunikace dostal podnět k řešení této křižovatky -> vyhodnocoval se i tech. stav dalších
křižovatek.

2016 - Připravuje rekonstrukce celé Prosecké ulice. V rámci toho TSK zadala změnu dopravního řešení i této
křižovatky, kdy by mimo jiné měly být nastaveny nové signály pro levé odbočení, tzn., nebude již docházet
ke kolizím s protijedoucím směrem. Realizace se očekává ke konci roku 2017 nebo v roce 2018.
2018 - Realizace v současné době neproběhla, čeká se na opravu Vysočanské estakády
2020- Nyní probíhá oprava kanalizace v úseku od křižovatky Prosecká x Čuprova po křižovatku Prosecká x
Františka Kadlece, tato etapa skončí na jaře 2021.Následně by měla být provedena souvislá údržba včetně
VDZ a úpravy signalizace.
2021 - Proběhla oprava kanalizace v úseku Zenklova - Františka Kadlece, v roce 2022 - Správce
komunikace(TSK) realizovat souvislou údržbu komunikace včetně vodorovného DZ a úpravy signalizace.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Ulice Prosecká, mezi ul. Čakovická a Lovosická, Praha 9 - Prosek – opatření se připravuje

Ulice Prosecká, mezi ul. Čakovická a Lovosická, Praha 9 - Prosek
Vývoj opatření:
2015 – Zpracována studie parkoviště -> oddělení City-blocy a úprava šikmých parkovacích stání ve dvou
řadách s průjezdnou uličkou.
Došlo k odstranění keřů od přechodů pro chodce.
K místu (parkovišti) by snad měla být zpracována i PD -> dle neoficiálních informací se zatím nerealizuje,
protože by došlo ke snížení počtu park. stání.

2017 - Městská část Praha 9 řeší posouzení účelnosti SSZ na přechodu pro chodce. Byl zde také návrh
možného vzniku BUS pruhu, ke kterému se městská část postavila negativně.
2018 – Posouzení účelnosti SSZ ze strany TSK bylo negativní, městská část Praha 9 se zatím nevyjádřila.
2019 – V současné době se obnovuje PD na úpravu přilehlého parkoviště. Možná realizace v roce 2020.
2020 - Vydáno stanovení místní úpravy provozu – zřízení BUS pruhu, předpokládaný termín realizace
04/2021
2021 - BUS pruh realizován v obou směrech.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Ulice Jana Želivského, zastávka Biskupcova, Praha 3 – Žižkov – opatření se připravuje

Ulice Jana Želivského, zastávka Biskupcova, Praha 3 - Žižkov
Vývoj opatření:
2016 - Tech. správa komunikací zvýraznila SDZ a častěji obnovuje VDZ.
Nehodové místo i díky nekázni chodců -> vstupují do vozovky, kde nemají.
2017 - Bylo zadáno vypracování celkové koncepce dopravy od ulice Koněvové až po ulici Vinohradskou.
Součástí by měl být i přechod pro chodce na ulici Želivského u zastávky Biskupcova.
2019 – Koncepce dopravy v dané lokalitě ještě není dokončena.
2021 – Stav setrvalý.

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Železniční přejezd Praha - Velká Chuchle – opatření se připravuje

Železniční přejezd Praha - Velká Chuchle
Vývoj opatření:
Připravuje se stavba silničního nadjezdu v rámci optimalizace trati Praha – Beroun. Termín výstavby není
znám.
2015 – hledání dočasného řešení (PČR, SSÚ, Měst. část Praha 16).
2016 - provedené úpravy:
- omezení vjezdu do křižovatky z ulice Dostihová.
- většina BUS MHD jezdí přímo ve směru ulic Radotínská a Mezichuchelská a nezatáčejí již na ŽP na
ulici Starochuchelskou.
- zákaz levého odbočení pro vozidla delší více než 10 m z ulice Radotínská na
taktéž pravého odbočení v opačném směru.

