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Úvod
Na přelomu srpna a září 2012 bylo zavedeno plošné zklidnění většiny ulic Karlína. Hlavním smyslem
celého záměru je pomoci utvářet lepší místo pro život relativně rychlými a levnými prostředky. Podstatou je
hledání souladu mezi tradičními hodnotami, podle kterých bylo toto nejstarší pražské předměstí založeno, se
současnými požadavky a potřebami. Základním principem změn je pochopení hlavních kvalit i problémů
daného území a následná snaha postupně rozvíjet pozitiva a omezovat negativa. Úpravy organizace
dopravy jsou při formování veřejného prostoru nezbytnou podmínkou, s ohledem na její v současnosti
dominující postavení.
V případě tradiční polyfunkční blokové zástavby by měla být dopravní funkce vůči funkci pobytové
v rovnováze či v podřízené roli jakožto funkce obslužná, nikoliv naopak. Každý člověk by měl mít ve
veřejném prostoru maximální možnost volného svobodného pohybu. Omezován či usměrňován by měl být
pouze v případě, že by svým chováním způsoboval podstatné problémy či přímo ohrožoval své okolí. Podle
toho, jaký druh dopravy pro svůj pohyb zvolíme, máme odlišné nároky a vliv na dění kolem nás. Je přirozené
a logické, že čím menší prostor a rychlost nám stačí, tím volněji se můžeme a chceme pohybovat.
V současnosti je jedním z největších problémů zejména ve městech zajištění rovných demokratických
podmínek pohybu pro rozdílné věkové a sociální skupiny obyvatelstva, rezidentů i návštěvníků. Dosavadním
vývojem došlo k situaci, ve které má motorová, a zejména automobilová doprava zásadní vliv na utváření
podmínek pro ostatní druhy dopravy i fungování celého prostoru vůbec. Často je nadřazena nad jiná témata
a de facto diktuje podmínky ostatním z pozice technické, právní, politické i ekonomické. Právě v této situaci
se nyní pokoušíme najít rovnováhu a dlouhodobý jednostranný výkyv preferencí postupně usměrňovat ke
kompromisu, který pomůže zvýšit kvalitu života a přiblížit se rovnocenným podmínkám pro všechny
uživatelské skupiny v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Způsob provedení
Základem je opatření nazvané zóna Tempo 30, ve které je maximální povolená rychlost snížena na
30 km/h: reálná cestovní rychlost zůstává srovnatelná, avšak výrazně se zvyšuje především bezpečnost
provozu. V zóně se nacházejí převážné části ulic Křižíkova, Thámova, Pernerova, Šaldova a dalších v
celkové délce přes 6 km. Bez snížení rychlosti naopak zůstaly hlavní průjezdné trasy veřejné a automobilové
dopravy, ulice Sokolovská, Prvního Pluku či Rohanské nábřeží.
Možnosti průjezdu územím pro automobilovou dopravu zůstaly plně zachovány beze změny, nově je navíc v
naprosté většině ulic umožněn obousměrný provoz jízdních kol. Touto úpravou tak bylo odstraněno přes
5 km uměle vytvořených bariér cyklistické dopravy, které vyžadovaly mnohasetmetrové zajížďky kvůli
jednosměrnému provozu vyvolanému motorovou dopravou.
Ve zklidněné zóně i na průjezdu Sokolovskou ulicí bylo snahou minimalizovat rozsah značení. S ohledem
na dlouhodobé návyky obyvatel i návštěvníků však bylo na zklidněných ulicích provedeno vodorovné
dopravní značení piktogramovými koridory v křižovatkách a u vjezdů ve směru, kterým v minulých letech
nebylo možné jezdit. Na významných vjezdech do zóny byly namontovány zvýšené terče a případně též
vyznačeny protisměrné cyklistické pruhy. Protisměrný provoz společně s veřejnou dopravou je zajištěn
pouze pomocí svislého dopravního značení. S ohledem na předpokládaný vývoj lze předpokládat, že bude
možné v budoucnu podstatnou část dopravního značení redukovat, zejména demontovat informace o
průjezdu před křižovatkou v případě svislého značení nebo dále neobnovovat piktogramové koridory
v současném rozsahu v případě vodorovného značení. Naopak v případě zavedení zóny placeného stání dle
celoměstských standardů lze bohužel předpokládat nárůst celkového objemu značení v lokalitě.
Výhledově bude možné provádět dílčí úpravy dopravního režimu, především na základě vyhodnocování
pozorování přímo v terénu a dalších podnětů, zejména z řad veřejnosti. Pokud bude prokázáno, že
v některých relativně delších přímých a širokých úsecích dochází k opakovanému překračování maximální
povolené rychlosti, mohou být provedeny zkušebně a následně trvale další opatření. Pro změnu
psychologického působní daného úseku lze výrazněji zúžit jízdní pruhy např. doplněním dalšího parkování,
mohou být provedena úzká jednopruhová škrtítka a dusítka uprostřed vybraných mezikřižovatkových úseků
apod. Zároveň bude v opodstatněných případech možné usměrnit průjezd motorové dopravy odlišně od
současného stavu, vždy však s ponecháním obousměrného provozu jízdních kol.
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V některých lokalitách pak bude možné provádět výraznější kultivace veřejného prostoru též pomocí
stavebních zásahů, pokud budou zachovány v současnosti zavedené principy zklidňování dopravy. Tyto
zásahy jsou však výrazně náročnější časově i ekonomicky, proto je prakticky nikdy není možné aplikovat
najednou pro takto rozsáhlá území (zvláště v oblasti, která byla podstatně renovována po povodních v roce
2002).

