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DI PČR
DPP
DÚR
DSP
DZ
HDP
IAD
IPR
MHMP
OTV
PP
PD
PID
RTT
SSÚ
SSZ
TSK
VO
VD

Dopravní inspektorát Policie ČR
Dopravní podnik hl. m. Prahy
dokumentace k územnímu řízení
dokumentace ke stavebnímu povolení
dopravní značení
hlavní dopravní prostor / vozovka
individuální automobilová doprava
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor technické vybavenosti
přidružený prostor
projektová dokumentace
Pražská integrovaná doprava
Rekonstrukce tramvajové tratě
silniční správní úřad
světelné signalizační zařízení
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
veřejné osvětlení
veřejná doprava

pokud není uvedeno jinak: všechny fotografie autorský kolektiv dopravní studie
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.1 Identifikační údaje
PROJEKT:

DOPRAVNÍ STUDIE PRŮJEZDNOSTI S DŮRAZEM NA
BEZPEČNOST CHODCŮ A CYKLISTŮ V ČÁSTI DOLNÍ
LIBNĚ, Praha 8

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 48
zast. Petrem Vilgusem, Ph.D. zástupcem starosty
IČ 000663797
č.j. 2017/0156//OURV.DSRA21

ZHOTOVITEL:

Ing. Květoslav Syrový
Sušická 850/28, 160 00 Praha 6
IČ: 76384110
syrovy.k@gmail.com, tel. 731 701 027

SPOLUPRÁCE

Ing. arch. David Pfann

STUPEŇ PD:

studie

DATUM:

04 / 2017 s aktualizací 09 / 2017

1.2 Zadání
Předmětem díla je zpracování dopravní studie průjezdnosti s důrazem na bezpečnost
chodců a cyklistů v části dolní Libně, která je v přímé návaznosti na zpracovaný Generel
bezmotorové a pěší dopravy, jež byl vyhotoven pro MČ Praha 8 v roce 2015. Dopravní
studie se týká ulic, které budou výhledově zasaženy rekonstrukcí podzemních sítí (OTV
MHMP).

1.3 Podklady








zadání objednatele
digitální podklady (IPR)
údaje o dopravní nehodovosti (http://pcr.jdvm.cz)
dostupné intenzity dopravy a vlastní průzkumy
generel bezmotorové dopravy MČ Prahy 8 (www.8prokola.cz)
vlastní pasport současného stavu + dopravního značení, vlastní fotodokumentace
předchozí studie a průzkumy území (AP Atelier: propojení Dolní Libeň – Palmovka –
Libeňský most, Analýza dopravního zatížení Libeňského most IPR / 8jinak)
 předběžné koordinace a předjednání (viz doklady - návrhová část), záměry,
DPP+TSK (RTT Zenklova a Elsnicovo nám),
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 Atelier Kuzemenský a Synek – atelier FA ČVUT (LS-2013)
 Palmovka 2030 – UNIT architekti 02/2017
 Průzkumy a participace 8jinak

2. PRŮZKUMY






Během března proběhlo několik obhlídek celého území a pořízena první
fotodokumentace
Dne 20.4. byl proveden podrobný celodenní průzkum
o využití území,
o stavu infrastruktury,
o využití parteru budov,
o dopravních souvislostí (přestupní uzel, parkování)
o obsazenosti parkování,
o chování jednotlivých účastníků dopravy v kritických místech a křižovatkách
včetně ul. Zenklova a Na Žertvách
V září proběhlo doplňující podrobné sčítání pěší dopravy v důležitých oblastech
(ručně) – výsledky viz situace A7 a sčítací archy viz přílohy C - doklady
Poloha inženýrských sítí, stromů, parkování a všech objektů je součástí grafických
příloh

Fotodokumentace:

Kotlaska u MŠ

Na Žertvách x Ronkova
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Na Žertvách x Ronkova

Úsek Čuprova – Palmovka (Na Žertvách)

Elsnicovo nám. – trasa A26
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Přestupní uzel veřejné dopravy (bus / tram / metro) na Palmovce s pohybem cca 50.000 / den

Vjezd do ul. Pod Hájkem

Nároží ulic Pod Hájkem x Kotlaska a Pod Kotlaskou x Kotlaska
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Pohled do křižovatky Kotlaska x Ronkova (směrem k MŠ)

Kotlaska x U Libeňského pivovaru - přecházení

nám. Dr. Václava Holého - zásobování
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový
09 / 2017
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann
7 / 32

Dopravní studie – dolní Libeň

A. PRŮZKUMY A ANALÝZY
1. TEXTOVÁ ČÁST

nám. Dr. Václava Holého - zásobování

nám. Dr. Václava Holého

nám. Dr. Václava Holého
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Parkoviště u ul. Na Hrázi

Ul. Na Hrázi u podchodu do metra

Ul. Na Hrázi u Billy
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Ul. Zenklova

Vlevo: Zastávka Divadlo Pod Palmovkou

vpravo: Provoz IAD po tramvajové trati

Prostupnost okolí Palmovky pro cyklisty je v některých místech již zajištěna

Ul. Ludmilina a U Synagogy
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3. ANALÝZY
3.1 Řešené území
Návrh se přímo týká ulic: Kotlaska, Pod Kotlaskou, Pod Hájkem, Ronkova, Na Hrázi,
Ludmilina, U Synagogy a část náměstí Dr. Václava Holého (vyjma zrekonstruovaného
vnitřního prostoru s parkovými úpravami).
Všechny řešené komunikace jsou v současnosti místního významu, tj. místní obslužné
komunikace III. třídy či komunikace IV. třídy (chodníky), resp. účelové.
Aktivní parter a vjezdy byly zmapovány a zakresleny do situace současného stavu.
Plošné zklidnění dopravy je dnes řešeno pouze organizačně / formálně (dopravní značením).
V oblastech ul. Na Hrázi - Ludmilina – U Synagogy a od nám. Dr. V. Holého na sever až
k toku Rokytky jsou označeny zóny 30 pouze svislým dopravním značení bez doprovodných
fyzických prvků zklidnění.

3.2 Rešerše podkladů / rozvoje území
Tato dopravní studie je koordinována a v podrobnějším měřítku navazuje na analytickou
studii oblasti Palmovka (UNIT, 02/2017) a podrobněji širší územní a urbanistické analýzy
nezpracovává.
Využití území:

Zdroj: Analýza Palmovka 2030, UNIT architekti 02/2017
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Aktivní parter v území:

Zdroj: Analýza Palmovka 2030, UNIT architekti 02/2017

Mapa místních zájemníků:

Zdroj: Analýza Palmovka 2030, UNIT architekti 02/2017
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Témata budoucího rozvoje:

Zdroj: Analýza Palmovka 2030, UNIT architekti 02/2017
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Část výstupů z participace na celé území
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3.3 Pěší vztahy v území
Generel bezmotorové dopravy vedle obecných požadavků na prostupnost celého území
(postupně i bezbariérovou danou vyhláškou 398/2009 Sb.) ve své pěší části vymezuje i
hlavní koridory / neznačené, avšak důležité trasy z hlediska pěšího pohybu mezi jednotlivými
částmi Prahy. Důležitým (mezi)cílem je i přestupní uzel Palmovka (metro-tramvaj-bus).

Výřez ze situace Generlu bezmotorové dopravy MČ Praha 8 – Návrh sítě pěších tras a koridorů
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Pro ověření postupu návrhů byly dále byly použity i podklady UNIT architekti Palmovka 2030:
Současná Veřejná prostranství

Vliv záměrů na budoucí podobu veřejných prostranství

Zdroj: Analýza Palmovka 2030, UNIT architekti 02/2017
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Prostupnost území

Zdroj: Analýza Palmovka 2030, UNIT architekti 02/2017

Zdroj: Analýza Palmovka 2030, UNIT architekti 02/2017
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Vliv záměru z roku 2004 na vstupy do řešeného území

Zdroj: Analýza Palmovka 2030, UNIT architekti 02/2017
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3.4 Cyklistické vztahy v území
Řešeného území se dotýká síť cyklotras celoměstského významu:
A254: Na Žertvách – Palmovka – Liběňský most
A42: Krejcárek – Palmovka – Zenklova - Bulovka

Podklad IPR, 2017

MČ Praha 8 má zpracovaný generel bezmotorové dopravy, kde jsou jednak definovány
páteřní a hlavní koridory pro cyklisty, ale též místní propojky. Vedle významu je zde
definováno i předběžně navrhované opatření, které je však třeba dle podrobnějších znalostí
souvislostí a v souvislosti s rozvojem území aktualizovat. V tomto případě je třeba zvážit
řešení v ul. Kotlaska, zda zde bude navrhováno integrační opatření pro cyklisty, resp. zda se
ulice stane integrální součástí zóny 30 včetně celé této ulice.
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Hierarchie cyklotras dle generelu bezmotorové dopravy MČ Praha 8:

Rámcově navrhovaná opatření dle generelu bezmotorové dopravy MČ Praha 8:
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Celková situace z generelu bezmotorové dopravy MČ Praha 8 (2015) navrhuje řešení v ul.
Kotlaska, které nezahrnuje vizi zklidnění této ulice v rámci celého místních komunikací
prostoru Dolní Libně, ke kterému směřuje tato studie. Tj. ulice Kotlaska by pak nemusela být
pro cyklisty řešena s integračním opatřením, avšak byla by součástí uceleného plošného
řešení „zóna 30“. Dále viz návrhová část.

Výřez ze situace Generelu bezmotorové dopravy MČ Praha 8 – Návrh sítě cyklotras
Legenda k obrázku:
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Výhled cyklokoncepce dle analýzy Palmovka 2030:

Zdroj: Palmovka 2030, UNIT architekti 02/2017
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3.5 Vazby na veřejnou dopravu

Zdroj: Palmovka 2030, UNIT architekti 02/2017¨

V podrobnějším měřítku jsou vazby na veřejnou dopravu znázorněny v grafické příloze
Situace širších vztahů – veřejná doprava. Snahou návrhu má být zajištění komfortní
prostupnosti a rychlé a bezpečné dosažení zastávek veřejné dopravy bez jakýchkoliv bariér.
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3.6 Automobilová doprava
Hierarchie významu jednoltivých komunikací

Zdroj: Palmovka 2030, UNIT architekti 02/2017

Jednotlivá rizika, problémy v měřítku ulic a podrobného řešení jsou uvedena v rámci
problémové mapy. Problémem v území jsou obecně rozlehlé a předimenzované vozovkové
plochy v ul. Na Žertvách a Kotlaska, dále pak absence rozšířených nároží chodníkových
ploch (Pod Kotlaskou, Pod Hájkem, Kotlaska, Ronkova) či míst určených k přecházení (např.
na nám. Dr. V. Holého). V ul. Kotlaska jsou dlouhé přechody, u jednoho z přechodů k MŠ
chybí přisvětlení.
Zásadním problémem zůstává tranzit ulicemi Čuprova - Na Žertvách - Pod Hájkem –
Kotlaska – nám. Dr. V. Holého a zpět pak ul. Ronkova – Na Žertvách - Čuprova. Průjezd
územím je podpořen absencí prvků zklidnění, průjezd ve směru na Libeňský most je
v podstatě komfortní, a proto dosti využívaný.
Ulice Na Hrázi, U Synagogy a Ludmilina fungují spíše pro parkování a lidé chodí nejraději
středem vozovky (dnes jako zóna 30). Nám. Dr. V. Holého absentuje jako celek mnohé prvky
pro to, být skutečným náměstím. Ul. Kotlaska ustupuje průjezdné dopravě především pak
dopravě v klidu. Veškeré parkování v řešeném území (celkem 301 legálních zpoplatněných i
nezpoplatněných stání v řešených ulicích a na parkovištích 74 míst) je podrobněji
znázorněno v problémové situaci. Nejsou zde započítána místa ve vnitroblocích ani
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garážích, ani parkovací stání na parkovištích těsně v sousedství řešeného území (Zenklova,
Na Žertvách a volné parkoviště na Palmovce).

3.7 Majetková mapa
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3.8 Nehodovost

Zdroj: http://maps.jdvm.cz/
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Ze statistik PČR vyplývá, že za desetileté období (2007-2017) je poměr nehod v řešené
oblasti vnitřní části dolní Libně oproti území včetně ul. Na Žertvách a Zanklova je
dvojnásobný v neprospěch obou hlavních komunikacích. Nejvíce evidovaných nehod lze
sledovat na parkovišti ul. Na Žertvách a dále v křižovatce na Elsnicova náměstí.
Nejnebezpečnější nehody jsou evidovány na travajové trati. Ve vnitřní části dilní Libně došlo
pouze k devíti nehodám s lehkými následky na zdraví, naopak včetně okrajovýhc části to
byly již 3x s výžnými následky a 33x s lehkými.
srážky s chodcem:

Srážky s cyklistou:

zavinění chodcem:

zavinění cyklistou:

Bezprostředně v řešené lokalitě jsou evidovány 4 nehody za účasti chodce a žádná s účastí
cyklisty. Následky byly vždy jen s lehkým zraněním.
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4. Závěry a východiska pro návrhovou část
1.
V širších vztazích bude třeba definovat především skutečný význam a
potenciál řešené oblasti v rámci Palmovky (odpovědi hledá studie Palmovka 2030).
2.
V měřítku této studie se bude třeba vyjádřit k ul. Kotlaska, Ronkova a Pod
Hájkem, tj.:
i. bude ul. Kotlaska a Ronkova nadále vyčleněna ze zóny 30 a bude
sloužit i pro tranzitní dopravu území Dolní Libně (Čuprova - Na
Žertvách – Kotlaska - Ronkova), tak jak to definuje studie AP a je tomu
tak v podstatě i v současné stavu (varianta 0)
ii. zda budou všechny ulice součástí uceleného řešení zklidněné zóny 30
od Palmovky až k Rokytce a ul. Čuprova,
iii. zda budou součástí zóny 30, avšak prvky zklidnění budou dvojího
charakteru, kdy v ul. Kotlaska budou aplikovány prvky vertikálního
zklidnění v menším rozsahu
iv. zda bude ul. Kotlaska v ohledu k cyklistické dopravě řešena s
integračním opatřením pro cyklisty společně s ul. Na Žertvách a
Ronkova, resp. zda bude součástí zóny 30 bez jakéhokoliv liniového
opatření.
3.
Návrh by měl respektovat současný aktivní parter, případně navrhne zlepšení
podmínek především pro pěší přístupy k němu a dále také v ohledu na parkovací
místa pro zásobování.
4.
V rámci analýzy IPR zatížení Libeňského mostu (2016) byl proveden výpočet
intenzit pro jednotlivé scénáře rozvoje širšího území dle ÚP. Model dopravy uvažuje i
s obousměrnou ul. Ronkova a ze současných 6600+4400 vozidel (v obou směrech /
24 hod) lze očekávat ve variantách bez vybudování komunikací Pobřežní IV jih i
sever (tedy při zanechání souč. stavu) navýšení o 2800+1800 vozidel / 24 hodin. To
samé platí i v případě, že bude Libeňský most kapacitnější v každé směru o další
jízdní pruh (analýza má zkráceně v závěru, že 4 pruhů na mostu není třeba).
Z porovnání uvedených modelů pro jednotlivé scénáře lze konstatovat, že je nutné
ulice Kotlaska a Ronkova zklidnit maximálním možným způsobem, neboť v dohledné
době může být tento průjezd územím Palmovky zatížen stejně jako je tomu v ul.
Sokolovská. Pro toto území se jedná o nežádoucí tranzit. Nastavení dostatečného
odporu vůči komfortnímu průjezdu sérií či vhodnou kombinací prvků zklidnění, může
znamenat snížení tranzitu až o 1/3.
5.
Zásadní budou požadavky ROPID a DPP, TSK, PČR a ODA MHMP
k uspořádání ul. Ronkova v ohledu k občasné potřebě obousměrného provozu pro
autobusy PID či jako event. objížďka pro ul. Sokolovská (náhradní komunikace).
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hranice řešeného území
problémy, závady, rizika

P01 Chybí propojení na cestu podél Rokytky
P02 Parkování před přechodem

P03 Dlouhý přechod

velké parkovací plochy (soukromé placené / veřejné / fialová zóna)