Starochuchelskou a

2018 - SŽDC začala připravovat mimoúrovňové křížení v rámci optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice.
2019 – SŽDC stále se řeší úprava křížení s MČ, není jasné zda-li se bude jednat o podjezd nebo nadjezd nad
tratí.
2020- Bude se jednat o nadjezd, akce SŽ připravena k realizaci (2021).
2021 – Beza změn.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Křižovatka ulic Černokostelecká x K Říčanům – opatření se připravuje

Křižovatka ulic Černokostelecká x K Říčanům
Vývoj opatření:
Navrhované opatření: Zvýraznění křižovatky značením, zvážení nutnosti dvou křižovatek v blízkosti, úprava
úhlu napojení.
2016 - Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy dospěl k názoru, že varianta úpravy
dopravního značení situaci neřeší a pokusí se dále rozvíjet myšlenku okružní křižovatky Černokostelecká – K
Poště i s přihlédnutím k přípravě Pražského okruhu.
2017 - TSK si objednala studii k řešení obou křižovatek, ke zpracování studie jsou v řešení stanoviska a
připomínky. Dále je nutno zohlednit i řešení napojení Pražského okruhu. Je možné i zaslepení jedné z
křižovatek.
2018 - Došlo tedy k připomínkování studie, kdy se navrhovalo několik variant. Jednou z variant byly dvě
okružní křižovatky, což bylo zamítnuto. MČ Praha-Kolovraty – K tomu to místu jsme dostali vyjádření a velice
tuto okružní křižovatku podporujeme. Záleží nám na tom, aby okružní křižovatka byla vybudována dříve, než
se začne stavět Pražský okruh. Zatím nemáme s TSK žádné další informace ke studii.
2019 – TSK dokončila studii, z které vzešly varianty úpravy obou křižovatek. Probíhá jednání ohledně dalšího
postupu řešení.
2020- Na základě jednání domluva o zpracování nových variant na úrovni studie, které se jeví jako
nejvhodnější, zatím nejsou k dispozici.
2021 - Stav setrvalý, akce stále ve fázi studie (připravuje TSK).

K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Křižovatka ulic Schoellerova x Za Tratí, Praha – Čakovice – opatření se připravuje

Křižovatka ulic Schoellerova x Za Tratí, Praha - Čakovice
Vývoj opatření:
12/2016 - Silniční správní úřad se k navrženému opatření na Dopravní snídani vyjádřil, že opatření je
přijatelné a záleží jen na tom, kdy a kdo opatření k realizaci zadá.
4/2017 - Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy požádal TSK hl. m. Prahy o zpracování
podkladu. Navrhly se 2 varianty trochu jiného řešení. Obě varianty byly poslány na Městskou část Praha 18
k vyjádření s tím, že Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy doporučuje svolat jednání
k dohodě, jaká varianta se bude dále rozpracovávat.
11/2017 - Jednání na Magistrátu hl. města proběhlo, k úpravě vzešla ještě další varianta, která je v současné
době zaslána k připomínkování. V budoucnu bude tato křižovatka řešena i v rámci výstavby Pražského
okruhu.
2018 – Bylo provedeno zadání PD na úpravu křižovatky v souladu s návrhem, který byl prezentován na DK v
roce 2016.
2019 – Dokončena PD na úpravu křižovatky, v současné době je projekt před zahájením stavebního povolení.
Ke stavebnímu řízení se vyjadřuje SŽDC. Možná realizace 2020.
2020 - Úprava PD na základě připomínek SŽ, realizace 2021/2022.
2021 - Dne 11.10.2021 vydáno stavební povolení, nabytí právní moci předpoklad 12.11.2021. V letošním roce
již budou zahájeny přípravné práce na rozšíření komunikace dokončení předpoklad 8/2022.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Křižovatky v lokalitě Sibiřského náměstí – opatření se připravuje

