
Zápis ze schůzky pracovní skupiny na ZŠ Barrandov 3. 11. 2016 

Účastníci dle prezence 

1. Představení projektu – Ing. Syrový 

Vycházelo se jednak ze subjektivních dat získaných od žáků a rodičů a jednak z objektivního 

zhodnocení situace v rámci monitoringu dopravy (intenzity jednotlivých druhů dopravy, nehodovost, 

vybrané interakce mezi jednotlivými účastníky provozu). Výsledky průzkumů jsou součástí situací 

označených v dopravní studii jako přílohy řady C. 

Návrh zahrnuje i síť „zelených chráněných koridorů“, jak je plánována v rámci územního rozvoje, 

platného cyklogenerelu Prahy 5 a v rámci územní studie od atelieru A69. Ing. Syrový tyto podklady 

shrnul do jednoho, protože se vzájemně doplňují. 

Návrhy pro jednotlivá místa: 

Místo č. 1 – Voskovcova 

 Sdružení obou paralelních chodníků v jeden 

 Rozšíření plochy přechodu 

 zvýšený práh pro přechod, rychlost 20 km/hod 

 přesun kontejnerů 

 Přisvícení, bezbariérovost, prvky pro slepce 

 Navazující chodník s povoleným vjezdem kol směr Trnkovo nám. i ZŠ 

 V další přípravě nutno zvážit, zda je problém strom na jižní straně chodníku (podnět, Ing. 

Břeský PČR), projektant v tomto nespatřuje závadu, strom je od hrany chodníku/přechodu ve 

vzd. 3 m 

Místo č. 2 – křižovatka V Remízku x U Akátů 

 V remízku: Zóna 30 + lokální zúžení v místě přechodu mezi ul. U Akátů a Voskovcova tento 

přechod je v ul. V Remízku nad křižovatkou s ul. Voskovcova 

 Zvýšená plocha křižovatky V Remízku x U Akátů 

 Ul. U Akátů – zjednosměrnění ke škole 

 V jihovýchodním nároží nově zpevněná plocha chodníku pro umožnění překonání kom. 

V Remízku po místě pro přecházení, resp. po přechodu (připomínka, Mgr. Syrová) 

 chodník v ul. V Remízku navržen jako bezbariérový v celé délce (vjezdy do sousedních 

pozemků přes chodník jako chodníkové přejezdy) 

 Alternativní místo pro parkování rodičů – viz místo č. 3 

 V ul. V Remízku (nad řešenou křižovatkou) je možné umístit kolmé parkování, nutno 

odsunout chodník a provést ho jako nový blíže k ZŠ, otázkou je zda se může jednat o součást 

investice MHMP BESIP (případně sdružená investice) 

Místo č. 3 – Wassermannova 

  Část ulice směrem ke knihovně - Jako obytná zóna pouze severní úsek na konci s možností 

otáčení, rozšíření o 1 m na úkor zeleného ostrůvku 

 Jižní úsek jako chodník s povoleným vjezdem jízdních kol – od knihovny v přímém směru až za 

sběrnou komunikaci Wassermannova 

 Jednosměrná část ulice - Zřízení „K+R“ parkovacích míst (zatím 4x) v jednosměrné místní části 

ul. Wassermannova, provedení svislého značení bude upřesněno v rámci realizačního 

projektu 



 Zvýšená plocha křižovatky, protažení kvůli autobusu a současně zachování parkování a 

principu změny úrovně mezi místní kom. III. třídy (Wassermannova) a IV-. třídy (obytná zóna 

směr ZŠ) 

 Narovnání pěší trasy přes zelený pás v ul. Wassermannova, přes hlavní tah ostrůvky pro 

přecházení, přechod na zvýšeném prahu 

 Nabízí se pokračování stezky pro chodce a cyklisty směr Slivenec, avšak soukromý pozemek 

Developmentu. 

Místo č. 5 – Werichova (u tramvaje) 

 Zvýšený příčný práh s integrovaným přechodem pro chodce 

 Jižní hrana chodníku do vozovky, vozovka v místě zvýšeného prahu zúžena na 6,0 m 

 Přisvícení a prvky zajišťující bezbariérové řešení 

 Přecházení u konečné tram není tak nebezpečné – je oční kontakt s řidičem, horší situace je 

na opačné straně na odjezdu do centra a křížené s koncem cyklostezky 

Místo č. 6 – Voskovcova x Peškova 

 Nová zvýšená křižovatková plocha 

 Zkrácení délky přechodů, nový přechod přes západní rameno Voskovcova pro účely přístupu 

na zastávku (dnes se přebíhá vozovka) 