P04 Chybí přecházení

P05 Chybí zásobovací stání
P06 Chybí spojení s parkem

10

P07 Chybí přecházení

28

P08 Parkování na chodníku mezi stromy

10

200

počet parkovacích míst v úseku ulice - fialové zóny (v území 200 míst)

74

počet parkovacích míst v úseku ulice - modré zóny (v území 74 míst)

8

počet parkovacích míst v úseku ulice - oranžové zóny (v území 8 míst)

5

počet parkovacích míst v úseku ulice - ostatní (v území 5 míst)
parkovací místo vyhrazené - invalidní (v území 9 míst)
parkovací místo vyhrazené - ostatní (v území 5 míst)

P17 Jízda v parkovacím pásu

XX

3

P09 V celé křižovatce chybí dořešení přecházení x parkování
P14 Stanoviště kontejnerů v parku
P10 Parkování na chodníku, stání v jízdním pruhu
P11 Chybí spojení s parkem

7

P13 Předimenzovaná plocha vozovky,
celkové tvarové řešení křižovatky

Mezi obecné problémy, s nimiž se z hlediska všech druhů dopravy potýká řešené
území jako celek, patří především:
špatný stav povrchů (problém bezpečnosti, pohodlí a hlučnosti
rychlá a intenzivní automobilová doprava v ose území
lampy, koše, parkovací automaty atp. v nevhodných polohách na chodníku
nevyhovující profily z hlediska parkování - stání částečně na chodnících
absence mobiliáře - stojany na kola, lavičky atp.
jednosměrné ulice bez řešení obousměrnosti pro cyklisty
nedostatek stromů v ulicích

P16 Dlouhý přechod

15

3

P18 Parkování před přechodem
PLACENÉ PARKOVIŠTĚ
P19 Parkování před přechodem
37 míst
obsazenost 100%
30 Kč / 1 hod.
(nákup nad 100 Kč = zdarma)

počet parkovacích míst v ploše - soukromá

2

P15 Dlouhý přechod

P12 Nevyřešená poptávka po stání pro motorky

P91 Chybějící přecházení, chybějící řešení pro cyklisty

P20 Chybějící přecházení

13

P21 Široký vjezd na parkoviště

P22 Problematické povrchy
P23 Široký vjezd zásobování

30

P24 Dlouhý přechod

P90 Zastávka tramvaje s nevhodnou nástupní hranou

P26 Předimenzovaná plocha vozovky

P25 Problematické povrchy a sklon

1
1

5

1

P27 Dlouhý přechod

P36 Stanoviště kontejnerů na úzkém chodníku
P37 Parkování na chodníku
P38 Dlouhý přechod

P28 Dlouhý přechod

P39 Parkování na chodníku

2

P30 Parkování před přechodem

16

3

15

2

P31 Parkování před přechodem

11

7

P41 Nadbytečný zákaz zastavení
P43 Parkování v dopravním stínu

16

P40 Chybějící přecházení

P89 Úzký chodník

16

P42 Chybějící přecházení

4

P29 Dlouhý přechod
P32 Úzký chodník
P33 Snížený chodník

P44 Chybějící přecházení

?

P70 Chybějící dnes uzavřené historické pěší propojení

5
P88 Dlouhý přechod
PLACENÉ PARKOVIŠTĚ
cca 35 míst
obsazenost cca 80%
30 Kč / 1 hod.
250 Kč / den (07-18h)

P34 Úzký pěší průchod

3
2

P73 Úzký chodník, parkování na chodníku

2

P87 Stání v jízdním pruhu

rezervace
1500 Kč / měsíc osobní auto
1600 Kč / měsíc dodávka

PLACENÉ PARKOVIŠTĚ
cca 37 míst
obsazenost cca 60%
30 Kč / 1 hod.
250 Kč / den
250 Kč / noc

P83 Parkování

8

P74 Chybějící přecházení
P82 Funguje jako pěší zóna

P85 Zákoutí

19

2

P84 Úzký chodník

P45 Úzká ulice obytnéího charakteru zatížená intenzivním provozem

18

4

P35 Chaotické parkování na chodníku

25

22

3

28

P46 Bariérový a dlouhý přechod
P47 Chybějící přecházení
P86 Chybí řešení pro chodce

P78 Chybějící přecházení

P71 Nevyužitý prostor, odpadky

10

2

P72 Naddimenzovaný nevyužitý chodník

7

P57 "Nejdelší přechod v ČR"

6
?

NEPLACENÉ PARKOVIŠTĚ
cca 100 míst
obsazenost cca 130%

P75 Úzky chodník

P52 Parkování před přechodem
P49 Chybějící přecházení
P51 Bariérový a dlouhý přechod

P76 Nevyužitý prostor, odpadky
P81 Délka přechodu x parkování
P80 Parkování na chodníku

P48 Otáčení vozidel

P50 Chybějící přecházení

P77 Nepřístupná plocha zeleně
(přibližně zde byla střecha, na níž psával Hrabal)
P79 Úzký chodník

?

P92 Neregulované parkování
55% mimopražské SPZ

8

NEPLACENÉ PARKOVIŠTĚ
cca 80 míst
obsazenost 100%
P55 Bariérový a dlouhý přechod

P53 Chybějící přecházení

12

P56 Předimenzovaná plocha vozovky

P67 Celkově problematické řešení

P54 Chybějící přecházení

P58 Chybějící přecházení
P66 Chybějící přecházení a návazné cesty

5
P59 Chybějící přecházení

P60 Prošlap

0

P62 Prošlap
P69 Prošlap
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průměr celkového počtu vozidel ve sčítací lokalitě

Pro účely ověření návrhu proběhlo doplňující sčítání dopravy zaměřené na směr a
intenzity pohybu chodců, které proběhlo ve dnech 7., 11., 12. a 13. 9. 2017 v
ranních a odpoledních hodinách v době dopravní špičky. Specifikem, které mohlo
částečně ovlivnit sčítání v ul. Zenklova a Na Hrázi, byla rekonstrukce eskalátorů v
několika z výstupů z vestibulu stanice metra Palmovka (lze zde tedy předpokládat
oproti běžnému stavu zvýšení počtu uživatelů) – především v linii zastávka Divadlo
Pod Palmovkou – vestibul metra z ul. na Hrázi. Sčítání chodců bylo v některých
uzlech doplněno sčítáním osobních automobilů či autobusů, které slouží k
doplnění či zpřesnění existujících dat a modelů o motorové dopravě v tomto území.
Získáváme tak ucelenou představu o přibližném poměru výskytu chodců a
motorových vozidel v jednotlivých oblastech řešeného území. Vzhledem
k omezeným prostředkům v rámci zpracování této studie nebyla prováděna
celodenní sčítání či další podrobné průzkumy (tj. bylo provedeno sčítání pouze v
klíčových uzlech, nikoliv sčítání v celé ploše řešeného území, ani nebyl vytvořen
propojený model celého území). V dalších uzlech je možné dopočítat přibližný
počet projíždějících aut, ale je nutné údaje uvažovat s odchylkami.
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průměr celkového počtu chodců ve sčítací lokalitě

Zelené linie znázorňují optimální nejkratší pohyby chodců, mnohdy reálné
(přecházení mimo dnes vymezená či vyznačená místa) a to v souvislosti s již
nastavenou infrastrukturou (tj. že prostor pro chodce vymezují zpravidla chodníky
podél fasád domů). Dalším předpokladem je, že uličním prostoru právě nejsou
žádné bariéry pro pohyb chodců (parkující i jedoucí vozidla, vysoké obrubníky,
uliční mobiliář, zábradlí, stromy atp.). Představa o těchto ideálních trasách nám
umožňuje se v návrhu uličního prostoru vyhýbat umisťování bariér do přirozených
tras a tím zajistit maximální pohodlí pro pohyb (i delší pobyt) chodců v ulicích.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.1 Identifikační údaje
PROJEKT:

DOPRAVNÍ STUDIE PRŮJEZDNOSTI S DŮRAZEM NA
BEZPEČNOST CHODCŮ A CYKLISTŮ V ČÁSTI DOLNÍ
LIBNĚ, Praha 8

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 48
zast. Petrem Vilgusem, Ph.D. zástupcem starosty
IČ 000663797
č.j. 2017/0156//OURV.DSRA21

ZHOTOVITEL:

Ing. Květoslav Syrový
Sušická 850/28, 160 00 Praha 6
IČ: 76384110
syrovy.k@gmail.com, tel. 731 701 027

SPOLUPRÁCE

Ing. arch. David Pfann

STUPEŇ PD:

studie

DATUM:

09 / 2017

1.2 Zadání a rámcový harmonogram
Předmětem díla je zpracování dopravní studie průjezdnosti řešeným územím s důrazem na
bezpečnost chodců a cyklistů v části dolní Libně, která je v přímé návaznosti na zpracovaný
Generel bezmotorové a pěší dopravy, jež byl vyhotoven pro MČ Praha 8 v roce 2015.
Studie se má stát jednak podkladem pro další debatu o podobě části Libně a jednak bude
jedním z podkladů pro další stupně přípravy (ÚMČ Praha 8, OTV MHMP atd.).
Úkolem studie je redefinovat resp. nabídnout pomocí nového stavebního řešení kvalitnější a bezpečnější podobu uličních profilů.
Řešení v Dolní Libni zasluhuje individuální přístup, stejně jako volba odpovídajících prvků a
vybavení. Studie však tento detail neřeší, tj. typologii vybavení (druh laviček či odpadkových
košů), stejně jako nové či současné stromy (nutno nechat zpracovat samostatný pasport
současné zeleně a jeho stavu a následně navrhnout podrobné řešení v kontextu řešení navrhovaného).
Řešenými ulicemi jsou Kotlaska, Pod Kotlaskou, Pod Hájkem, Ronkova, Na Hrázi, Ludmilina,
U Synagogy a část náměstí Dr. Václava Holého. Podrobněji je pak zadání specifikováno následujícím způsobem:
Dílo musí obsahovat následující části:
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-

uplatnění bezpečnostních prvků pro chodce typu krtčí uši

-

návrh zahrnující zejména zájmy bezmotorové dopravy a prokázanou intenzitu
pěší dopravy

-

návrh řešení pěších křížení v bezprostředně navazujících úsecích a křižovatkách
(z/do řešeného území) vč. ul. Zenklova

-

návrh náměstí Dr. V. Holého bez zpracování vnitřní části náměstí (tj. bez již
revitalizovaného parku.

-

V rámci studie uspořádat veřejné projednání a představení díla veřejnosti, výsledky průběžných konzultací s objednatelem zohlednit při návrhu, stejně jako vypořádat připomínky z veřejného projednání.

-

Cílem díla není podstatná redukce ani nárůst počtu parkovacích stání.

-

Území bude zmapováno z hlediska vlastnických vztahů k veřejnému prostoru a
podzemním sítím tak, aby navržená řešení byla v praxi realizovatelná.

-

Bude zohledněna skutečnost, že většina zpracovaných ulic je v dopravním režimu
30 km/h.

A dále:

Podrobnější doplnění zadání postupně vyplývalo ze zpětné vazby v rámci veřejných
projednání s obyvateli a následně se zástupci dotčených orgánů. První veřejné projednání
proběhlo 11. 5. 2017 (prezentace analýz a úvodní zpětná vazba, doplnění zadání) a druhé
20. 6. 2017 (prezentace a debata nad možným řešením). Postupně lze očekávat i další
podněty a připomínky v rámci projednání se zástupci úřadu a dalších dotčených subjektů či
organizací či těch, kteří se dosud s návrhy neseznámili. Vypořádané podněty jsou součástí
dokladové části C, shrnuty pak v závěru této textové části. Během léta 2017 proběhla
projednání s DOSS a následně jim byla předána studie k vyjádření (07-08-09 / 2017). Odevzdání studie je k 29. 9. 2017.

1.3 Řešené území / koordinace
Palmovka má v budoucnu projít důležitými proměnami. Tento proces již probíhá a jeho
problematice se věnuje jiný projekt (Palmovka 2030, UNIT architekti). Řešené území je vymezeno z důvodů urbanisticky relativně stabilizovaného území, tj. v ulicích se kromě severní
strany ul. Kotlaska (dle ÚP nová výstavba) nepředpokládá žádných zásadních změn, a proto
jakékoliv úvahy o podobě uličních profilů jsou vzhledem k blížící se potřebě oprav inženýrských sítí aktuální. V neposlední řadě vzniká potřeba podpořit kvalitu veřejných prostranství
a ulic, ve kterých některé hrany či povrchy fungují již desítky let a jsou nevyhovující.
Velkou neznámou zůstává výhledová funkce a podoba dnešního autobusového terminálu
Palmovka. Jeho kapacita pozbyla smyslu a předkládaný návrh bez ujasněné vize této plochy
nemá ambice v kontaktu s tímto územím nijak striktně definovat – proto např. řešení ul. Na
Hrázi sleduje jasně jen definovanou severní uliční hranu, nikoliv jižní. Současně se zde nachází zárodek nám. Bohumila Hrabala, avšak jeho rozsah, funkce a podoba též není známa.
Obdobně se přistupuje i k východní hraně ul. Ludmilina.
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Ulice Zenklova je co do stavu infrastruktury relativně stabilizovaná s nedávno rekonstruovanou tramvajovou tratí, avšak celkové uspořádání chodníků má v ohledu k provozu v
ulici značné rezervy, především pak v oblasti bezpečného řešení pro chodce a cyklisty vs.
organizace parkování vs. tramvajová trať po rekonstrukci (resp. tram. zastávky Divadlo Pod
Palmovkou). V rámci projednání byla debatována stále více rezonující potřeba zřízení nové
vložené tramvajové zastávky ve směru z centra směr Kobylisy (v okolí Elsnicova nám.), což
se však po posunutí zastávky Stejskalova v rámci akce RTT a související akce TSK zřejmě
jeví jako méně zásadní. Tato studie zastávky neřeší.
Podoba ulice Na Žertvách se bude odvíjet od řešení celé Palmovky, což je v současnosti
téma s otevřeným řešením, přestože je v územním plánu schválený tunel pod Palmovkou.
Debatováno je nadále i povrchové řešení přes Palmovku. V obou případech však lze již dnes
celkem jasně řešit nezávisle navazující ulice.
Úpravy ulic řešených touto studií lze v celém rozsahu realizovat nezávisle na výsledné podobě ul. Na Žertvách i Zenklova, a to včetně redefinování funkce dnešního autobusového terminálu. Veškerá staveništní doprava může (má) probíhat mimo studií řešené území. Pouze
v případě event. nové výstavby v ul. Kotlaska je třeba prověřit potřebné kapacity nových přípojek a zda nebude třeba posílit současné řady inž. sítí v ul. Kotlaska, Na Hrázi či Ronkova.
Před dalšími stupni je třeba podrobněji prověřit stav všech inženýrských sítí a případně zajistit úpravy s odp. správci, nejlépe v koordinaci s OTV MHMP.

z 1. veřejného projednání 11. 5. 2017 (zdroj: MČ P8, odd. MA21)
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2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHY
2.1 Obecně
Z předchozích analýz vyplývá, že největším problémem je tranzit řešenou oblastí mezi Elsnicovým nám. a ul. Čuprova (konkrétně ulicemi Kotlaska, Ronkova a Pod Hájkem). Dalším
problémem je samozřejmě historický a celkově nevyhovující stav a vybavení infrastruktury,
který značně zaostává za standardy 21. století. Místní obyvatelé toto negativně pociťují
nejen v oblasti bezpečnosti dopravy a v pobytu ve veřejném prostoru, ale i v sociálních
aspektech. Ze zkušeností z jiných míst Prahy se zlepšením stavebního stavu, bezpečnosti a vybavení lze očekávat, že Dolní Libeň se stane lepší adresou pro bydlení i
podnikání. S výše uvedeným je obvykle spojena i cena nemovitostí a následné investice.