Zóny Tempo 30 obecně:
Zvýšení bezpečnosti provozu je zajištěno především vysokou pravděpodobností odvrácení kolize a
výrazným snížení následků případné nehody. Pokud o dvě zaparkovaná auta před vámi někdo vstoupí do
vozovky, stačíte zabrzdit: z rychlosti 30 km/h totiž řidič stihne zastavit na vzdálenost 13 m, zatímco
v rychlosti 50 km/h nestihne ani začít brzdit. Navíc i v případě srážky s chodcem se při rychlosti 30 km/h
pravděpodobnost těžkého zranění snižuje o 70 % a úmrtí dokonce o 90 % oproti rychlosti 50 km/h.
Zlepšování dopravní obsluhy území je zajištěno díky snížené rychlosti, která umožňuje volnější a
přirozenější pohyb v ulicích pěšky či na kole obdobně, jak to bylo možné dříve. Automobilová doprava je
pouze zklidněna, nikoliv omezena: možnosti průjezdu i parkování automobilů zůstávají zachovány.
Snížení hlučnosti při rychlosti do 30 km/h oproti 50 km/h bývá zpravidla o 2–3 dB, ulice by měly být tišší.
Emise jsou v městské zástavbě výsledně prakticky srovnatelné: při konstantní rychlosti 30 km/h v dlouhých
úsecích by sice byly částečně zvýšené oproti 50 km/h, avšak s ohledem na množství křižovatek mezi
domovními bloky umožňuje nižší rychlost plynulejší jízdu, s mírnějšími rozjezdy a dobržďováním.

FAQ:
Proč právě Karlín?
Karlín je z dopravních i urbanistických důvodů jednou z nejvhodnějších pražských lokalit. Je v rovinatém
území s kompaktní smíšenou a obytnou zástavbou s rozměrnými velkorysými domovními bloky a ulicemi.
Nachází se v širším centru města s vysokou koncentrací zdrojů a cílů dopravy a velkým významem pěšího a
cyklistického pohybu pro dopravní obsluhu území, je zde i systém automatické půjčovny jízdních kol. Pro
tranzitní automobilovou dopravu není území průjezdné (tranzit je nežádoucí) a na ostatní části města je
napojené pouze ze dvou stran. Naopak pro pěší a cyklistickou dopravu je zástavba přístupná ze všech
směrů.
Jak se chovat?
Pokud jedete autem nebo na kole, pohybujte se zvolna a ohleduplně, rychlostí do 30 km/h. Na všech
křižovatkách dávejte přednost zprava a všude předpokládejte obousměrný provoz, minimálně (zejména)
jízdních kol. Dávejte pozor na chodce, umožněte jim přecházet vozovku. Do zákazu vjezdu všech
motorových vozidel nesmíte projet autem ani na motorce, ale můžete projet na kole nebo projít pěšky. Pokud
jdete pěšky, rozhlédněte se vždy před vstupem do vozovky na obě strany.
Jaká je forma provedení akce?
Akce je realizována pouze pomocí úprav dopravního značení: svislých značek, vodorovného značení i
fyzických prvků. Případné stavební úpravy je možné provádět následně, časově i finančně jsou však výrazně
náročnější.
Jak byla celá akce komunikována s veřejností?
Pro komunikaci s veřejností a šíření informací o celém záměru byla využita celá řada dostupných způsobů.
V červnu 2012 proběhlo veřejné projednání záměru za účasti starosty a místostarosty Prahy 8 a projektanta.
Podrobné informace byly k dispozici na webu MČ Praha 8 po dobu několika týdnů jako hlavní zpráva, článek
byl také v časopise Osmička, který dostávají všichni rezidenti MČ zdarma do schránek. Místostarosta Michal
Švarc vydal tiskovou zprávu a následně v průběhu srpna četná vyjádření do médií lokálních i celostátních.
Dále byl vyroben a distribuován letáček s nejdůležitějšími informacemi, textem i grafikou, a před započetím
samotných prací v terénu bylo osazeno v ulicích Karlína celkem 18 infopanelů, z toho 12 kusů s výrazným
upozorněním na všech významných vstupech a vjezdech do území a 6 kusů s podrobnými informacemi a
grafikou na exponovaných místech, zejména u stanic a zastávek veřejné dopravy.
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Kdo opatření realizuje?
Přípravu i realizaci provádí Technická správa komunikací hl. m. Prahy jako příspěvková organizace MHMP
ve spolupráci s městskou částí Praha 8.
Dělá se něco takového v zahraničí?
V řadě evropských zemí jsou tato opatření naprosto běžná, navíc usnesení Evropského parlamentu ze dne
27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 členským státům EU výslovně
doporučuje zřizování zón Tempo 30 a dopravně zklidněných oblastí. Například ve velkých německých
městech již dnes tvoří zklidněné zóny Tempo 30 až 3/4 délky městských komunikací. Ve Francii je jejich
zřizování v městské zástavbě mimo hlavní dopravní trasy povinné ze zákona, stejně jako zobousměrňování
těchto ulic pro cyklistickou dopravu. Zklidněné zóny jsou i ve Švýcarsku, většina je provedena také pouze
pomocí dopravního značení, protože kompletní stavební přestavby jsou příliš drahé a realizace záměru by
tak často byla odložena do vzdálené budoucnosti.