 Vytažení všech nároží do vozovky, zmenšení vozovkových ploch 

 odsunutí kontejnerových stání dále od přechodu 

Místo č. 4 – Voskovcova x Štěpařská 

 Nejnehodovější místo, hlavní je ve směru provozu linek BUS MHD, avšak intenzity převažují 

ve směru ul. Tréglova z (důvodu zkracování si jízdy směr Barrandovský most a centrum 

namísto ul. K Barrandovu ul. Hlubočepská) 

 Návrh okružní křižovatky (OK), která zvýší plynulost a zásadním způsobem právě bezpečnost 

 prodlouží se sice pěší trasy (nutno odsunout severní a jižní přechod od okružního řešení 

křižovatky), avšak opět se na přechodech zvýší bezpečnost (řidiči spíše sledují provoz 

ostatních vozidel, než reagují na chodce) 

 Projektant doporučuje řešit navazující podrobnou technickou studii proveditelnosti na 

základě podrobného geodetického zaměření, zásahy do inženýrských sítí a především 

zajištění vhodného výškového řešení především jihozápadního nároží OK, podrobné řešení 

v rámci této dopravní studie je již nad rámec prací   

 

2. Diskuze 

Ad č. 1 p. Růžička – dotaz na protiparkovací sloupky – s větším počtem p. Syrový souhlasí 

Adč. 2  

pí. Tesková poukazuje na nutnost přesunout kontejnery – p. Syrový: ano nabízí se místa v řadě 

parkování v rámci vozovky pod křižovatkou 

místa pro přecházení – lze nahradit přechodem pro chodce, u ZŠ je to možné i v rámci zóny 30 

p. Růžička upozorňuje na nutnost doplnit žlutou čáru na rovnou stranu T křižovatky – bude doplněno 



Ad č. 3 

Krátce diskutováno parkování na střeše objektů CO v gesci MHMP resp. Správy služeb hl. m. Prahy 

Konečná autobusu – nelze řešit z důvodu soukromého vlastnictví pozemků (chodník a nástupiště je 

zcela na pozemku ve vl. právnické osoby) 

p. Vaněk – dotaz na možnost rozšíření slepá komunikace pod bazénem, kam rodiče často zajíždějí – 

ano je možné využít, avšak nebylo v rámci studie podrobně prověřeno 

zástupkyně družiny – rodiče také parkují přímo u bazénu – nelze však doporučit oficiálně 

p. Horatius – zprůjezdnění obytné zóny, tj. ponechání souč. modelu (aby se vozidla nemusela otáčet) 

- p. Syrový – zásada je: nezatahovat dopravu tam, kde být nemá a zde by se jednalo v podstatě o 

kosmetickou úpravu současného neutěšeného stavu – nutno zajistit řádný koridor pro chodce i 

cyklisty, alespoň v režimu chodníku s povoleným provozem jízdních kol. Koridor je součástí „zelených 

bezmotorových koridorů“ Barrandova a okolí. 

Ad č. 5 

p. Horatius se ptá na možnost protáhnout cyklostezku podél ul. Werichova – p. Syrový: je nutno řešit 

komplexněji v rámci celé oblasti, nejen lokálně, tj. takto není předmětem projektu BCŠ 

Ad č. 6 

Pí. Frejlachová upozorňuje na zbytkovou zeleň v nárožích – p. Syrový: bude upraveno 

p. Růžička požaduje sjednocení omezení rychlosti na 20 km/hod - p. Syrový: bude upraveno 

Ad. č. 4 

Je potřeba podrobná studie 

Přítomní se shodují, že okružní křižovatka je přijatelné dopravní řešení, které zklidní dopravu a má 

potenciál zabránit vysoké nehodovosti 

 

3. Závěry 

 Účastníci obdrží souhrnné návrhy v PDF, týden na připomínky 

 Nutnost informovat obyvatele o plánovaných opatřeních: škola – informační kampaň v rámci 

třídních schůzek, p. Malík – možnost účasti MČ – na webu / v radničním periodiku 

 p. Šolle – MČ si musí vydefinovat, jak se k návrhu postaví – možnost realizace některých 

opatření z prostředků MČ 

 p. Pálavský – spolupráce s Ateliérem A69 – p. Syrový předá podklady, ale zakázka musí přijít 

ze strany MČ 

 další postup: projektant požádá o koncepční stanovisko IPR, dále o vyjádření PČR, do konce 

listopadu předá studii ZŠ 



 do konce listopadu bude svoláno (předběžně v pátek 25. 11. 2016) finální setkání pracovní 

skupiny, na kterém proběhne předání studie: projektant – ZŠ – MČ – MHMP. 