2.2 Širší dopravní vztahy
Na níže uvedených schématech jsou zobrazeny výsledky vyhledávače Google, který provádí
výpočet trasy dle stavu dopravy pro účely navigace. Průjezd Libní se v podstatě vždy nabízí
jako alternativní trasa (v řádu stovek metrů kratší a cca o minutu delší, což se v dopravních
špičkách časově mnohdy vyrovnává, především s vytíženou ul. Sokolovská).
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Žádná z vnitřních komunikací Dolní Libně není určena pro tranzitní provoz celoměstského
významu a ani nespadá do komunikací s výkonem státní správy státu ani MHMP.
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2.3 Obecné principy navrhovaného řešení



Zlepšení dostupnosti a prostupnosti území především pro chůzi a jízdu na kole
Zklidnění dopravy
o Plošné: zóna 30 / obytná zóna
o Liniové: fyzické / optické zúžení vozovky
o Bodové: zvýšené křižovatkové plochy, resp. přechody a místa pro přecházení
o





















Série bodových zklidnění = liniové

Minimalizace vozovkových ploch / maximalizace nepojížděných ploch (chodníky a
prostranství)
Plošně bezbariérové a cykloobousměrné řešení
Komfortní chodníky a bezpečná křížení vjezdů s chodníky (chodníkové přejezdy)
Umožnění bezpečného přecházení v potřebných a logických vazbách
Vytvoření náměstíčka / nabídka veřejného prostranství včetně sezení a mobiliáře
Doplnění stromů (optické zúžení ulice / měřítko / stín / mikroklima)
Nabídka sezení i v ulici v intervalech / rozestupech (především pro seniory a rodiny
s dětmi)
Ochrana nepojížděného prostoru (zahrazovací opatření)
Nabídka prostoru pro vytvoření předzahrádek
Minimum zákoutí a nepřehledných míst (odstranění keřů)
Rozmístění kontejnerových stání bez komplikace s vývozem a současně s minimalizací nároků na vymezení plochy pro odstav vozidel pro vývoz
Prostor pro parkování vozidel řešeno opticky jako součást přidruženého prostoru
Přeuspořádání parkování s minimalizací ztrát kapacit
Nabídka parkování především pro potřeby rezidentů
Vymezení zásobovacích stání na omezenou dobu, jinak jako součást zón placených
stání (ZPS)
Stojany na kola rozmístěné plošně v území, především před budovami s aktivním
parterem
Nově bude třeba řešit odvodnění s novým polohami uličních vpustí
Předpokládá se všude nové veřejné osvětlení (poloha, intenzita, atd.).
Lokální úprava polohy a nová ochrana sdělovacích a silových kabelů se předpokládá
především v místech reorganizace parkování a tam, kde dochází ke změně plochy
chodníku na vozovku (minimálně). Drobné posuny a úpravy tras v nárožích se uvažují.
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3. MOŽNOSTI DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
3.1 Širší souvislosti
Na Libeňský most a jeho okolí byla zpracována mikrosimulace (IPR, TSK) pro stav a územní
plán (pro různé varianty vč. dvou či čtyřpruhového řešení mostu). Názory, že dokud nebude
jasně definováno řešení, kterým se bude ubírat celková dopravní situace okolí Palmovky
(Balabenka / Povltavská x Zenklova / Rohanské nábřeží x U Rustonky, resp. přímé
propojení Balabenky s Libeňským mostem), nebude možné žádným způsobem řešit
dopravní zklidnění Dolní Libně, se dle závěrů studie s mikrosimulacemi jeví jako liché.
Přesto se doporučuje nyní sledovat řešení č. 1 (dále jako VARIANTA 1), které zachovává
průjezd územím, pouze ho dopravně zklidňuje s možností následné reorganizace či úplného
zamezení průjezdu. Přijetí jakéhokoliv omezení průjezdné dopravy je obecně vnímáno jako
zásah do práv těch, co chtějí územím pouze projíždět, avšak z hlediska vymezené funkce
území a následného technického řešení infrastruktury, mají též rezidenti či vlastníci
nemovitostí práva v souvislosti s obýváním domů v blízkosti místních komunikací, které
nejsou určeny pro tranzit, a tak při využití současného legislativního a technického rámce je
třeba odpovídajícími prostředky chránit i práva jejich. Varianta 1 je jakýmsi kompromisním
řešením, které lze s postupem doby upravovat. Na tento fakt pak reaguje navrhované řešení,
se kterým lze následně variabilně do určité míry pracovat z hlediska organizace dopravy.

3.2 Varianty řešení
Variantní řešení jsou řazena vzestupně z hlediska míry regulace určitého druhu tranzitu.
Varianta 1 se za současného stavu a přístupu jeví jako nejreálnější. Varianta 5 uzavírá
průjezd před mateřskou školkou pro tranzit úplně.
Výčet možných řešení:
VARIANTA 1: Zachování současné dopravní obsluhy území s přesunem tranzitu z ul.
Nad Hájkem do ul. Ronkova, která se tímto pro veškerý provoz zobousměrňuje.
 snížení intenzit tranzitní dopravy
 prodloužení trasy ve směru východ - západ
VARIANTA 2: Komplikace pro tranzit ve směru západ – východ (v místě před MŠ)
VARIANTA 3: Zamezení tranzitu ve směru východ – západ (v místě před MŠ)
VARIANTA 4: Zamezení tranzitu ve směru východ – západ a komplikace v opačném směru
VARIANTA 5: Úplné uzavření průjezdu pro tranzit před MŠ v obou směrech, možno pouze
zasunovací sloupky (pollery) pro místní (video: dle značky), zásobování, IZS, atd.
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4. NÁVRH – VARIANTA 1a
Celé řešené území se navrhuje zahrnout do ucelené zóny 30 v návaznosti na oblast ulic
U Libeňského pivovaru, Na Rokytce atd. . Oblast zóny 30 bude ohraničena ulicemi Na
Žertvách / Zenklova, tokem Rokytky a kolonií Kotlaska. Některé části lze provést jako obytné
či pěší zóny, a to v závislosti na funkci ulice (západní část ul. Na Hrázi, Ludmilina a
U Synagogy; koncová východní část ul. Kotlaska variantně buď obytnou zónou, anebo jako
zvýšená křižovatka v rámci zóny 30 – v případě, že nebude ponechána pro tranzit; dále pak
část komunikací na náměstí Dr. V. Holého).
Tato varianta tranzitní dopravě nezamezí, pouze její negativní vlivy zmírňuje, takže
v takových případech je i v rámci zóny 30 akceptovatelné řešit důležitá místa křížení jako
přechody, v křižovatkách je však řešena přednost zprava, jednosměrky jsou řešeny jako
obousměrné pro cyklisty. V zásadě se zpomaluje průjezd územím (zvýšené plochy, přednost
zprava, více míst pro přecházení, zúžené vozovky na potřebné minimum, optické zúžení
pomocí stromů). Zpomalení dopravy je pak důležité i pro volbu trasy těch, kdo územím chtějí
pouze projet a použijí k tomu navigaci fungující na základě „plovoucích vozidel“ (viz odst. 2.2
výše).
V rámci řešení dopravy v klidu je preferováno podélné stání, a to o šířce 2,25 m v základní
šířce, 2,0 m ve zúžených profilech a v méně zatížených komunikacích a 1,8 m v pěších a
obytných zónách. Podélná stání jsou pak o rozměrech 4,5 m (s možným převisem 0,5 m
přes obrubu) a š. 2,5 m. Šikmá stání se nenavrhují (kromě dočasných v ul. na Hrázi) z důvodu variability v případě potřeby otočení jednosměrnosti. V celém řešeném území budou vyhrazena v odpovídající míře zásobovací stání s omezenou dobou použitelnosti (jinak pro
rezidenty v rámci ZPS) a to jak před provozovnami tak i pro krátkodobé nárazové stání například zásilkových služeb. Budou vyhrazena v současnosti požadovaná vyhrazená stání
(včetně stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a dále budou zajištěny i
rezervy stání s parametry zásobovacích stání (délka a šířka pro dodávku) a bezbariérových
stání (šířka vedle stání, ideálně v úrovni chodníku), které bude možné v případě potřeby v
budoucnu vyznačit. Taková místa zde v souč. stavu v podstatě nejsou zajištěna a díky této
reorganizaci parkování v rámci ZPS (aniž by byl narušeno členění modré / fialové / placené).
Parkování bude stavebně řešeno vizuální integrací do přidruženého prostoru.
Výše popsané úpravy jsou ve smyslu manuálu tvorby veřejných prostranství IPR 2014/06.

4.1 náměstí Dr. Václava Holého
4.1.1 Celkové řešení
V současnosti se jedná o prostor fungující spíše izolovaně (krátkodobě pobytový park s málo
komfortními přístupy oddělen východo-západní komunikací Kotlaska spíše tranzitního
charakteru bez možnosti bezpečného přecházení a nepříjemným jižním úsekem ul.
U Libeňského pivovaru s volně stojícími kontejnery pro tříděný odpad cca v těžišti pěších
pohybů). Je otázkou, zda se ve své podstatě a v tomto uspořádání jedná skutečně o
náměstí.
Navrhuje se více propojit a otevřít středovou plochu parku s obvodovými uličními profily,
především v nárožích (u křižovatek), kultivovat obvodové chodníky vč. podoby rabátek v nich
existujících stromů a přesunout kontejnery na odpad pod zem a mimo hlavní plochu náměstí.
Vyjma ul. Kotlaska, která prochází jižně podél náměstí, budou všechny profily včetně
křižovatek řešeny oproti vozovkám jako zvýšené plochy, v linii ul. Kotlaska tak vzniknou dvě
zvýšené křižovatkové plochy, které budou zajišťovat jednak zklidnění v kříženích a jednak
všeobecně bezpečný provoz všech účastníků v rámci těchto dopravně exponovaných
křižovatek. Řešená část ul. Na Rokytce se navrhuje provést jen pro průjezd a propojit tak
park s územím podél Rokytky, což je třeba podpořit dalšími úpravami v zelené ploše u
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Rokytky, případně tok Rokytky více zapojit do Dolní Libně a naopak. Směrem ke škole se
nabízí zřídit novou lávku a propojovací cestičku k chodníku podél levého břehu Rokytky,
v prostoru se nabízí zřídit dětské hřiště a též navrhnout odpovídající úpravy zeleně (není již
součástí řešeného území).
4.1.2 Pěší doprava
Zásadní změnou ve prospěch pěších pohybů je rozšíření všech nároží, doplnění přechodů a
míst pro přecházení. Zajišťují se tak všechny pěší vazby, přechody se zkracují a zlepšují se
vzájemné rozhledové poměry. Zvýšené křižovatkové plochy pak nabízejí další stupeň
ochrany provozu chodců, kdy je fyzicky zajištěno zpomalení vozidel z dnešních 50 km/h až
na 20 km/h. Nově se napojuje i ul. U Libeňského pivovaru, z jehož východního chodníku
chybí propojení k parku na náměstí.
Při severní straně se reorganizuje parkování a vzniká prostor pro vizuální a pěší propojení
severní fasády náměstí s parkem. V prostoru se nabízí zřídit zahrádku a umístit mobiliář.
Zásadním zlepšení má přinést i řešení přecházení v křižovatce před Albertem s přemístěním
kontejnerů na tříděný odpad.
4.1.3 Cyklistická doprava
V rámci zóny 30 nejsou řešeny speciální prvky a infrastruktura pro cyklisty, obousměrné
řešení v jednosměrkách bude zajištěno především svislým značením, může být doplněno
v úvodním a koncovém úseku (dl. cca 10 m) i vodorovným značením (postačí
cyklopiktokoridor).
4.1.4 Veřejná doprava
V ul. Zenklova se zvažuje zřízení nové tramvajové zastávky ve směru Kobylisy, což
podporuje i zřízení lepší prostupnosti mezi nám. Dr. V Holého a Elsnicovo nám. a návrh nové
lávky přes Rokytku. Zřízení nové zastávky je z hlediska obsluhy území žádoucí, avšak dle
projektu RTT Zenklova se má zastávka Stejskalova posunovat před Sokolovnu, takže je
třeba zvážit vzájemné vzdálenosti. K autobusové dopravě viz odst. 4.2.4.
4.1.5 Automobilová doprava v pohybu
Díky novým zvýšeným křižovatkám a zpřehlednění jejich bezprostředního okolí, dále
integrací do ucelené zóny 30 s přednostmi zprava, lze očekávat nejen formální, ale i reálné
zklidnění dopravy.
Negativním jevem zvýšených ploch je časté parkování na přilehlých chodnících (což je téměř
pravidlem především při jižní straně náměstí Dr. V. Holého). Součástí řešení tedy musí být
usměrnění chování / tj. zamezení prostřednictvím protiparkovacích sloupků v místech
přecházení tam, kde parkování není.
4.1.6 Automobilová doprava v klidu (parkování) a zásobování
V řešené části ul. Na Rokytce se úplně ruší parkování a nahrazuje se novými stáními v ul.
Kotlaska (na úkor šířky vozovky) ve výsledku bez ztráty kapacity. V ul. U Libeňského
pivovaru místa nově přibudou a jsou řešena jako kolmá, resp. podél středové plochy jako
podélná, která lze v případě zmenšených nároků na parkování vypustit za účelem zlepšení
přehlednosti u křižovatky a nástupu do centrální plochy náměstí. Při severní hraně dochází
k reorganizaci parkování – ze dvou podélných řad stání se stává jedna řada kolmých při
fasádě ve střední části s přerušením jako umožnění nástupu do centrální plochy náměstí
(parku). Celkově přibudou na náměstí 4 parkovací stání (do současného parkování nejsou
započteny ilegální možnosti stání na chodnících, přechodech apod.).
4.1.7 Inženýrské sítě vs. stromy a kontejnery
Nově jsou řešeny stromy mezi kolmým parkováním na východní straně náměstí. V tomto
úseku nejsou stromy v konfliktu s inženýrskými sítěmi. Nově řešené podzemní kontejnery na
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stejné straně náměstí jsou v konfliktu pouze s kabely, které budou v rámci stavebního řešení
přeloženy.

