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1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 

1.1. Název akce a ozna�ení stavby 

Prose�, Bezpe�n� mezi školkou a školou 

Katastrální území -   Prose� u Skut�e (733181)   

Obec -    Prose�

 Okres -   Chrudim 

 Kraj -    Pardubický kraj 

 Stupe� PD -   Dopravní studie 

 Charakter stavby -  Rekonstrukce 

1.2.  Zadavatel 

Základní škola Prose�, okres Chrudim, 539 44 Prose� 260 

1.3.  Zhotovitel studie  

MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
I�O: 274 87 938 
DI�: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 322 451 
email.: mds@mdsprojekt.cz

2. ZD�VODN�NÍ STUDIE

P�edm�tem studie je návrh stavebních úprav komunikací a chodník�, které p�isp�jí ke zvýšení 
bezpe�nosti chodc� (zejména d�tí) p�i cest� do školky a základní školy a zp�t dom� ve m�st� Prose�i. 
P�ší trasy jsou vedeny na pr�tazích m�sta Prose�e, po chodnících podél silnic II/357 a II/359.  

Cílem studie je prov��ení možných variant návrhu opat�ení, které dokážou usm�rnit a soust�edit 
pohyb chodc� do konkrétního místa p�echodu pro chodce a �i místa pro p�echázení, které budou 
v p�ehledném míst� a zárove	 budou respektovat p�irozenou p�ší trasu. Dále musí být �ešeny dopravní 
opat�ení, která p�inutí vozidla projížd�jící obcí dodržovat maximální p�edepsanou rychlost.   

3. STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI

 Stavba se nachází vícemén� v centru m�sta Prose�. Návrh p�echod� pro chodce �i míst pro 
p�echázení je v místech k�ížení silnic II/359xII/357, II/357xIII/3542, II/357xIII/3545 a dále dv� místa na 
nám�stí, kde se p�echází silnice II/357. Dopravní proudy v k�ižovatkách jsou zna�n� neuspo�ádány a 
místa pro p�echázení jsou tímto nebezpe�ná.  

4. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT

- školní mapa dopravn� nebezpe�ných míst – žáci ZŠ v roce 2014 zpracovali mapu celkem 5 
nebezpe�ných míst pro p�ší na cest� do základní školy �i školky a zp�t dom�

- katastrální mapa  
- ortofoto mapa 
- funk�ní t�ídy komunikací: pr�tah m�sta Prose�e tvo�í sb�rná komunikace t�ídy B (silnice 

II/357 a II/359) a na n� navazující obslužné komunikace t�ídy C (silnice III/3542 a III/3545) 
- údaje z celostátního s�ítání dopravy 2010 
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Výsledky s�ítání dopravy 2010    
�íslo 
úseku 

�íslo 
silnice 

TV  O  M  SV SV špi�. TNV 

5-5290 357 176 1 102 26 1 304 134 89 
5-5280 357 287 820 23 1 130 125 249 
5-5240 359 67 392 5 464 52 36 
5-5258 359 107 428 18 553 61 68 

TV = T�žká motorová vozidla celkem, vozidel/den. 

O = Osobní a dodávková vozidla bez p�ív�s� i s p�ív�sy, vozidel/den. 

M = Jednostopá motorová vozidla, vozidel/den. 

SV = Všechna motorová vozidla celkem (sou�et vozidel), vozidel/den. 

SV špi�. = Špi�ková hodinová intenzita dopravy, vozidel/hod. 

TNV =pr�m�rná denní intenzita provozu všech t�žkých nákladních vozidel v roce s�ítání dopravy, 
vozidel/den. 

Obr. 1 P�ehledná mapa intenzit dopravy 

5. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Stavba se nachází v rovinatém území. �lenitost území je tvo�ena procházejícími pozemními 
komunikacemi a zástavbou. 
 Geotechnické a inženýrsko geologické pr�zkumy nebyli provedeny, budou provedeny v dalším 
stupni projektové dokumentace.  

Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje a nenachází v chrán�ném území. 