Křižovatky v lokalitě Sibiřského náměstí
Vývoj opatření:
2017- Magistrát hl. města Prahy – V současné době probíhají jednání na úpravě křižovatky s odborem
památkové péče vhledem k tomu, že do této lokality zasahuje jejich působnost.
2018 – Byla zpracována PD na úpravu křižovatky, byly zajištěny předběžné souhlasy všech dotčených
subjektů a PD předána k vydání stavebního povolení. Jedná se pouze o křižovatku s ulicí Goetheho. Možnost
vydání stavebního povolení v 1. čtvrtletí roku 2019. Druhá křižovatka je součástí jiné investiční akce TSK a je
součásti rekonstrukce Wolkerovy ulice.
2019 - Příprava akce má zpoždění, je nutné vydat územní rozhodnutí či územní souhlas. Z toho důvodu byla
vypracována upravená PD pro účely sloučeného územního a stavebního řízení. Aktuálně se k PD vyjádřují IPR
a TSK.
2021 - Bylo v listopadu 2021 vydáno stavební povolení, které bude v nejbližší době předáno na MHMP
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Přechody pro chodce na ul. Makovského – opatření se připravuje

Přechody pro chodce na ul. Makovského
Vývoj opatření:
2018 – MČ Praha 17 zvažuje varianty úpravy přechodu pro chodce s možností zvýraznění přechodu pomocí
VDZ, let svítidel nebo položení protismykového červeného koberce.
2019 - Počátkem tohoto roku byla započata TSK a.s. rekonstrukce mostu Slánská, která je plánována na 2
roky. V této souvislosti došlo pod přemostěním k uzavření přechodu pro chodce. Po dokončení rekonstrukce
MČ Praha 17 uvažuje o položení protismykového červeného koberce a nasvícení přechodu let svítidly.
2021- Beze změn.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Přechod pro chodce na ul. Štúrově – opatření se připravuje

Přechod pro chodce na ul. Štúrově
Vývoj opatření:
2019 - Probíhá příprava projektové dokumentace. Bude provedeno oddálení přechodu pro chodce od
křižovatky a posunutí zálivu BUS zastávek.
2020 - Projektová příprava pokračuje, předpoklad realizace je 2022.
2021 - Projektová příprava (akce TSK), předpoklad realizace 2022, ale možná se kvůli koordinaci s výstavbou
metra D posune.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Křižovatka ulic Horňátecká a Žernosecká – opatření se připravuje

Křižovatka ulic Horňátecká a Žernosecká
Vývoj opatření:
2019 – Proběhla obnova povrchu komunikace, k úpravám, které byly navrženy na DK nejsou žádné informace
z MČ Praha 8.
2020 - Proběhly dílčí úpravy dopravního značení.
2021- Beze změn.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Křižovatka ul. Ruská a Pod Rapidem – opatření se připravuje

Křižovatka ul. Ruská a Pod Rapidem
Vývoj opatření:
2020 – Byla řešeny návrhy s MČ Praha 10. MČ souhlasí, že je záhodno křižovatku řešit, ale ani jednu ze dvou
variant nevidí jako ideální. Místo je vedeno v evidenci s tím, že bude výhledově zpracováno a souhlasně
projednáno řešení na úrovni studie, které by bylo základem pro další stupně PD.
2021 - Zadáno jako akce TSK v r. 2021, nejprve na úrovni studie, nutno najít shodu nad konceptem
křižovatku.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

Úsek MK Pod Jankovem (Hájek u Uhříněvsi) – zatím neřešeno

Úsek MK Pod Jankovem (Hájek u Uhříněvsi)
Vývoj opatření:
2021 – Beze změn.
K tomuto místu se nikdo další na Dopravní konferenci nevyjádřil.

RSE Project s.r.o. – Ing. David Pauk - Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu
v kraji
Úsek komunikace na ul. K Austisu
Úsek pozemní komunikace extravilánového charakteru se směrovým obloukem velmi malého poloměru v
obci.
Ulice K Austisu spojuje obec Ořech a městskou část Řeporyje s městskou částí Slivenec s návazností na
Pražský okruh a Barrandovskou spojku. Současně spojuje dva sjezdy s Pražského okruhu, s nímž má podobné
trasování.
V úseku se jedná se o dvoupruhovou směrově nedělenou komunikaci extravilánového charakteru (otevřená
krajina s poli) poměrně přímé trasy zakončena směrovým obloukem s mezní rychlostí 30km/h (dle ČSN
736101 vn 30km/h při p=8%). Komunikace kopíruje terén. Komunikace má asfaltový povrch, s minimálními
zpevněnými krajnicemi . Směrové vedení je tvořeno vodicími čarami 0,125m a dělicí čárou. Rychlost není v
úseku omezena místní úpravou, platí max. rychlost v obci. Na oblouk je upozorněno výstražným značením
A1 (SDZ nebo VDZ). Na vnitřní straně oblouku vzrostlá vegetace.
Za koncem směrového oblouku navazuje křižovatka se SSZ (Barrandovská spojka). Na vnější straně oblouku
zpevněná plocha a sjezd na sousední nemovitost.

Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 38x; 3 osoba těžce zraněno a 12 osob lehce zraněno.
Navržená opatření:
• Přeložka
• Směrové vedení
• Zvýšení PVV

Diskuse k tomuto místu:
Ivan Růžička, vedoucí odboru městský obvod Praha 5 : Co jsem tady říkal vízu na směrový oblouk s tím snížení
30 km/hod. to už jsme udělali v roce 2015 která je prováněna městem není na správném místě, dále je
potřeba říct které spočívá v té průsečné křižovatce tohle to místo je předmětem urbanizace a výstavby
stanice pohonných hmot a tyhle ty věci by bylo třeba zohlednit. Jinak nic méně nějakému zvýraznění se
nebráníme, taky počítat s tím že, STK popřípadě město bude chtít toto řešení přijmout, rozbinda a podobně.
Čas je vždy na investorovi, nic méně probíhá to uzemním a stavebním řízením, předpokládáme co nejdřív.

Úsek komunikace na ul. K Austisu – aktuální stav

Úsek komunikace na ul. K Austisu – navržené opatření na Dopravní konferenci
Přechod pro chodce na ul. Oistrachova
Přechod pro chodce na ulici Oistrachova v Praze Stodůlkách. Ulice Oistrachova je funkčně sběrnou
komunikaci tvořící páteřní komunikaci sídliště s napojením na ul Jeremiášovu, která navazuje na
Rozvadovskou spojku nebo ul Poncarovu k Pražskému okruhu. Přechody se nachází v blízkosti zaústění do
ulice Jeremiášovy, jsou součástí křižovatky s ulicemi Fantova a Vackova, které jsou obslužnými komunikacemi
přilehlých sídlišť. Na průsečné křižovatce se přechody nachází na všech větvích. Předmětný přechod je
umístěn na hlavní komunikaci - větev směřující ke křižovatce s ul. Jeremiašovou, která je řízena SSZ a
vzdáleno 80m. Přechod je přes tři jízdní pruhy (jeden odboč) a záliv autobusové zastávky. Délka přechodu
činí 13,5 m. Přechod je vyznačen jen vodorovným značením a osvětlen veřejným osvětlením komunikace.
Bezbariérové úpravy: snížené obruby, signální a varovné pásy na chodnících.
Přechod propojuje sídliště po obou stranách ul. Oistrachovy, slouží jako přístup k zastávce autobusu.
Navazuje na chodníky křižujících ulic Vackova a Fantova, kde jsou také umístěna sběrná parkoviště.
Ul. Oistrachova je trasována v místě přechodu pro chodce v mírném oblouku (vm 110kmh) a mírně klesá do
sidliště (2%). Úhel křížení větví křižovatky činí cca 90°. Vedlejší větve jsou obousměrná, bez směrového
omezení výjezdů. Nejbližší přechod se nachází cca ve vzdálenosti cca 20m na opačné hl. větvi křižovatky a
další ve vzd. 70m v křižovatce se SSZ s ulicí Jeremiášovou.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 12x; 1 osoba těžce zraněno ,3 osob lehce zraněno.
Navržená opatření:
• Dělící ostrůvek
• Zrušení přechodu
Diskuse k tomuto místu:
Kpt. Ing. David Rovenský, oddělení dopravního inženýrství, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy: Se jedná o
křižovatku v rezidenční lokalitě, jako návrhy odbočovacích pruhů bychom viděli jako nezbytné a určitě
bychom preferovali návrh jako první, kde to bylo stažení jízdních pruhů vysazení nároží a umístění středního
dělicího ostrůvku pro chodce.