4.2 Kotlaska a náměstíčko u MŠ
4.2.1 Celkové řešení
Základní profil komunikace se zužuje na 6,0 m (s lokálním rozšířením na 6,5m před Albertem
a 7,5m na náměstíčku, zlepšují se poměry na výjezdu z parkoviště od Alberta, parkování se
řeší v rámci přidruženého prostoru, stromy zůstávají respektovány v souč. poloze (nutno
prověřit jejich stav a kvalitu pro výhled). Náměstíčko je pak řešeno jako zvýšené, na kterém
je maximální možnou měrou redukována vozovka a plocha je naopak nabídnuta ve prospěch
pobytového využití. Nově jsou zde umístěny stromy v celé délce až k náspu železniční tratě
na východním konci ulice, které se střídají s kolmým parkováním.
4.2.2 Pěší doprava
Pěší trasy se novým řešením zásadním způsobem zkracují, přes hlavní vytížené směry jízdy
jsou navrženy přechody pro chodce, chodník podél MŠ je ponechán v základní šířce 2,5m s
lokálním zúžením až na 2,0m.
V úseku mezi ul. Zenklova a nárožím u Alberta dochází k redukci stávající šířky jižního
chodníku na 2,7m. Reálně je však značná část stávajícího chodníku v současnosti využívána
k parkování (legálnímu i nelegálnímu) a jedná se tedy spíše o zachování stejné průchozí
šířky v kultivovanější podobě.
V posledním úseku u ul. Zenklova je severní chodník rozšířen na 3,5m na úkor části stávající
plochy zeleně. Obdobné rozšíření je teoreticky možné i u severního chodníku v úseku v nám.
Dr. V. Holého, ovšem znamenalo by to zásah do koncepce řešení parku, což je mimo řešené
území.
4.2.3 Cyklistická doprava
Dtto viz výše 4.1.3. Minimální šířka jednosměrného profilu s obousměrným provozem
jízdních kol (mezi ul. Ronkova a Pod Hájkem) je navržena na 4,25m. V rámci prostoru
náměstíčka je třeba nabídnout v každém nároží stojany pro jízdní kola (mimo logické pěší
vazby), které mohou současně fungovat jako protiparkovací opatření.
Další zvýšení bezpečnosti cyklistů je realizováno též odstraněním šikmého parkování v ulici.
V napojení na ulici Zenklova se předpokládá připojení na výhledově nově řešenou ulici
Zenklova s vyřešeným opatřením pro cyklisty, ukončení ulice Kotlaska by tedy mělo být
vyřešeno tak, aby umožňovalo plynulý přechod do jízdy v tomto opatření.
4.2.4 Veřejná doprava
Zachovaný obousměrný průjezd územím je ponechán současně jako trasa pro náhradní
autobusovou dopravu, u níž se počítá také s využíváním kloubových autobusů. Tomu
odpovídají také navržené oblouky a lokálně rozšířené vozovky. I přes částečně ponechaný
tranzit však území zůstává především rezidentní oblastí s prioritou pěší dopravy, čemuž je
maximálně přizpůsobeno fyzické řešení křížení a šířky vozovek. V ostřejším úhlu v křížení
ulic Kotlaska x Ronkova a Kotlaska x U Libeňského pivovaru je tedy ponechána pouze
možnost vyhnutí protijedoucích autobusů. Vlečné křivky jednotlivých variant řešení
(obousměrná / jednosměrná ul. Ronkova) jsou součástí situace.
4.2.5 Automobilová doprava v pohybu
Vozovka v průjezdu náměstím Dr. V. Holého je ponechána v šířce 6,0 m, v rámci kterých je
řešen i bezpečnostní odstup od podélného parkování. Oblouky / nároží budou vyhovovat
průjezdu třínápravových vozidel (IZS, svoz odpadu, stěhování, zásobování). V prostoru
náměstíčka před MŠ dochází k zásadní redukci vozovkových ploch s ponecháním základní
šířky 7,5m (navazuje oblouk, tj. je třeba zajistit průjezd vozidel – vlečné křivky), celý prostor
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je řešen jako jedna zvýšená plocha, avšak jako dvě stykové křižovatky. V kříženích s ul. Pod
Kotlaskou a Pod Hájkem je dosaženo zklidnění dopravy formou zvýšené plochy křižovatky.
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ: V závislosti na řešení ul. Ronkova a variantně s možností jejího
zobousměrnění bude pak třeba otočit „jednosměrnost“ směrem k ul. Pod Kotlaskou ul. Pod
Hájkem.
4.2.6 Automobilová doprava v klidu (parkování) a zásobování
K+R pro potřeby MŠ (vymezeno v počtu 2 ks v omezené době od / do a pouze v pracovní
dny) se přesunuje v rámci ulice východním směrem, kdo jede do obchodu s pomůckami
Orto, bude moci parkovat přímo v ul. Ronkova před vchodem na vyhrazených stáních. Přímo
v ploše náměstíčka sice ubude 11 míst, avšak parkovací stání budou v podstatě přesunuta
do přilehlých ulic. Východní část ul. Kotlaska je ryze rezidentní a je zde vysoká poptávka po
parkování. Kolmá stání v prostředním bloku při severní hraně (podél kolonie Kotlaska)
využívá stávající nevyužitý prostor mezi chodníkem (dnes parkování) a hranou svahu – jde
ale o provizorní řešení, které bude nahrazeno jinou úpravou (kolmé/podélní stání), až bude
určeno, jak bude navazující území s výstavbou při severní hraně ulice vypadat.
Slepý koncový úsek ulice je i díky odsunutí kontejnerů na tříděný odpad využit víceméně
jako parkoviště s obousměrným kolmým stáním. Na konci pod svahem železniční tratě vede
v současnosti pěšina, avšak na pozemcích SŽDC, tuto bude možné použít pro chodník či
stezku pro chodce a cyklisty až ve chvíli, kdy se podaří vyřídit tuto možnost i majetkoprávně.
V západní části ul. Kotlaska mezi ul. Zenklova a náměstíčkem před MŠ je zřízeno
oboustranné podélné parkování přerušené (kromě vjezdů a přechodů) také v nepřehledném
úseku v oblouku v jihovýchodním rohu náměstí Dr. V. Holého.
Celková bilance v ulici Kotlaska (bez úseku při jižní straně nám. Dr. V. Holého) je -4
parkovací stání.
4.2.7 Inženýrské sítě vs. stromy
Poloha stromů je nyní v kolizi s kanalizací v úseku mezi ul. Ronkova a Pod Kotlaskou.
V případě, že bude její poloha po uvažované výstavbě v ul. Kotlaska ponechána, bude třeba
stromy posunout buď blíže k fasádě, což bude znamenat potřebu zmenšení jejich koruny a
tedy i funkce, anebo budou přesunuty k severní straně komunikace, kde zřejmě dojde
s výstavbou k odstranění stromů na pozemcích podél komunikace. V úseku Pod Kotlaskou –
Pod Hájkem jsou stromy v kolizi s vodovodem, který by bylo nutné přeložit, avšak opět by
bylo vhodné pro definitivní rozhodnutí o profilu komunikace znát představu o řešení na
pozemcích při severní hraně ul. Kotlaska – zda budou stromy umístěny při severní straně a
vystřídané např. s podélným či kolmým parkováním.

4.3 Pod Hájkem
4.3.1 Celkové řešení
Ulice ponechána jako jednosměrná (směr Elsnicovo nám.), pouze se nově navrhuje
vjezdové opatření do zóny 30 (z ul. Na Žertvách) s jednostranným podélným parkováním.
Šířka jízdního pruhu mže být zmenšena až na 4,0m včetně obousměrného řešení provozu
jízdních kol (z důvodu parkování jen při jedné straně).
4.3.2 Pěší doprava
Rozšířená nároží a zvýšené plochy přecházení značně zvyšují komfort pro chodce.
4.3.3 Cyklistická doprava
dtto 4.1.3
4.3.4 Veřejná doprava
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Není součástí.
4.3.5 Automobilová doprava v pohybu
Zklidnění dopravy je navrženo ve dvou koncových bodech (křižovatkách) a současně
stavební integrací parkovacího pásu k přidruženému prostoru.
4.3.6 Automobilová doprava v klidu (parkování) a zásobování
Současných 9 stání je redukováno na 6 vložením čtyř stromů a rozšířením nároží u
přecházení.
VARIANTN Í ŘEŠENÍ: dle připomínek bylo prověřeno i oboustranné podélné parkování, to je
avšak na úkor zvýšení kvality ulice a současně na úkor stromořadí. Jednalo by se o + 6 míst
(v linii parkování je 1 vjezd).
4.3.7 Inženýrské sítě vs. stromy
Nejsou v kolizi.

4.4 Pod Kotlaskou
4.4.1 Celkové řešení
Změna koncepce ulice využívající toho, že východní fasáda nemá žádné vstupy ani jiné
využití parteru. Celý východní chodník tedy využit k parkování prostřídanému se stromy. Na
obou koncích zaslepeného chodníku příležitost pro vytvoření odpočinkového prostoru –
lavičky, další mobiliář, případně doplnění další zeleně.
4.4.2 Pěší doprava
Rozšířená nároží a zvýšené plochy přecházení značně zvyšují komfort pro chodce. Pěší
pohyb na východním chodníku je zcela nahrazen parkováním. Stávající chodník nespojuje
žádné cíle a sám neobsluhuje žádné domy – vstupy z vnitrobloku a z okolních ulic. Mírné
rozšíření západního chodníku na 3,25m.
4.4.3 Cyklistická doprava
dtto 4.1.3
4.4.4 Veřejná doprava
Není součástí.
4.4.5 Automobilová doprava v pohybu
Zklidnění dopravy je navrženo ve dvou koncových bodech (křižovatkách) a současně
stavební integrací parkovacího pásu k přidruženému prostoru.
4.4.6 Automobilová doprava v klidu (parkování) a zásobování
Současných 25 legálních stání je doplněno o další 4 stání. Podél východní části je
maximalizován počet stání přeměnou chodníku na parkoviště. V případě nutné potřeby
zajistit větší počet stání je možné dále navýšit počet stání o několik stání pomocí snížení
počtu stromů.
4.4.7 Inženýrské sítě vs. stromy
Nejsou v kolizi.
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4.5 Ronkova
4.5.1 Celkové řešení
Ulice je nově řešena jako obousměrná či variantně ponechávána jako jednosměrná. Jižní
ukončení je provizorní z důvodu návaznosti na centrum Palmovka. Nabízí se zde variantní
řešení v podobě zvýšené křižovatkové plochy, a to i přes přítomnost provozu autobusů, které
zde jsou provozovány zatím ve čtyřech linkách a to pouze v přímém směru ul. Na Žertvách,
takže ul. Ronkova se provoz BUS jen dotýká. Křižovatka je však rozlehlá, a tak se dočasné
stavební řešení jeví jako nepřiměřené.
Vzájemné porovnání jednosměrného (s možností vyparkovat řady aut při východní
straně) a obousměrného řešení ul. Ronkova:

+/-

Ronkova
jednosměrná

obousměrná

+

+
-

-

+

-

+

efekt zklidnění (počet průjezdů přes prvky zklidnění a průjezd
užšími komunikacemi)

+

-

koliduje s parkováním v ul. Ronkova (při objížďce vyparkovat
řadu vozidel) Kotlaska (kolmá stání vs. provoz)

-

+

náhradní doprava - autobusy PID

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
-

tranzit celým územím - delší trasa
ménší provoz v ul. Ronkova (přímý negativní vliv na obyvatele)
ménší provoz v ul. Kotlaska (přímý negativní vliv na obyvatele)
ménší provoz v ul. Pod Hájkem (přímý negativní vliv na obyvatele)

objížďka pro veškerou dopravu (prostorově)
občasný provoz velkých / rozměrných aut
provoz IZS
provoz popelářů / svozu odpadů (zdržování dopravy)
komfort pro chodce (šířky chodníků)
přecházení před MŠ
komfort pro cyklisty z hlediska šířek
komfort pro cyklisty z hlediska výskytu v provozu s automobily
obytnost ulice / stromy
přehlednost a bezpečnost křiž. s ul. Na Žertvách
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Jako alternativa byla prověřována též ponechání jednosměrného řešení, které by bylo v
případě potřeby dočasně změněno na obousměrné pomocí dočasného zrušení parkovacích
stání na jedné straně ulice. V případě ponechání současné jednosměrnosti zůstane tranzitní
doprava ve východní rezidentní části řešeného území.
4.5.2 Pěší doprava
Významně se zlepšuje pohyb především při západním straně. Přestože není zřejmé, jaká
bude podoba západní strany ulice je evidentní, že zde bude potřeba doplnění nyní
chybějícího chodníku. Současné uspořádání výjezdu z autobusového terminálu značně
limituje řešení křižovatky, a především pak pěší řešení, které je díky nejdelšímu „přechodu“
v Praze vysloveně nedůstojné. Na obou stranách dochází k mírnému snížení šířky
stávajícího chodníku na 2,35m.
4.5.3 Cyklistická doprava
dtto 4.1.3. Další zvýšení bezpečnosti cyklistů je realizováno též odstraněním šikmého
parkování v ulici.
4.5.4 Veřejná doprava
viz 4.5.1
4.5.5 Automobilová doprava v pohybu
Je navržena šířka 6,0m. Zklidnění dopravy je navrženo zatím pouze v jednom z koncových
bodů a současně stavební integrací parkovacího pásu k přidruženému prostoru. Jižní
ukončení je provizorní.
4.5.6 Automobilová doprava v klidu (parkování) a zásobování
Nově je namísto jednoho šikmého pásu parkování navrženo dvojité podélné.
4.5.7 Inženýrské sítě vs. stromy
Podél západní strany je navrženo stromořadí tvořené šesti stromy, které jsou nyní navrženy
do ochranného pásma vodovodu. Na východní straně ulice existuje obdobný problém, ale
navíc je zde ochranné pásmo plynovodu a větší množství kabelů a lokálně ochranné pásmo
kanalizace. Je tedy navrženo řešit v rámci celkové rekonstrukce vodovodu současně jeho
přeložení tak, aby byla umožněna výsadba stromů bez zásahu do jeho ochranného pásma.
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4.6 Na Hrázi
4.6.1 Celkové řešení
Tvar komunikace sleduje severní uliční čáru, komunikace je ponechána jako jednosměrná
s obousměrným provozem jízdních kol a parkování pouze jako podélné. Vzhledem
k neznámé jižní hraně nelze podrobněji definovat obsah přiléhajícího chodníku, ani event.
polohu stromů. Zřejmé je však řešení v západní části ulice u obchodního domu, které již
dnes v podstatě přirozeně funguje jako pěší či obytná zóna s provozem chodců ve vozovce.
Toto řešení je podpořeno v návrhu i stavebně, a to v souvislosti s ulicemi Ludmilina a U
Synagogy. Jedná se o koncovou zónu s nízkými intenzitami provozu a potřebou do území
vjet, resp. vyjet, popřípadě přímo zaparkovat. Úsek od ul. Ludmilina je zvýšený a proveden
jako obytná/pěší zóna s vymezenou plochou pro parkování.
Alternativní řešení ulice předpokládá větší rozsah obytné/pěší zóny, která může začínat už v
místě zúženého profilu ulice, v místě výstupu z metra, může zahrnovat celou ulici, či jinou její
část. Toto řešení ovšem závisí na přesnější představě o budoucím řešení jižní straně ulice.

4.6.2 Pěší doprava
Podmínky pro chodce se značně zlepšují především v logických vazbách na podchod pod
autobusovým terminálem do uzlu veřejné dopravy. V západní části je navržena obytná/pěší
zóna se sdíleným provozem.
V současnosti místy extrémně úzký severní chodník je v celé délce ulice rozšířen dle
lokálních možností. Východní úsek severního chodníku v původní úrovni ulice cca o 1m pod
úrovní dnešní vozovky je z důvodu více vstupů do budov z této úrovně zachován. Na obou
koncích bude upravena rampa a schodiště mezi úrovněmi. Boční řešení bude sjednoceno a
místo vysoké masivní zdi bude vyřešeno transparentní a méně prostorové řešení s co
nejnižší opěrnou zdí a se zábradlím.
4.6.3 Cyklistická doprava
Zajištěna plošně a ve všech směrech. Vzhledem ke stísněným podmínkám cykloobousměrky
řešeny v základní šířce 3,75m s lokálním zúžením až na 3,5m v úzkých hrdlech a v místech
zvednuté komunikace v obytné/pěší zóně.
4.6.4 Veřejná doprava
Není součástí.
4.6.5 Automobilová doprava v pohybu
Velmi nízké intenzity, reorganizace parkování a zásadní přiblížení provozu k obytné/pěší
zóně v západní části ulice.
4.6.6 Automobilová doprava v klidu (parkování) a zásobování
Vymezeno pouze podélné stání. Základní šířka stání 2,0m a v obytné/pěší zóně pak pouze
1,80m.
4.6.7 Inženýrské sítě vs. stromy
Nejsou v kolizi.
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4.7 Ludmilina a U Synagogy
4.7.1 Celkové řešení
Obytná zóna s vymezeným prostorem pro parkování. Parkovací místa jsou tedy řešena jako
nyní – při fasádě a prostor je rozdělen na komunikační (průchod a průjezd) a pobytový.
4.7.2 Pěší doprava
Jedná se o zásadní zlepšení v podobě nabídky celého prostoru komunikace pro pěší pohyb
ve sdíleném režimu. Zásadním problémem těchto ulic je obecný pocit nebezpečí zvláště v
nočních hodinách, který souvisí zřejmě i s členitosti fasád přiléhajících objektů. Návrh počítá
s odstraněním parkování před členitějšími fasádami a obecně se snížením hustoty parkování
a s materiálovým i úrovňovým sjednocením plochy ulice. Dojde tak k minimalizaci počtu
„temných zákoutí“. Tento efekt by měl být v další části návrhu doplněn zajištěním
dostatečného osvětlení a případně i například instalací bezpečnostních zrcadel na nárožích.
4.7.3 Cyklistická doprava
dtto 4.1.3
4.7.4 Veřejná doprava
Není součástí.
4.7.5 Automobilová doprava v pohybu
dtto 4.6.5
4.7.6 Automobilová doprava v klidu (parkování) a zásobování
V území je sledována pozitivní bilance: + 3 místa. K redukci části parkování viz 4.7.2. V jižní
části ulice Ludmilina se počítá s odstraněním stávajícího neudržovaného trávníku a s
vymezením několika kolmých stání v ploše při západní straně ulice. Definitivní řešení ulice
Ludmilina bude součástí řešení prostoru nádraží a okolí synagogy.
4.7.7 Inženýrské sítě vs. stromy
Pouze v ul. U Synagogy jsou navržené stromy v kolizi s vodovodem, po prověření jeho stavu
bude navrženo buď přeložení vodovodu v celé délce ulice.
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5. UKÁZKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ
Následující obrázky zobrazují pouze ukázky principiálních či obdobných (inspirativních)
řešení na území Prahy, tj. nejedná se o konkrétní přesná či vzorová řešení.