6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÝCH VARIANT

 Ve studii byla zpracována pouze jedna varianta pro p�t nebezpe�ných míst, které ur�ili žáci 
základní školy.  

Dále bude provedena identifikace problému a návrh úprav jednotlivých míst:
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1) K�ižovatka silnic II/357 x II/359 x III/3542 a místní komunikace na nám�stí  
Stávající stav: 
V míst� této nep�ehledné neuspo�ádané k�ižovatky chybí p�echod pro chodce p�es silnici II/357 a 

místo pro p�echázení p�es silnici III/3542 a místní komunikaci. Jízdní pruhy silnic se pohybuje v ší�ce 7,1-
7,9 m, oboustranné chodníky jsou o ší�ce 1,5-2,0m. K�ižovatka je nep�ehledná, protože je podél silnice 
II/357 prostor pro podélná stání, ale tato stání nejsou odlišena jiným krytem vozovky, tím pádem není 
usm�rn�n dopravní provoz. 

Návrh �ešení:
U silnice III/357 je navrženo vysunutí chodníku do silnice až o 5,0 m, �ímž vznikne odd�lený 

prostor pro kolmá stání podél silnice II/357. Dále je navržen nový chodník ší�ky 3,0m délky 8,26 m a �ást 
zelené plochy t�sn� za zeleným d�lícím pásem, který je p�es celé nám�stí a toto nám�stí fyzicky 
odd�luje. Dále na toto místo pro p�echázení navazuje nový chodník vysunutý do obslužné silnice o délce 
8,50 m. T�mito t�emi novými �ástmi chodník� p�evedeme chodce bezpe�n� z jedné strany nám�stí na 
druhou. P�es silnici II/357 je navržen p�echod pro chodce délky 7,0 m, p�es místní komunikaci je navrženo 
místo pro p�echázení délky 7,0 m. 

U silnice III/3542 je navrženo snížení obrub a posun obrub chodníku do silnice cca o 1,0 m, tak 
aby bylo místo pro p�echázení normové délky 7,0 m. 

Mezi bodem 1 a 2 je dle p�ání pana starosty p�es silnici II/357 navrženo místo pro p�echázení, 
které p�evede chodce od nákupního st�ediska na chodník p�ed hasi�skou zbrojnici.   

Foto: v míst� navrhovaného p�echodu pro chodce 

2) K�ižovatka silnic II/359 x II/357 
Stávající stav: 
V míst� této k�ižovatky chybí místa pro p�echázení p�es ob� silnice. Jízdní pruhy silnic se 

pohybuje v ší�ce 7,0-9,3 m, oboustranné chodníky jsou o ší�ce 1,5-2,0m. Chybí snížené obruby a není 
dodržena normová délka max. 7,0 m pro p�echázení z chodníku na chodník. Dále je k�ižovatka zbyte�n�
rozsáhlá a tím pádem není usm�rn�n dopravní provoz. 

Návrh �ešení:
U silnice III/359 je navrženo místo pro p�echázení snížením a posunem obrub chodníku na 

normových 7,0 m. U silnice II/357 je navržena �ást nového chodníku a zelený pruh v ší�i cca 2,0 m podél 
silnice II/359 v délce 35,0m, tím vznikne zúžení silnice II/357 s vhodným místem pro p�echázení normové 
délky 7,0 m, p�ed k�ižovatkou bude vym�n�na zna�ka P4 „dej p�ednost v jízd�“ za P6 „st�j, dej p�ednost v 
jízd�“ a dále v k�ižovatce bude vodorovné dopravní zna�ení V5 „p�í�ná �ára souvislá“. 
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Foto: k�ižovatka silnic II/359 x II/357 

3) Silnice II/359 p�ed mate�skou školkou 
Stávající stav: 
Tento úsek ulice se skládá z jízdního pásu silnice cca 6,5m široké a oboustranných chodník�

ší�ky 1,5-2,0m. Pro d�ti se tento úsek stává nep�ehledný z d�vodu, že jsou zde parkovány automobily a 
vzniká zde pro d�ti nep�ehlednost v nejednosm�rném pohybu aut. 