Ivan Růžička, vedoucí odboru městský obvod Praha 5: Tam bych se přimlouval k zredukovaní přechodu pro
chodce, přemístěním zastávky v tomhle té pozici do té severní a v podstatě využít ještě ten prostor za tou
křižovatkou a vytvořením parkovacích míst, protože si myslím že sídliště jich má stále nedostatek.
Mgr. Jaroslav Mach, vedoucí oddělení rozvoje dopravy, Magistrát města Praha: Městská část nás neoslovila
s tím se by to chtěla řešit, na základě těchto podnětů se na městskou část obrátíme a získáme jejich
stanovisko a zjistíme který stech návrhů by byl realizovatelný.

Přechod pro chodce na ul. Oistrachova – aktuální stav

Přechod pro chodce na ul. Oistrachova – navržené opatření na Dopravní konferenci

Křižovatka na ul. Lodžské, s ul. Mazurská, Hnězdenská
Průsečná křižovatka na ul. Lodžské v intravilánu s ulicemi Mazurská a Hvězdenská. Přednost určena SDZ.
Ul Lodžská je místní komunikací sběrnou s návazností na ul. K Pazderkám a Čimickou. Vedlejší komunikace
jsou obslužnými místními komunikacemi které zajištují napojení sídlišť na ul. Lodžskou. Ul. Lodžská tvoří hl.
komunikaci v křižovatce, jedná se o čtyřpruhovou komunikaci s širokým zeleným dělicím pásem (14m).
Komunikace je v přímé, mírně klesá k ul. K Pazderkám. Levý odbočovací pruh na ul. Mazurská. Za křižovatkou
zastávka autobusu v zálivu – obchodní centrum. Ul. Mazurská je dvoupruhová komunikace, přímá, v rovině,
bez přídatných pruhů. Krom obsluhy sídliště se jedná o příjezd k poliklinice, provoz MHD - autobusů. Ul.
Hnězdenská je dvoupruhová komunikace se zeleným dělicím pásem, v přímé v rovině, levý odbočovací pruh.
Krom obsluhy sídliště, je zde také příjezd do obchodního centra s podzemními garážemi.
Směrové vedení zvýšenými obrubami a V1a nebo V2b. Rychlost 50km/h, Úhel křížení činí cca 90°. Křižovatka
na úrovni terénu, bez výrazného průběhu nebo změn nivelety. Přednost určena SDZ P4 (Dej přednost v jízdě).
Komunikace osvětleny VO, na všech větvích přechody pro chodce, na hl. komunikaci přes dva souběžné pruhy.
Okolí křižovatky zástavba přechod z nezastavěné oblasti do zastavěné, sídliště, obchodní centrum.
Poliklinika, zastávky autobusů.
Počet nehod řešených Policií ČR od roku 2016: 28x; 2 osoba těžce zraněno 11 osob lehce zraněno.
Navržená opatření:
• Přestavba na okruží křižovatku
Diskuse k tomuto místu:
Mgr. Jaroslav Mach, vedoucí oddělení rozvoje dopravy, Magistrát města Praha: Hlavní město Praha dlouho
době sleduje výhled tramvajové trati do sídliště, která by vedla touto lokalitou, a v ten okamžik se domnívám
že tato okružní křižovatka, je něco, co by výrazné narušilo. Proto je to varianta, kterou bychom asi
nesledovali. Ze zahraničí jsi dovedu představit, že tramvajová trať prosází okružní křižovatkou, u nás by to
bylo natolik nové řešení že bychom hledali něco jiného.

Křižovatka na ul. Lodžské, s ul. Mazurská, Hnězdenská – aktuální stav

Křižovatka na ul. Lodžské, s ul. Mazurská, Hnězdenská - navržené opatření na Dopravní konferenci

TYTO PREZENTACE SI MŮŽETE STÁHNOUT A PROHLÉDNOUT V SEKCI „KE STAŽENÍ“.
Taktéž bylo účastníkům promítnuto i krátké prezentační video „Liberty“ generálního partnera konference
Liberty Steel Ostrava a.s.
Závěrem celé Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod byli vylosováni dva účastníci,
kterým pořadatel konference věnoval upomínkové předměty.