Profil ul. Eliášova v Praze 6 (zdroj: googlemaps)

zvýšená křižovatka Dejvická x Bubenečská (u dopravního uzlu veřejné dopravy Hradčanská)
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Praha 7 (archiv spolku Pražské matky)

Praha 3 – Sázavská (archiv spolku Pražské matky)
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ul. na Pískách, Praha 6 (zdroj: googlemaps)
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Série zvýšených křižovatek a dlouhých prahů z důvodu tranzitu přes Hanspaulku (v podstatě
obchvat Vítězného nám.).

Ukázka zvýšených ploch – Řezáčovo nám. (Praha 7)
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ukázka zvýšených ploch – Řezáčovo nám. (Praha 7)

ukázka veřejného prostranství / náměstíčka (Praha 10, Moskevská)
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parkování vs. kamenné zábrany (Praha 2/10)

parkování v úrovni vs. mobiliář (Praha 10, Moskevská)
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mobiliář (Praha 10, Moskevská)

“zahrádka restaurace“ v místě vysazené chodníkové plochy
(Praha 3, Francouzská x Sázavská)
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Zahrazovací sloupky jako součást mobiliáře (NTK, Praha 6)

Ukázka absence zajištění sezení (Quadrio - Národní, Praha 1)

Zahrazovací prvek i nízké zábradlí jako sezení, Praha 1 (Národní třída) a 2 (Tylovo náměstí)
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Prostor mezi ulicemi Jungmannova a Vodičkova, Praha 1 je jednou z inspirací pro
náměstíčko na Kotlasce

Prostor mezi ulicemi Jungmannova a Vodičkova, Praha 1
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Prostor na náměstí Míru, těsně vedle Rumunské (s intenzitami 14.500 vozidel za 24 hodin)
je další z inspirací pro náměstíčko na Kotlasce (nikoli však intenzitami motorových vozidel)
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6. ZÁVĚRY
6.1. Průběh zpracování, projednání, podněty a připomínky
Studie plní zadání ve všech bodech. V průběhu všech projednání a připomínkování však
proti sobě postupně přibývaly mnohdy opačné až protichůdné požadavky, dokonce i
dotčených orgánů státní správy (dále také DOSS, viz dokladová část - příloha C).
Z pohledu části obyvatel Dolní Libně, kteří se podíleli v úvodním setkání na zadání (a
současně v podstatě potvrzovali potřeby obyvatel Prahy 8 z jiných sociologických průzkumů,
kterými disponuje MČ Praha 8 spíše) bylo v souhrnu požadováno zpravidla zlepšení kvality
řešeného území, až posléze se objevily spíše písemné podněty, kterým záleželo spíše na
monofunkčním využití veřejného prostoru, konkrétně pro účely parkování.

6.2. Shrnutí návrhu
Předkládaná finální verze této studie se snaží reagovat na všechny funkce a potřeby a nemá
snahu významnějším způsobem upřednostňovat jeden či jiný druh dopravy či funkce ulice.
Zadání požaduje zásadním způsobem nesnižovat ani nenavyšovat počet parkovacích stání,
což je dodrženo. Oproti současnému stavu zůstává zachováno umožnění průjezdu skrze
řešené území (což potvrdily požadavky nejen obyvatel, ale i zástupců DOSS a samosprávy).
Žádoucí je však zklidnění především fyzickými prvky (stavebně) v takovém rozsahu, aby byl
alespoň vyrovnán rozdíl mezi tranzitní funkcí a potřebami rezidentů, tj. aby došlo k zajištění
preference místní obsluhy, pěší a cyklistické dopravy a pobytové funkce, a to právě
v místech, které je víceméně pouze nouzovou reakcí na nedořešenou situaci celého uzlu
Palmovky. Díky provozu v ul. Kotlaska jsou zde bezpečností rizika vyšší, než v jiných
obdobných rezidentních oblastech. V případě zklidnění se u části tranzitní dopravy
předpokládá přesun do „k tomu určené“ rychlostní komunikaci Čuprova a dále do
významných sběrných komunikací Sokolovská, Zenklova a Vostrovského. Přesto je dosud
třeba průjezd Dolní Libní fyzicky zachovat, neboť v případě problému na Sokolovské je třeba
disponovat okamžitou náhradní trasou (požadavek ODA MHMP).
Variantní řešení je navrženo v podstatě jen v ul. Ronkova (jednosměrné či obousměrné
řešení) a v návaznosti na Ronkovu se nabízí i alternativní šířkové uspořádání ul. Pod
Hájkem (jednostranné či oboustranné parkování), což také potvrzují požadavky obyvatel.
V případě statistického porovnání současného a navrhovaného stavu lze sledovat navýšení
ploch chodníků cca o 1% v celém území. Stávající chodníky jsou však reálně z nemalé části
využívány pro parkování, nově vymezené plochy chodníků jsou oproti tomu vymezeny čistě
pro pěší funkci a zvýšení jejich plochy o jedno procento tedy reálně znamená zásadní
zvýšení plochy pro pěší pohyb či pobytové využití chodníků. Zásadní změnou v přerozdělení
ploch je změna plochy vozovky na parkovací pásy v odlišném materiálu a opticky mimo
hlavní dopravní prostor.
Jiný způsobem fungují a vizuálně působí i zvýšené plochy vozovky a křižovatkové plochy,
kterých je nově cca 12% z celku, jinak celkově plochy pojížděné vozovky zůstávají cca
stejné.
Úbytek parkování v celkovém počtu 18 míst v celé řešené oblasti (původně 287 / nově 269
míst) je dán především dodržením normových hodnot co do rozměrů jednotlivých
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parkovacích stání a jednak rozšířením chodníkových ploch a zajištění bezpečného
přecházení, především pro účely zajištění rozhledů vzájemných rozhledů řidič vs. chodec.
Rozdělení zón placeného stání není v této fázi řešeno, studie se členění ZPS nijak nedotýká.
Dalším příspěvkem ke zlepšení celého území je změna parkování z ad hoc řešení ve
vozovce na přesun do jednoúčelových ploch vizuálně v přidruženém prostoru. To otevírá
možnosti pro odpovídající materiálové řešení těchto ploch včetně možnosti zasakování vody
atp.
Z hlediska zlepšení pobytové kvality a zajišťování lokálního mikroklima je zásadním
pozitivem nově navržených 66 stromů v celém řešeném území (pouze 1 navržen k
odstranění v ul. U Libeňského pivovaru). Nejsou zde zahrnuty doporučené úpravy v okolí
nám. Dr. V. Holého a okolí Rokytky. Tím se počet stromů v řešeném území takřka
ztrojnásobuje. S částí výsadby se počítá v místě ochranných pásem inženýrských sítí. Jejich
obecně havarijní či letitý stav vyžadující celkovou rekonstrukci opravňuje k požadavku jejich
přeložení do nové trasy, která nebude v kolizi s požadavky na výsadbu. Při rozsáhlejších
přeložkách sítí a dílčí další redukci parkování je možné dosáhnout v některých ulicích i
prostoru pro výsadbu většího množství stromů (v budoucnu by bylo možné například i
oboustranné stromořadí v Ronkově, ve východní části ul. Kotlaska, výsadba po obvodu nám.
Dr. V. Holého atp.), návrh se však drží pouze méně náročných zásahů do vedení sítí.
Návrh je možné a jeví se jako vhodné připravovat a realizovat postupně (viz návrh etapizace
níže). Tato studie má za úkol představit jednu z možných vizí celku, ke které byla možnost
širokého a dlouhodobě možného vyjádření (4 měsíce byla na stránkách MČ možnost
nahlédnout do dokumentace a vyjádřit se k ní). Díky tomuto ucelenému pohledu na řešenou
část Dolní Libně (přestože s nejasnou jižní hranou území) je možné postupně nad určitými
lokalitami uvažovat i detailněji a to v rámci celku. Pohled na další vrstvu městského celku ve
vyšším měřítku poskytuje studie Palmovka 2030, jež byla zpracovávána ve stejné době jako
tato studie.
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7. ETAPIZACE / NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU
7.1. Doporučení k doplnění studie
Cílem studie bylo komplexní vyřešení všechny typů dopravy v území s maximálním ohledem
na další významné charakteristiky, které ovlivňují kvalitu života v ulicích města (parter, zeleň,
parkování, zásobování, pocit bezpečí, komfort pro seniory a děti, technické vybavení ulic
atp.). Ústředním hlediskem však zůstala doprava a důležité „vrstvy“ typu mobiliáře mohly být
řešeny jen velice zběžně, a to v podobě jen vymezení prostoru pro ně. Pokud má dojít ke
skutečně komplexnímu vyřešení celého území, doporučují autoři před rozdělením celku
studie na drobnější etapy doplnit studii o detailnější prověření v několika dalších oblastech.
Jedná se o následující oblasti:
 Technické vybavení: vyhodnocení stavu konkrétních sítí a návrh možnosti jejich
sdružení do optimálních tras ponechávajících místo pro výsadbu stromů nad rámec
návrhu a pro zajištění mobiliáře;
 návrh veřejného osvětlení včetně možností řešení převěsů místo sloupů v užších
profilech ulic a koordinace rozmístění sloupů s polohou stromů;
 detailnější požadavky na parkování (vyhrazená stání ZTP a zásobování) vs.
zahrazovacích opatření; stavební příprava a zajištění inženýrských sítí pro výhledové
zprovoznění dobíjecích stanic pro osobní elektromobily v ulicích (řešení ze sloupů
VO, ze zahrazovacích sloupků, z plochy chodníků atp.);
 detailní prověření poptávky a budoucích plánu na zacházení s odpady v území,
varianty a počet rozmístění stání kontejnerů, možnosti rozmístění malých nádob
tříděného odpadu;
 Mobiliář: výběr typového mobiliáře vhodného pro užití v řešeném území a případně
také v sousedících oblastech – lavičky, sloupky, stojany na kola (vč. lokalit a počtu),
osvětlení, vodní prvky, odpadkové koše, stanoviště kontejnerů, zábradlí, mříže u
stromů, ochranné konstrukce u stromů, atp.;
 prověření možností rozmístění mobiliáře v rámci návrhu, případně doplnění
zpevněných ploch pro umístění mobiliáře (sezení);
 návrh a vyřešení napojení na sítě u vodních prvků v ulicích – pítka, fontánky, mlžítka
a případně zavlažování;
 Povrchy: výběr materiálů k užití v území a případně i v sousedících území – základní
typy povrchů chodníků, možnosti a typy řešení prvků bezbariérového řešení, materiál
ploch pro parkování, materiál a dimenze povrchu tranzitní ulice vs. vedlejších ulic,
materiál zvýšených chodníkových ploch, materiál sdílených komunikací (pěší zóna),
posouzení materiálových variant z hlediska hluku, komfortu pohybu chodců, cyklistů a
především osob s omezenou schopností pohybu a orientace (problém
odvodňovacích spár a kanálů),
 zasakování vody a řešení odvodnění území, údržby a čištění, životnosti, estetického
hlediska; zajištění souladu materiálového řešení s požadavky památkové ochrany;
vyřešení podoby krytů kanálů a šachet a odvodňovacích pásků.
 Zeleň a klima: návrh typu a druhů stromů a stanovení potřeby řešení zavlažování
stromů, využití různých typů ploch pro vsakování vody.
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7.2. Návrh etapizace
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Další možná příprava (v ohledu na výhledové více či méně známé záměry v území a dále
pak dle širší shody na potřebě řešit akutní problémy postupně a v menším měřítku) se navrhuje postupovat v přípravě jednotlivých etap cca s následujícími prioritami:

1. křižovatka Kotlaska x nám. Dr. V. Holého x U Libeňského pivovaru vč. střední části
ul. Kotlaska
2. nám. Dr. V Holého
a. obvodové komunikace a západní část ul. Kotlaska
b. navazující prostor k Rokytce, mostu v ul. Zenklova a nová lávka přes Rokytku
3. náměstíčko před mateřskou školkou (křižovatka Kotlaska x Na Hrázi x Ronkova
4. východní část ul. Kotlaska, ul. Pod Hájkem, Pod Kotlaskou
5. Ronkova
6. Na Hrázi, U Synagogy, Ludmilina

V Praze dne 27. 9. 2017

Ing. Květoslav Syrový a Ing. arch. David Pfann

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový
09 / 2017
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann
34 / 34

DOPRAVNÍ STUDIE DOLNÍ LIBNĚ | září 2017 | PŘÍLOHA B.2 (strana 1) | Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

B2.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ - VARIANTA 1

VARIANTA 11b
PŘÍMÉ PROPOJENÍ
+ ZÓNA 30

STAV

ZÓNA 30

Z 30

STAV

ZÓNA 30

SNADNÝ PRŮJEZD ZÁSOBOVÁNÍ
PRŮJEZD ZÁSOBOVÁNÍ V UL. NA HRÁZI
ULICE NA HRÁZI BEZ TRANZITU
JEDNOSMĚRNÁ ULICE RONKOVA
NA ŽERTVÁCH BEZ TRANZITU Z VÝCHODU
ZTÍŽENÝ TRANZIT Z JIHU
310 M UL. KOTLASKA OBOUSMĚRNĚ
NA ŽERTVÁCH S TRANZITEM Z JIHU
TRANZIT V UL. RONKOVA
TRANZIT V UL. POD HÁJKEM
OBOUSMĚRNÝ PRŮJEZD NÁMĚSTÍČKEM

VARIANTA 1
PŘÍMÉ PROPOJENÍ

OBYTNÁ ZÓNA

-

+

SNADNÝ PRŮJEZD ZÁSOBOVÁNÍ
PRŮJEZD ZÁSOBOVÁNÍ V UL. NA HRÁZI
ULICE NA HRÁZI BEZ TRANZITU

OBOUSMĚRNÁ ULICE RONKOVA
NA ŽERTVÁCH TRANZIT Z VÝCHODU

NA ŽERTVÁCH BEZ TRANZITU Z JIHU

- USNADNĚNÍ TRANZITU Z JIHU
310 M UL. KOTLASKA OBOUSMĚRNĚ
TRANZIT V UL. RONKOVA

+ UL. POD HÁJKEM BEZ TRANZITU
OBOUSMĚRNÝ PRŮJEZD NÁMĚSTÍČKEM
-

ZÓNA 30

OBYTNÁ ZÓNA

+ VÝCHODNÍ ČÁST UL. KOTLASKA BEZ TRANZITU
ČÁST TRANZITU UL. POD KOTLASKOU

OBYTNÁ ZÓNA
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B2.2 PŘEHLEDNÁ SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ - OSTATNÍ VARIANTY
VARIANTA 1b
PŘÍMÉ PROPOJENÍ
+ ZÓNA 30