Návrh �ešení:
Je navrženo umíst�ní svislé dopravní zna�ky B29 + E4 „zákaz zastavení v délce 100 m“ v obou 

sm�rech, a dále vým�na zna�ky A12 „d�ti“ za A12 v reflexní úprav�.    

Foto: silnice II/359 p�ed mate�skou školkou
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4) Místo pro p�echázení p�es silnici II/357 v jižní �ásti nám�stí 
Stávající stav: 
V tomto míst� je p�es zelený d�lící pás nám�stí umíst�n chodník, ovšem z tohoto chodníku není 

místo pro p�echázení  p�es silnici II/357, délka pro p�ekonání silnice z chodníku na chodník je 12,0 m. 

Návrh �ešení:  
U silnice III/357 je navrženo vysunutí chodníku do silnice až o 5,0 m, �ímž vznikne odd�lený 

prostor pro kolmá a podélná stání podél silnice II/357 a hlavn� p�echod pro chodce 6,50 m.  

Foto: místo pro p�echázení p�es silnici II/357 v jižní �ásti nám�stí 

5) K�ižovatka silnic II/357 x III/3545 
Stávající stav: 
V míst� této k�ižovatky chybí místo pro p�echázení p�es silnici II/357 a p�es silnici III/3542. Jízdní 

pruhy silnic se pohybuje v ší�ce 7,1-7,9 m, oboustranné chodníky jsou o ší�ce 1,5-2,0m. k�ižovatka je 
mírn� nep�ehledná, protože je tém�� v zatá�ce o malém polom�ru. 

Návrh �ešení:
U silnice III/357 je navrženo pouze snížení obrub chodník�. Vznikne zde pouze místo usnad	ující 

p�ejití silnici v délce 7,14 m.  
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Foto: k�ižovatka silnic II/357 x III/3545 

7. CELKOVÉ POSOUZENÍ

Dopravní studie byla projednána s dopravním inspektorátem Policií �R, odborem dopravy a se 
zastupiteli m�sta Prose�. Takto navržená dopravní opat�ení jsou shledána vhodná pro zvýšení 
bezpe�nosti chodc� a za jišt�ní plynulejšího pr�jezdu vozidel v m�st� Prose�i.   

Navržená dopravní opat�ení jsou v souladu s �SN 73 61 10 „Projektování místních komunikací“ a 
vyhláškou �. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb.  

Jednotlivé prvky návrhu spl	ující tuto vyhlášku �. 398/2009 Sb.:
Základní výška podsádky silni�ní obruby podél silnice je +12,0 cm, v p�echodu pro chodce, 

míst� pro p�echázení a v míst� umož	ující p�ejití silnice je obruba snížena na +2,0 cm se 
sklonem rampy chodníku max. 12,5%.  

U snížené obruby je navržen varovný pás š. 0,4 m po celé délce snížené hrany obruby až do 
rozdílu hran +0,8 cm. 

V p�echodu pro chodce na varovný pás navazuje signální pás š. 0,8 m a min. délky 0,9 m, 
v míst� pro p�echázení je signální od varovného odsazen o 0,3 m, v míst� umož	ující p�ejití se 
signální pás ned�lá. Varovný a signální pás bude z reliéfní dlažby p�i dodržení barevného 
kontrastu v��i okolí (�ervená).    

Maximální povolený p�í�ný sklon chodníku 2,0%, podélný max. 8,33%.  
Podél chodník� je umíst�na um�lá vodící linie ze záhonové obruby s podsádkou +6,0cm 

nebo ze
 budovy �i plot. Na tuto vodící linii chodce navede signální pás. 

8. EXPERTÍZA

Nebyla provedena. 

9. ZÁV�R A DOPORU�ENÍ

Pro realizaci dopravních opat�ení je zapot�ebí vypracovat další stupn� projektových dokumentací 
a provést podrobné dom��ení zájmového prostoru. 

          
Ve Vysokém Mýt� 08/2014          Ing. Lukáš Tobeš 






