VARIANTA 1
PŘÍMÉ PROPOJENÍ

OBYTNÁ ZÓNA

-

+

SNADNÝ PRŮJEZD ZÁSOBOVÁNÍ
PRŮJEZD ZÁSOBOVÁNÍ V UL. NA HRÁZI
ULICE NA HRÁZI BEZ TRANZITU

OBOUSMĚRNÁ ULICE RONKOVA
NA ŽERTVÁCH TRANZIT Z VÝCHODU

NA ŽERTVÁCH BEZ TRANZITU Z JIHU

- USNADNĚNÍ TRANZITU Z JIHU
310 M UL. KOTLASKA OBOUSMĚRNĚ
TRANZIT V UL. RONKOVA

+ UL. POD HÁJKEM BEZ TRANZITU
OBOUSMĚRNÝ PRŮJEZD NÁMĚSTÍČKEM
-

+ VÝCHODNÍ ČÁST UL. KOTLASKA BEZ TRANZITU
ČÁST TRANZITU UL. POD KOTLASKOU

OBYTNÁ ZÓNA

ZÓNA 30
ZÓNA 30
OBYTNÁ ZÓNA

VARIANTA 4
PROPOJENÍ 1 SMĚR - NEPŘÍMÉ

- ZTÍŽENÉ ZÁSOBOVÁNÍ Z VÝCHODU

PRŮJEZD ZÁSOBOVÁNÍ V UL. NA HRÁZI

- TRANZIT V UL. NA HRÁZI

JEDNOSMĚRNÁ ULICE RONKOVA

+ ODSTRANĚNÍ TRANZITU Z VÝCHODU
+ ODSTRANĚNÍ TRANZITU Z JIHU

+ POUZE 230 M UL. KOTLASKA OBOUSMĚRNĚ
TRANZIT V UL. RONKOVA
+ UL. POD HÁJKEM BEZ TRANZITU
+ JEDNOSMĚRNÝ PRŮJEZD NÁMĚSTÍČKEM
+ VÝCHODNÍ ČÁST UL. KOTLASKA BEZ TRANZITU

VARIANTA 5
ÚPLNĚ ZAMEZENÍ TRANZITU

- ZTÍŽENÝ PRŮJEZD ZÁSOBOVÁNÍ
+ ÚZEMÍ ZCELA BEZ TRANZITU

PRŮJEZD ZÁSOBOVÁNÍ V UL. NA HRÁZI
ULICE NA HRÁZI BEZ TRANZITU
JEDNOSMĚRNÁ ULICE RONKOVA
NA ŽERTVÁCH BEZ TRANZITU Z VÝCHODU
+ POUZE 230 M UL. KOTLASKA OBOUSMĚRNĚ
+ NA ŽERTVÁCH BEZ TRANZITU Z JIHU

+ NÁMĚSTÍČKO ZCELA BEZ PRŮJEZDU
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C. DOKLADY: 1.ZÁPISY Z PROJEDNÁNÍ

DOPRAVNÍ STUDIE DOLNÍ LIBNĚ
ul. Kotlaska, Pod Kotlaskou, Pod Hájkem, Ronkova, Na Hrázi,
Ludmilina, U Synagogy a část náměstí Dr. Václava Holého
Čas a místo konání:
11. 5. 2017, 18:00-20:30, Praha 8 – Libeň (ZŠ Bohumila Hrabala)

Přítomní:
obyvatelé Libně (21 přítomných dle prezenční listiny)
Petr Vilgus (zástupce starosty MČ Praha 8)
Iva Hájková, Jana Martínková, Lukáš Bálek, Šárka Pergnerová, Jaroslav Kašpárek (ÚMČ Praha 8)
Filip Tittl (jednatel UNIT architekti, zpracovatel Analytické studie oblasti Palmovka)
Květoslav Syrový (zpracovatel dopravní studie, syrovy.k@gmail.com)
David Pfann (zpracovatel dopravní studie, pfann.david@gmail.com)

Náplň setkání:
Účelem setkání bylo seznámení obyvatel Libně se záměrem zpracování studie, vysvětlení důvodů pro
její zpracování, prezentace analýz území vypracovaných zpracovateli studie a diskuze obyvatel,
zástupců MČ a zpracovatelů nad náměty k zapracování do studie.
První částí byla prezentace zpracovatele, jejíž součástí byly i reakce na přímé dotazy přítomných, v
druhé části pak probíhala diskuze ve třech menších skupinách nad konkrétními náměty.
Na úvod setkání zástupci MČ, zpracovatel studie a zpracovatel Analytické studie oblasti Palmovka
uvedli základní informace týkající se studie:


Studie je zpracovávána především z důvodu plánované rekonstrukce vybraných podzemních
inženýrských sítí, což znamená následný zásah do povrchů. Toho je možné využít pro úpravu
uspořádání povrchů v ulicích, což je jinak samo o sobě velice nákladné a často limitované
právě umístěním a mnohdy historickým a nevyhovujícím stavem podzemních sítí.



Stávající podoba řešení uličních prostranství v řešené oblasti je kombinací pozůstatků

Ing. Květoslav Syrový
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann

09 / 2017
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původních řešení, které postupně v některých částech měnily původní smysl, resp. využití a
postupně přestaly vyhovovat změněným požadavkům uživatelů a obyvatel lokality. Proto je
cílem studie prověřit všechna řešení a prvky v ulicích včetně celkového dopravního fungování
oblasti, systému parkování, řešení přechodů, rozdělení ploch chodníků a vozovek v kontextu
potenciálu pro umístění zeleně a mobiliáře a dalších. Podrobné řešení mobiliáře a vybavení
však již nebude součástí návrhu. V návrhové části studie pak budou předložena taková řešení,
která je v souvislosti s rekonstrukcí sítí možné a smysluplné realizovat s ohledem na všechny
známé funkce a potřeby území, především pak v ohledu k potřebám chodců a cyklistů.
Zásadním požadavkem zadání je zklidnění dopravy.


Řešené území bylo vybráno v předkládané podobě na základě detailní diskuze. Hlavním
faktorem bylo již dané vyčlenění území pro brzkou rekonstrukci sítí. Ulice Světova byla
vynechána protože tvoří do značné míry oddělený celek nepropojený se zbytkem pozemky ve
vlastnictví hl. města či správě MČ. Ulice Zenklova a Na Žertvách jsou řešeny pouze v
návaznostech, protože úpravy v nich jsou podmíněné složitějším jednáním s dalšími aktéry a
správci infrastruktury (MHMP, TSK a DPP) a dává tedy smysl je řešit odděleně. Objekt
autobusového terminálu byl vynechán, protože se jedná o samostatný celek, u nějž se
výhledově počítá s úplnou přestavbou se změnou funkce.



Omezení řešeného území neznamená, že nebudou brány v úvahu širší vztahy vzhledem k
území – ty jsou naopak nezbytným základem pro zpracování realistického návrhu. Součástí
návrhu studie bude i základní naznačení návazností řešení v řešeném území a případných
výhledových úprav bezprostředního okolí.



Hlavní význam pro kvalitu života v řešeném území má to, jak prostor vyhovuje samotným
obyvatelům území či lidem, kteří zde pracují či ho pravidelně navštěvují. Zcela klíčové jsou
proto jejich názory a požadavky, které budou všechny prověřeny a v co největší možné míře
využity v návrhu.

V rámci prezentace v první části zpracovatel mluvil o následujících tématech – „genius loci“ Libně,
současné a výhledové využití, aktuální i starší dokumenty týkající se rozvoje okolí Palmovky, vlastnictví
pozemků v území, historický vývoj území, stav a vývoj MHD, IAD a cyklistické dopravy v území a v
širším okolí, trasy pěšího pohybu v území, vybavení a mobiliář v území, využití ploch a dále o známých
požadavcích a názorech obyvatel vyplývajících z proběhlého sociologického šetření a z participací.

Mezi hlavní témata řešená v rámci diskuze během prezentace a následně při práci ve skupinkách
patřila následující:


problém velkého množství projíždějících osobních ale také nákladních aut a autobusů
především v ulici Kotlaska a Ronkova

Ing. Květoslav Syrový
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obecně špatný stav povrchů chodníků a dlouhodobě zanedbávaná údržba a úklid v oblasti i
širším okolí



obecně rychlá jízda v místech přechodů pro chodce, tj. ignorování chodců na přechodech ze
strany řidičů, parkování na přechodech, špatné rozhledy v okolí přechodů



chybějící nebo nevhodně umístěné přechody



potřeba obecně zajistit zpomalení / zklidnění dopravy hlavně v ulici Kotlaska, Ronkova a nám.
Dr. V. Holého



chybějící zeleň



parkování na chodnících – legální i nelegální



nedostatečné rozmístění kontejnerů tříděného odpadu, problémy s vyvážením, nepořádek



úzké či chybějící chodníky v několika místech



obavy o bezpečí v některých místech (především Ludmilina ulice)



chybějící lavičky v území



obavy z dopadu velkých dopravních staveb na území, obavy z neregulovaného rozvoje v nově
zastavovaných oblastech,



zóny placeného stání jsou vnímány vesměs pozitivně, avšak nutné je v některých místech
změnit co do rozdělení dle reálného využití (stále ještě někde ve stávající podobě nezajišťují
dostatečnou ochranu rezidentského parkování před parkováním návštěvníků)



potřeba řešit také navazující chodníky a chybějící přechody v ulicích Na Žertvách a především
v ul. Zenklova (výhledové silnější pěší vazby přes ulici do nově řešené části Libně).



zanedbané soukromé pozemky – nevzhledné a budící pocit nebezpečí, potřeba jednat se
soukromými vlastníky



atd (viz podněty dále v textu)

KONKRÉTNÍ PODNĚTY OBČANŮ K JEDNOLTIVÝM OBLASTEM

1. okolí Nám. Dr. V Holého (části ulic U Libeňského pivovaru, Na Rokytce, západní část ul.
Kotlaska)
a. Život v ulici / aktivity / volný čas / genius loci
i. Náměstí Dr. V Holého může být lokálním centrem, ale v současnosti není
(automobilový tranzit, neprostupnost pro chodce, bariéry, stav infrastruktury,

Ing. Květoslav Syrový
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann
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sociální obavy, …) – nutno zvelebit celé náměstí, nejen jeho střed
ii. „zvýšený adrenalin v křižovatce s ul. Zenklova, v křižovatce nám .Dr. V. Holého
x Na Rokytce, křižovatka před Albertem,
iii. Park je dobrý, ale nejsou řešeny souvislosti, návaznosti – je izolovaný
iv. Chybí vazba k Rokytce a dále k Vltavě přes Elsnicovo nám., které je
nepříjemné, v podstatě jen dopravní prostor
v. Hluk z ul. Zenklova (povrchy – dlažba!)
vi. Pohyb osob sbírajících a konzumujících zbytky v okolí Alberta, hned vedle MŠ
Veřejný prostor a prostranství – vybavení, mobiliář
i. Kontejnery na tříděný odpad v dobré poloze, ale tvoří vizuální i bezpečnostní
bariéru, mají nedostatečnou kapacitu
ii. Chybí bioodpad – všude v Praze 8!
iii. Nepříjemný prostor proluky v nároží ul. Kotlaska x Na Hrázi, odstranění
skládky + neupravený prostor / zeleň podél Kotlasky
iv. Kvalitní stromy i při jižní straně náměstí
v. Špína hlavně podél jižní strany náměstí
vi. Neupravený prostor směrem k Rokytce
Chůze a pěší prostupnost
i. Bojíme se chodit podél jižní fasády náměstí (parkování, špína)
ii. Chybí přecházení Na Rokytce x Kotlaska ve všech směrech
iii. Chybí bezpečné řešení u přechodu k Rokytce (ul. Na Rokytce)
iv. Absence bezpečného řešení přechodu mezi Albertem a MŠ (ul. Kotlaska)
v. Křížení s výjezdem od Alberta není bezpečné
vi. Auta zásobování jezdí po chodníku podél celé severní fasáda náměstí (kolem
chlebíčkárny)
vii. Problém je bezpečnost a celé řešení křižovatky před Albertem (rozhledy,
rychlá jízda)
viii. úzký chodník podél východní strany nám. (před Albertem)
ix. v případě rekonstrukce chceme mozaiku, ne asfalt (nejsou spáry, nebude
klouzat, bude lépe vypadat)
x. doplnit ploché pásy v chodnících (děti , senioři, podpatky)
Veřejná doprava
i. Docházka na metro ulicí Na Hrází je OK
ii. K tramvaji se dostaneme ve směru do centra dobře, směr od Palmovky vložit
chybějící tram. zastávku „Divadlo pod Palmovkou“ , někde v místech Elsnicova
nám. (u ZŠ)
Libní na kole / cyklistická doprava
i. Na kole se zde pohybuje obtížně, s dětmi to není bezpečné
ii. Chybí stojany pro kola
Automobilová doprava v pohybu
i. Ul. U Libeňského pivovaru slouží občas jako tranzit v trase do ul. Zenklova
(přes most mezi ul. Pivovarská - Stejskalova)
ii. Dopravně více zklidnit uličku při severní fasádě náměstí

Ing. Květoslav Syrový
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iii. Zóna 30 je pouze formální (jen svislé dopravní značení)
iv. Bylo by třeba zavedení jednosměrného provozu v Andrštově ulici (ve směru z
ulice U libeňského pivovaru k ul. Na Rokytce).
g. Automobilová doprava v klidu
i. Nevhodné rozdělení ZPS (oranžová v ul. Zenklova v úseku Elsnicovo nám. –
Světova má být spíše fialová, alespoň část fialové na nám. spíše jen modrá –
rezidentní)
ii. Parkování na chodnících (všude)
iii. Parkování u chlebíčkárny u severní fasády náměstí = bariéra směrem do parku

2. Na Hrázi, Ludmilina, U Synagogy
a. Život v ulici / aktivity / volný čas / genius loci
i. Časté rvačky za Synagogou u herny – zrušit herny, dozor MPP
ii. Nepříjemná oblast podél ul. Ludmilina – představa parčíku, klidového místa
na hranici mezi souč. autobus. nádražím a ulicí
iii. Současný zelený trojúhelníkový prostor zeleně byl původně zahrádkou
hospody v nároží ul. Ludmilina x na Hrázi – toto je půdorysný pozůstatek
iv. Vytrácí se genius loci – navrátit (ulice / pobyt)
b. Veřejný prostor a prostranství – vybavení, mobiliář
i. Úklid všude – nejlépe ruční zametání!
ii. Chybí stromy v okolí vstupu do metra / v celé ulici
iii. stromy zde původně byly, ale postupně mizely - navrátit
iv. Chybí sezení, lavičky - všude
v. Chybí kontejnery na tříděný odpad v ul. Na Hrázi (jsou zde i firmy, cestou
k metru vyhazujeme odpad), stanoviště je zrušené, protože sem nemohli
projet popeláři, jinak dle normy je to stanoviště vhodné
vi. Zápach u Billy – kontejnery s odpady
vii. Prostor u Billy celkově nepříjemný, chybí strom, odpočinkové místo,
rozptylový prostor (zvýšený v celé šířce ulice + přecházení)
c. Chůze a pěší prostupnost
i. Rozšířit chodník podél ul. Na Hrázi / zrušit široký chodník mezi parkovištěm a
vchodem do metra
ii. Prostor u Billy – širší a přehledný prostor pro chodce, vymezení plochy, lepší
povrchy
iii. Špatné přecházení na vyústění na ul. Zenklova (obou ulic)
iv. Chybí řešení pro chodce od metra k Bille při jižní straně ul. Na Hrázi
v. Dopravní značení mnohdy umístěno nevhodně – překáží v chůzi (i nové
značky zóna 30)
vi. Veškeré přecházení v křižovatce Kotlaska x na Hrázi x Ronkova je nevhodně
řešené, zbytečné plochy vozovek
vii. Fyzicky zamezit parkování u přechodů pro chodce a míst pro přecházení
d. Libní na kole / cyklistická doprava

Ing. Květoslav Syrový
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann
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i. Chybí stojany pro kola především u Billy, parkuje se u lamp a značek a kola tak
překáží
e. Automobilová doprava v pohybu
i. Nejen formální celkové zklidnění oblasti - podpořit stavebně
f. Automobilová doprava v klidu
i. Parkování na chodníku v ul. u Synagogy, Ludmilina
ii. Odstavená auta obecně překáží
iii. Problémy se zásobováním (krátkodobá odstavování vozidel)

3. Kotlaska, Pod Hájkem, Pod Rokytkou, Ronkova
a. Život v ulici / aktivity / volný čas / genius loci
i. Zahradní kolonie je skvělé krátkodobé výletní místo („kultovní“)
ii. Jinak žádné aktivity, mrtvo
iii. Vývoz kontejnerů v noci = hluk
iv. Odpočinek – dnes spíše směr Podvinný mlýn, Thomayerovy sady
b. Veřejný prostor a prostranství – vybavení, mobiliář
i. Prostor vedle kurtů pod kolonií – revitalizovat, loučka pro lidi i psy, park
obnovit
ii. Podél kolonie v ul. Kotlaska a Ronkova doplnit řádné chodníky a stromy
iii. Chybí lavičky / sezení, především v místě ul. Na Žertvách u přestupního uzlu
v zelené ploše a u ní
iv. Nečistoty v okolí kontejnerů
v. zkulturnit plochy pro parkování mezi ul. Ronkova a nádražím
c. Chůze a pěší prostupnost
i. Podél ul. Ronkova, podél parkoviště – velmi nevyhovující (trasa k autobusům
a k metru, na Žertvy a na Sokolovskou)
ii. Chybí řádný chodník podél severní strany ul. Kotlaska
iii. Nebezpečné přechody Na Žertvách x Pod Hájkem, Kotlaska x Ronkova
iv. Chybí přechody přes ul. Na Žertvách
v. Obecně bezbariérovost není řešena dostatečně
d. Veřejná doprava
i. Autobusy nebezpečné při vjezdu do nádraží z ul. Na Žertvách
ii. Uspořádat autobusové linky na nástupišti nádraží
iii. s MHD jinak obecně spokojenost
e. Libní na kole / cyklistická doprava
i. V ul. Na Žertvách směr Praha 9 k Rokytce dořešit legální cyklo-opatření
včetně stavebního řešení
f. Automobilová doprava v pohybu
i. Chybí retardéry / zklidnění na začátku ul. Kotlaska (rychlá jízda)
ii. V ranních a odpoledních hodinách si zde auta zkracují cestu (Pod Hájkem –
Kotlaska – Elsnicovo nám.)
iii. Prověřit ne/zprůjezdnění pro auta ve směru z Ronkova směr jih do Sokolovské

Ing. Květoslav Syrový
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(ul. Vacínova)
g. Automobilová doprava v klidu
i. Minimalizovat, resp. odstranit parkování před MŠ
ii. Zvýšit kapacitu parkování (kolmé parkování) podél východní strany ulice (je tu
minimální provoz všech, absence častých vchodů do domů)
iii. Řešit živelné parkování v ploše DPP u autobusového nádraží

Další setkání nad konkrétními návrhy se bude konat 20 . června 2017 od 18 hod opět v ZŠ B.
Hrabala.

Zapsali: David Pfann a Květoslav Syrový
Revize: Iva Hájková

Přílohy:
P1 – prezentace (bez fotografií odstraněných z důvodu zachování anonymity)
P2 – fotodokumentace pracovních map území

Použité zkratky:
DPP – Dopravní podnik Hlavního města Prahy
IAD – individuální automobilová doprava
IPR – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
MČ – městská část
MHD – městská hromadná doprava
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
TSK – Technická správa komunikací

Ing. Květoslav Syrový
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DOPRAVNÍ STUDIE DOLNÍ LIBNĚ
(zápis z druhého setkání s obyvatel, zástupců MČ a zpracovatelů)
ul. Kotlaska, Pod Kotlaskou, Pod Hájkem, Ronkova, Na Hrázi,
Ludmilina, U Synagogy a část náměstí Dr. Václava Holého
Čas a místo konání:
20. 6. 2017, 18:00-20:30, Praha 8 – Libeň (ZŠ Bohumila Hrabala)

Přítomní:
obyvatelé Libně (XX přítomných dle prezenční listiny)
Petr Vilgus (zástupce starosty MČ Praha 8)
Iva Hájková, Jana Martínková (ÚMČ Praha 8)
Květoslav Syrový (zpracovatel dopravní studie, syrovy.k@gmail.com)
David Pfann (zpracovatel dopravní studie, pfann.david@gmail.com)

Náplň setkání:
Účelem setkání bylo v obecné rovině seznámení obyvatel Libně s konceptem návrhu studie, zjištění
jejich názorů na jednotlivá řešení, která mohou být součástí finální podoby studie a doplnění již dříve
zjištěných požadavků a námětů. První částí byla prezentace zpracovatele, jejíž součástí byly i reakce na
přímé dotazy přítomných, v kratší druhé části pak byl dán větší prostor diskuzi nad jednotlivými
částmi řešení i nad obecnými principy, které by měly být v rámci řešeného území zvoleny.
Zpracovat studie také vysvětlil základní okolnosti tohoto setkání: základním vodítkem při vypracování
studie by měl být názor místních obyvatel a jejich požadavky a představy. Proto toto setkání předchází
projednávání návrhů se všemi jednotlivými podstatnými odbory na radnici, jednání s MHMP, TSK, DP,
Policií ČR a dalšími významnými hráči, kteří pravděpodobně do podoby návrhu i realizace ještě budou
zásadně zasahovat. Základní principy předkládaných řešení jsou nicméně v souladu s principy realizací
i projektů, které v současnosti v rámci Prahy vznikají. Z tohoto úhlu pohledu se tedy nejedná o
„vzdušné zámky“.
V rámci prezentace i diskuze se následně objevilo několik témat, jimž se věnoval zásadnější prostor a k
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nimž se přítomní opakovaně (a často protichůdně) vyjadřovali. Jedná se o tato témata a náměty k
nim:

1. ZVOLENÁ FORMA ZKLIDNĚNÍ POMOCÍ ZVÝŠENÝCH PRAHŮ
zpracovatel podpořil využití prahů těmito argumenty:
► stavebně řešené příčné prahy především v místech přechodů představují standardní a
ověřený způsob zklidnění používaný na mnoha místech v Praze i mimo ni
► prahy fyzicky donutí řidiče snížit rychlost a tak zajišťují nejvyšší standard ochrany chodců
na přechodech
► moderní automobily, a to především ty s vyšším podvozkem, dokáží prahy přejet relativně
bez problémů, z hlediska účinnosti prahů to ovšem může být problém
► současná řešení prahů jsou výsledkem dlouhého vývoje, moderní varianty standardních
prahů minimalizovaly hlučnost a odstranily riziko poškození podvozku
► fyzické prahy zajistí fyzické doplnění efektu zavedení Zóny 30 / Tempo 30
v diskuzi zazněly tyto názory:
► nízké automobily mohou mít s přejížděním prahů problém a následná náhrada škod
zatěžuje rozpočet MČ
► prahy jsou zbytečné, drahé a neefektivní při zklidňování dopravy
► prahy jsou vždy hlučné a způsobují zvyšování spotřeby paliva i zvyšování množství
vypouštěných emisí při rozjíždění
► prahy představuj překážku pro proudění vody při povodních
► místo prahů se na některých místech v zahraničí preferuje zklidnění pomocí střídavého
parkování na stranách
► místo prahů by zcela stačila Zóna 30 / Tempo 30, které díky přednosti zprava zpomalují
dopravu v ulicích zcela dostatečně

2. OBOUSMĚRNÁ RONKOVA VS. ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO TRANZITU SKRZ UL. POD HÁJKEM A
KOTLASKA
v diskuzi zazněly tyto názory:

Ing. Květoslav Syrový
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► stávající tranzit de facto rezidentní oblastí v ul. Pod Hájkem a Kotlaska zatěžuje velké
množství obyvatel domů v těchto ulicích
► bude zatěžovat také obyvatele nové zástavby, která zde zřejmě vznikne
► rozdělení jednotlivých proudů dopravy mezi Kotlasku a Ronkovu je fér – všechna zátěž
nepadá pouze na obyvatele Ronkovy
► pokud bude současně provedeno zklidnění, celkový tranzit bude menší a i když budou v
Ronkově oba směry, v souhrnu bude dopravy možná i méně než dnes
► obousměrné řešení bude překážkou pro výjezd autobusů z nádraží kvůli přednostem
► obousměrné řešení nebude překážkou pro výjezd autobusů z nádraží kvůli přednostem
► obousměrný tranzit v Ronkově bude velká zátěž pro obyvatele této ulice

3. STROMY V ULICÍCH
v diskuzi zazněly tyto názory:
► stromy mají zásadní význam pro mikroklima v ulicích měst
► v každé ulici by mělo být stromořadí, každý strom bude v budoucnu užitečný
► všechny pro bydlení oblíbené čtvrti ve vnitřní Praze mají v ulicích hodně stromů, proto
existuje jasný důkaz o spojení kvality bydlení se zelení v ulicích
► různé druhy a varianty stromů mají různý vliv na mikroklima v ulici a různě ovlivňují
pohodlí obyvatel okolních domů
► stromy v ulicích představují problém pro obyvatele nižších pater přiléhajících domů
► stromy v ulicích ubírají místo pro parkovací stání
► v ulici Kotlaska by stromy měly být oproti návrhu umístěné spíše na severní straně ulice,
aby nestínily obyvatelům domů na jižní straně ulice

4. MÍRNÝ ÚBYTEK PARKOVACÍCH STÁNÍ
v diskuzi zazněly tyto názory:
► i když dnes asi opravdu není s parkováním zásadní problém, v oblasti se bude stavět a
bude potřeba spíše více stání pro nové obyvatele

Ing. Květoslav Syrový
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann

09 / 2017

3/5

Dopravní studie – dolní Libeň

C. DOKLADY: 1.ZÁPISY Z PROJEDNÁNÍ

► parkovací stání by se neměla ubírat
► mírný úbytek není problém, je třeba vyřešit parkování na místech, kde je dnes
nebezpečné
► v ulici pod Kotlaskou možnost navrhnout šikmé parkování, mohlo by navýšit kapacitu

5. OSTATNÍ TÉMATA
v diskuzi zazněly tyto názory:
► je třeba zajistit kvalitní povrchy chodníků – dlažba vs. asfalt
► na chodnících se vždy bude také trochu parkovat (viz. rekonstruovaná Moskevská),
únosnost dlažby na to musí být dostatečná
► je třeba zajistit více kontejnerů na tříděný odpad, kontejnery na náměstí Dr. V. Holého
nepřesouvat dále od podniků na jižní straně náměstí
► při návrhu laviček je třeba vyřešit, zda nebudou využívány pouze lidmi bez domova a pro
další nebudou nepoužitelné
► Hrabalova stěna a Hrabalovo náměstí je v hrozném stavu a je třeba je rekonstruovat
► místo autobusového nádraží by měl být parkovací
► „náměstíčko“ v ul. Kotlaska nebude využíváno, pokud tudy povede tranzit
► při realizaci zklidnění v Dolní Libni se tranzit přesune do Horní Libně
► tranzit nepatří do obytných oblastí, je třeba, aby se obyvatelé jednotlivých lokalit postavili
tlaku shora proti jeho vedení jejich částí města
► park u kurtů nad Kotlaskou by se měl oplotit, aby v něm nebyly psí exkrementy a byl
použitelný pro hraní dětí
► obecný odpor k nové zástavbě plánované v kolonii Kotlaska, absence informací
► potřeba upravit prostor u synagogy a na jih od nádraží – lavičky a podobně
► celý projekt je nesmyslný, protože není projednaný s úřady, tím by se mělo začít
► do záboru území by měly být zařazeny další ulice

Zapsali: David Pfann a Květoslav Syrový

Ing. Květoslav Syrový
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Revize: Iva Hájková

Přílohy:
P1 – prezentace

Použité zkratky:
DP – Dopravní podnik Hlavního města Prahy
IAD – individuální automobilová doprava
IPR – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
MČ – městská část
MHD – městská hromadná doprava
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
TSK – Technická správa komunikací
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DOPRAVNÍ STUDIE DOLNÍ LIBNĚ
(poznámky z diskuze na ZMJ)
ul. Kotlaska, Pod Kotlaskou, Pod Hájkem, Ronkova, Na Hrázi,
Ludmilina, U Synagogy a část náměstí Dr. Václava Holého
Čas a místo konání:
18.9.2017, 13:30-20:00, Praha 8 – Libeň (Náměstí Dr. V. Holého)
David Pfann (zpracovatel dopravní studie, pfann.david@gmail.com)

Neformální setkání s účastníky akce „Zažít město jinak“ a s náhodnými kolemjdoucími nad téměř
dokončenou studií a základními analýzami. Cílem bylo získat připomínky pro závěrečnou fázi
dopracování, informování veřejnosti o existenci studie a delší diskuze a vysvětlování jednotlivých
prvků studie. Kromě toho byla značná část času věnována tématům se studií souvisejícím okrajově –
problém Palmovky jako celku, otázka tunelů, Centrum Palmovka, otázka developmentu v místě
kolonie Kotlaska, problém autobusového nádraží a další. Během dne se diskuze zúčastnilo několik
desítek lidí.
Diskutovaná problematika:
Obavy z obousměrné Ronkovy – obavy ze zvýšení hluku a emisí. Před zjednosměrněním stále nehody
v křižovatce Ronkova a Na Žertvách.
Opakované požadavky na stavbu parkovacích domů – zajištění parkovacích míst pro nové obyvatele
Opakované dotazy na autobusové nádraží – co tam bude v dlouhodobé perspektivě? Co tam může být
dříve? Jak vyjednávat s DP?
Problematická křižovatka U libeňského pivovaru x Kotlaska – rychlá jízda
Rychlá jízda i v zóně 30 v rovných ulicích Na Rokytce, U libeňského pivovaru – chybějící fyzické
zklidnění
Při úpravě v severní části nám. Dr. V. Holého ponechat prostor pro krátkodobé zastavení pro obyvatele
domů před vchody
Údržba cyklostezky je špatná – keře přerůstající do trasy – zúžené, nepřehledné, nebezpečné
Otázka po navýšení kapacity parkování v ulicích – šikmé místo podélného parkování

Ing. Květoslav Syrový
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann
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Obecně spíš pozitivní přijetí studie jako celku a aktivity v území

Zapsal: David Pfann

Použité zkratky:
DP – Dopravní podnik Hlavního města Prahy
IAD – individuální automobilová doprava
IPR – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
MČ – městská část
MHD – městská hromadná doprava
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
TSK – Technická správa komunikací

Ing. Květoslav Syrový
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann
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Připomínky DOSS z průběhu předjednání vč. stanovisek a jejich vypořádání
ODA MHMP (Vopava)
 Ponechat průjezdnost jako alternativu pro Sokolovskou (budoucí rekonstrukce TT apod. pro
náhradní dopravu)
o akceptováno
 dodatečně dle oficiálního stanoviska z 19. 9. 2017 nesouhlas s řešením obousměrné ul. Ronkova a
otočením směru ul. Kotlaska
o zapracováno variantním řešením
IPR (Križan, Zajíček, Zalabák + 1)
 Nám. Dr. V. Holého náměstí či ulice? Bude nějaký urbanistický názor. Propojení s Rokytkou je
žádoucí. Provést „zvýšené náměstí“ jako celek, tj. zvýšená plocha v úrovni i podél jižní strany nám.,
mezi ul. Na Rokytce – U Lib. Pivovaru?
o Z hlediska zklidnění dopravy je zvýšení
delšího úseku ul. Kotlaska nežádoucí
 Ul. Pod Kotlaskou raději jako zklidněná, ne tranzit
o akceptováno
 Definovat funkci a celk. řešení Elsnicova nám. a tím potvrdit provázanost s nám. Dr. V Holého.
Ubude na Elsnicovo nám. jedna z komunikací (zrušit kom. podél zámečku)
o Řešeno samostatně MČ / TSK, zpracovatelé
studie v rámci projednání podali příslušné
impulzy a podněty
ROPID + DPP (Fafejkta, Šubrt, Prousek, Vodrážka DPP)
 Terminál Palmovka redukován pro 2 linky + elektro, zřejmě s nájezdem na TT v ul. Na Žertvách,
druhá linka odjezd ul. Zenklova
 Náhradní autobusová doprava v ul. Ronkova - Kotlaska (nejen pro Sokolovskou a Zenklova ale
pravidelně i pro TT směr Ohrada), kloub možno i na přednost, ale musí na sebe vidět a jen na krátký
úsek
o Řeší jedna z variant ul. Ronkova, avšak
požadavek v kolizi s ODA MHMP, nabízí se
řešení jednosměrné ul. Ronkova s možností
vyparkování jednoho pásu
o Přednosti a vlečné křivky: zapracováno
 Ul. Na Žertvách v souč. principu přednosti v jízdě pro BUS
o Lze zachovat, studie neřeší
 Linka 140: kloubový BUS
 Doložit křivky a rozhledy
o zapracováno
PČR (Neumannová, Břeský, Pydychová)
 Doložit křivky a rozhledy

o zapracováno



Šířka parkování min. 2,2 (2,25) m



Ronkova nachystat nejlépe pro obousměrnost

o zapracováno

Ing. Květoslav Syrový
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann
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o Řeší jedna z variant ul. Ronkova, avšak





požadavek v kolizi s ODA MHMP, nabízí se
řešení jednosměrné ul. Ronkova s možností
vyparkování jednoho pásu
Cykloobousměrky nejlépe 4,25 (3,5 jen výjimečně za min. intenzit)
o V co největší míře zapracováno
Eltodo dělá SSZ na Elsnicově nám., nyní studie – čas pro koordinaci s hranami
o Koordinováno, podklady předány
Ul. Na Hrázi – U Synagogy - Ludmilina raději jako pěší zóna
o Akceptováno, zapracováno

TSK - ÚDI (...)
 zrušit parkovací stání u stopčáry v křižovatce Zenklova – Náměstí Dr. V. Holého
o zapracováno
 prověřit šířky kolmého stání
o dle ČSN - zapracováno
 problém s úklidem v parkovacích zálivech v kolmých rozích – nutno ručně
o detail pro následující stupně PD
 u ulic s průjezdem autobusových linek stromy s odpovídajícím tvarem koruny nezasahujícím do
průjezdného profilu
o pro následující stupně PD
 zajištění dostatečné vsakovací plochy kolem stromů
o pro následující stupně PD
 otázka vlastnických práv a správy ke stromům
o pro následující stupně PD
 zásobování – je nutné v ulicích bez provozoven? problém znemožnění nájezdu na chodník sloupky
například při stěhování
o pro následující stupně PD
 preference obousměrné Ronkovy
o Řeší jedna z variant ul. Ronkova, avšak
požadavek v kolizi s ODA MHMP, nabízí se
řešení jednosměrné ul. Ronkova s možností
vyparkování jednoho pásu
 možnost zpomalovacího prahu i na vjezdu do Ronkovy
o v rámci návazné PD pro ul. Na Žertvách
 cykloobousměrky minimálně 3,75m
o akceptováno, zapracováno
ze stanoviska TSK 28. 8. 2017 dále:
 na rohu ulic Ronkova x Kotlaska pro věřit možné rozšíření vozovky, aby se zde mohlo míjet alespoň
popelářské vozidlo a osobní
o akceptováno, zapracováno
 na rohu ulic Ronkova x Kotlaska rozhledy a zahrazovací sloupky
o akceptováno, zapracováno
 prověřit možnost navýšení parkování v ul. Na Hrázi
o akceptováno, zapracováno

Ing. Květoslav Syrový
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann
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prověřit možné podélné parkování na obou stranách Pod Hájkem a při kom. na Žertvách
o Pod Hájkem akceptováno ve variantě
o Na Žertvách: mimo řešené území

UNIT Architekti (Tittl)





IPR spolu s TSK koordinují rekonstrukci Zenklovy – pozor na paralelní řešení problémů!
zájem spolku kolem vnitrobloku o území
otázka přístupu k ulici Na Hrázi – zachovat část Hrabalovy zdi? v jaké formě?
řešené území jako jedna z prioritních oblastí k vyřešení studií – bez těsné závislosti na celku
Palmovky. Jako pilotní projekt na které je možné navázat dalšími etapami OK.

ÚMČ P8 – starosta MČ Praha 8 Roman Petrus a odbor dopravy (p. Kašpárek)















časté problémy s vodovody v území, opakované žádosti o zábory v rámci oprav
Na Hrázi – možnost celá ulice jako pěší zóna bez parkování s fyzickým omezením zásuvnými polery –
pouze časově omezené zásobování.
o Zčásti akceptováno, nutno dále dořešit
v rámci budoucí (nyní neznámé) podoby
jižní části ulice na Hrázi, avšak pěší zóna
preferována
Elsnicovo náměstí – uzavření severní větve by zpřehlednilo dopravu. pro auta přijíždějící po jižní
větvi by odpadlo dávání přednosti. potřeba doplnit jeden či dva pruhy mimo tramvajovou trať na
Zenklově, potřeba dostatečných oblouků.
o Je řešeno samostatně
problém předností a jednosměrností vzhledem k cyklistům. cykloobousměrky obecně problém. ve
stabilizovaném území na severu určitě ne.
o Řešeno dle normy a TP 179
Ze stanoviska MČ P8 se dále nedoporučuje:
zúžení komunikace Kotlaska a nám. Dr. Holého
tyto komunikace včetně ul. Ronkova slouží zejména jako objízdná trasa MHD a další dopravu
v případě mimořádného uzavření ul. Sokolovská
o Projednáno s ROPID, DPP, PČR, TSK
zobousměrnění ul. Ronkova
úbytek parkovacích míst, nedostatečná pěší vazba z aut. nádraží Palmovka
o Řeší jedna z variant
zřízení klidového zálivu v křižovatce ul. Kotlaska x Na Hrázi
je zde prodejna protetických potřeb pro invalidy ORTOSERVIS včetně dvou parkovacích míst pro
invalidy + vjezd do objektu
o zásobovací vjezd může fungovat v rámci
plochy – řešeno formou vjezdu, zákazníci
vyhrazená místa z ul. Ronkova přímo u
vchodu (dnes „za rohem“)
snížení počtu parkovacích míst

Ing. Květoslav Syrový
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o maximalizace počtu parkování, avšak ne na












úkor bezpečnosti je jedním z principů
řešení studie
zvýšení křižovatkových ploch stavební úpravou
toto je vhodné spíše pro zónovou oblast ul. U Libeňského pivovaru, Na Rokytce, dalším důvodem je
uchování objízdné trasy viz. bod 1
o zvýšené křižovatkové plochy zde zajišťují
prvotní fyzické zklidnění dopravy a jedná se
zde o základní a důležitý prvek zklidnění,
předevší v ohledu k chodcům
zřízení přechodu pro chodce (východní větev) v křižovatce ul. Kotlaska x U Libeňského pivovaru
umístění je nepřehledné, za obloukem
o právě díky zvýšené křižovatkové ploše
může takovýto poptávaný přechod
fungovat, rozhledy pro návrhovou rychlost
jsou pak zajištěny
zrušení dvou zásobovacích míst pro restauraci U Rokytky
restaurace je zásobována cisternou a dalšími nákladními vozidly
o vyhrazená zásobovací stání š. 2,25 jsou
součástí řešení i v ul. Kotlaska, jejich počet
bude upřesněn v dalších stupních
PD
zrušení přechodu pro chodce v ul. Kotlaska před mateřskou školkou)
přechod je dobře chráněn citybloky
o přechod ponecháván
kolmé parkování v ul. Kotlaska (východní část)
tento druh parkování, naproti dnešnímu šikmému, je značně nekomfortní pro uživatele
o kolmé stání navyšuje kapacitu, parkování
dle ČSN
cykloobousměrky v daném území
není řešen stav, jak bude dávat cyklista přednost vozidlům přijíždějící po hlavní silnici
o dopravní značení bude řešeno v rámci
podrobné PD

V Praze dne 27.9.2017

Ing. Květoslav Syrový
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Následující podněty dorazily v reakci na opakované výzvy různými kanály městské části na podávání
připomínek obyvateli dotčeného území. Veškeré připomínky byly zváženy a bylo-li to v souladu se
zadáním studie a technickými možnostmi návrhu, byly zapracovány. Jestliže se stalo, že proti sobě
stálo více zájmů, bylo vybráno řešení usilující o vyvážení protichůdných požadavků, případně je v
návrhu obsažena možnost řešení ve variantách, které je třeba dále prověřit a konfrontovat s
politickou vůlí a zájmem uživatelů území. Na veškeré dotazy bylo základně přímo zodpovězeno
emailem či telefonicky. Ostatní názory obyvatel nestrukturovaně a vesměs anonymně předávané
během veřejných projednání studie jsou zahrnuty v oddíle C1.

1.

Podnět AJ 24.5.2017:

Dobrý den,
děkuji za zaslané materiály. Nevím akorát, zda jsem četl pozorně, ale myslím, že
mezi těmi dopravními opatřeními chybí zavedení jednosměrného provozu v
Andrštově ulici (ve směru z ulice U lib. pivovaru k ulici Na Rokytce). Přitom se zdálo,
že by to neměl být problém.

2.

Podnět AJ 26.6.2017:

Dobrý den, pane inženýre,
mám jen ještě poznámku k tomu, co zaznělo i na setkání s občany 20. 6. - že není problém s
parkováním. Jinde tomu tak asi je, ale nikoli v oblasti U libeňského pivovaru, Andrštova, Na Rokytce
i včera kvečeru bylo vše plné (jen o prázdninách to bývá trochu lepší).
K tomu požadavku na to, aby s e z ulice Andrštovy stala opět jednosměrka: Jak to, že je tato ulice
"mimo zábor"? Co to znamená? Proč občané tedy dostali pozvánku na veřejné projenání, když se
věc
netýká přímo jejich bydliště?
A upozorňuji na nutnost vymyslet něco, co učiní přechod na křižovatce ulice Na Rokytce a nám. Dr.
Holého (před domem Na Rokytce 2) bezpečným. Mnozí řidiči na tomto rovném úseku nedodržují
max. rychlost, chodci nemají přehled.
Děkuji a zdravím.

3.

Podnět JM 17.9.2017:

Dobrý den,
již jsem to říkal na prvním veřejném projednání mezi náměty občanů a stále si za tím stojím, bylo
by
velmi vhodné v oblasti ulice Na Hrázi - v předprostoru Billy zřídit alespoň nějaký cyklistický stojan.
V současnosti tam jsou kola uvazována ke značkám, zábradlí na schodišti Billy, apod. Již v
současnosti
se tam rozhodně kola parkují a tudíž je to místo, které si to vysloveně žádá.
Zatím toto divoké cykloparkování příliš nevadí, parkování kol u značek je velmi dobře tolerováno.
Zároveň se ale domnívám, že bychom měli myslet do budoucna, kdy někdo z nelegálního parkování

Ing. Květoslav Syrový
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kol může vytvořit politický problém. A to nejen z nějakých bizarních pohnutek - může se to lehko
stát
i díky vnějším příčinám - viz článek, který vydáme v pondělí na Prahounakole.cz o Obike v
Mnichově.
Zkrátka potřebujeme v Praze místa, kde lze kolo zaparkovat legálně a kde nebudou vytvářet
"problém". Nemám nic proti parkování u dopravních značek, ale v tom případě je třeba změnit
legislativu a takovéto parkování povolit. Do té doby by u nových rekonstrukcí měly vznikat na
potřebných místech cyklostojany.
V nákresu níže navrhuji k výběru čtyři místa, kam by možná šly stojany u Billy zakomponovat.
Samozřejmě neznám normy k navigaci nevidomých, ani jsem nezkoumal sítě v podzemí, berte
nákres
vyloženě jako inspiraci.
Dovedl bych si stojany představit i v předprostoru Albertu na nám. Dr. Holého a před restaurací U
Rokytky (Kotlaska 2), tam také kola vídám, ale jako nejpotřebnější je skutečně vidím u Billy v ulici
Na
Hrázi.

4.

Podnět AJ 19.9.2017:

Dobrý den,
mám jen připomínku k počtu parkovacích míst - aby jejich počet nebyl nižší, než je
tomu dosud. Na setkání s občany sice zaznělo, že je problém s parkováním po
zavedení modrých zón příliš nepálí, ale problém se zaparkováním je pořád - hlavně
samozřejmě později odpoledne a večer.
Na křižovatce ulice Na Rokytce a nám. Dr. Holého zase opět připomínnám
nebezpečný přechod pro chodce, který je přitom velmi frekventovaný - opravdu
nejde vymyslet něco, co řidiče přinutí dodržovat 30 km/hod.? (jde o dlouhou ulici, a
zvlášť po opravě vozovky po ní mnozí jezdí příliš rychle a přechod je nezajímá...)
Dále je v návrhu navržena lávka pro pěší (poblíž zmíněného přechodu) přes Rokytku,
ale v návrhu je s otazníkem, takže už v tomto stádiu se s ní asi příliš nepočítá. Podle
mě by ale stálo za to ji vybudovat - a dát do souvislosti s úpravami, které v této
oblasti připravuje TSK (Elznicovo nám, most přes Rokytku v Zenklově ulici).

5.

Podnět AJ 20.9.2017:

Dobrý den,
děkuji za reakci na mé připomínky. Co se týká parkování, na jednání s občany zaznělo, že jste byli
spíše překvapeni, že zdejší občané v tomto nevidí problém - na rozdíl od občanů z jiných částí
Prahy.
A přesto zlepšení veřejného prostoru jinde jde ruku v ruce s možností (rezidentů) zde dobře
parkovat.
Šlo mi o to, aby nakonec míst na parkování nebylo ještě méně; je nutné, jak píšete, zachovat
alespoň

Ing. Květoslav Syrový
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann
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(plus mínus) současný stav. S kým jsem mluvil o problému parkování, ten potvrdil, že situace je nyní
"na hraně". (Situace se možná bude zlepšovat, ujme-li se postupně systém sdílení automobilů...)
A děkuji, že zdůrazňujete problém onoho nebezpečného přechodu. Doufám, že jde o jednu z věcí,
kterou je možné řešit co nejdříve.

6.

Podnět MB 24.9.2017:

Dobrý den,
zasílám připomínky k dopravní studii.
1) moc se mi líbí idea sdíleného prostoru (na stejné výškové úrovni) v oblasti náměstí Dr. Holého a
propojení s cestou podél Rokytky
2) V jižní části nám. Dr. Holého je chodník zúžen na 2,9m, což je trochu škoda vzhledem k tomu, že
se
jedná o část s ulice s nejaktivnějším obchodním parterem. Nebylo by možné danou část
zjednosměrnit (Zenklova -> Kotlaska) a zúžit jízdní pruh tak aby chodník zústal stejně široký? Pokud
by se toto nepodařilo realizovat tak kvituji fakt, že bude parkování umístěno na chodníku, což dává
do budoucna např. možnost některá parkovací místa zrušit ve prospěch předzahrádky restaurace
apod. Jen bych prosil o fyzické oddělení parkování (např. sloupky). Pouze vodorovné značení je
nedostatečné (viz např. Světova či Pivovarnická ulice)
3) Proč je zde zúžen chodník až na 2,25m? Jedná se o frekventovanou pěší cestu (školka, metro).
Pokud nestačí pruh 6,5m jako jinde, raději bych ukousnul z jižního chodníku
4) Bylo by vhodné v celé uvedené oblasti zavézt přednost zprava

Ing. Květoslav Syrový
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann
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Podnět BD Ronkova 17.9.2017:

Ing. Květoslav Syrový
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann
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Ostatní podněty:

Telefonický podnět obyvatele Kotlasky 20: pozemek 2982/26 a další v majetku Central Group,
nebude tedy možné využít ho k vybudování parkování – otázka prakování přímo v ulici/na
chodníku?
Podnět obyvatele Kotlasky 22 osobně na ÚMČ: ponechat vyznačení vjezdu do jeho domu. Následně
telefonicky doplněno – vjezd je skutečně občas využíván, a to i obyvateli okolních domů. Souhlas s
výsadbou stromů v ulici, i když pro Kotlasku 22 potenciálně více stínu. Preference umístění stromů
na severní straně ulice

Ing. Květoslav Syrový
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann

09 / 2017
5/5

Dopravní studie – dolní Libeň
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Následující podklady jsou nezpracovaným datovým výstupem sčítání chodců a automobilů, které
bylo pro účely studie provedeno v první polovině září 2017 ve špičce v průběhu několika
pracovních dní na klíčových místech lokality. Graficky přehledným znázorněním vystupů tohoto
sčítání je analýza na příloze A07.

Ing. Květoslav Syrový
Spolupráce: Ing. arch. David Pfann
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