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Příloha č. 2 – Detailní popis návrhu projektu 
 
Současná situace 
Auta, která odbočují z ulice K Lochkovu do ulice K Cikánce (směrem z centra Slivence) zde často jezdí 

velmi rychle. Současně chodci, kteří chtějí z ulice K Cikánce přejít na ulici K Lochkovu směrem do 
centra Slivence, nemají jinou možnost, kvůli absenci chodníku, než přejít ulici K Cikánce těsně před 
touto křižovatkou.  

 
Rizika současné situace 
Situace je velmi nebezpečná zejména pro malé děti a starší občany, kteří chodí pomaleji, a kteří se tak 

vystavují riziku střetu s odbočujícími auty. Situace je nebezpečná i v případě, že těsně před 
křižovatkou na ulici K Cikánce parkují auta, a auto jedoucí z ulice K Cikánce je tak nuceno vjet do 
protisměru a parkující auto objet. V tomto místě nastává opět riziko střetu s odbočujícími auty 
z ulice K Lochkovu.  

 
Návrh řešení 
Tato situace by se nejlépe řešila vystavěním chodníku po celé pravé straně ulice K Cikánce, ale 

vzhledem k tomu, že toto je Městskou částí plánováno až v budoucnosti, navrhuji udělat dočasné 
řešení, které by v mezidobí problém částečně vyřešilo.  

Jde o umístění zpomalovacího polštáře na ústí ulice K Cikánce, které tak donutí odbočující auta 
částečně zpomalit, aby se zamezilo střetu s chodci a protijedoucími auty. Zpomalovací polštář nemá 
za cíl úplné zastavení aut, ale jen mírné zpomalení, které by mělo být pro tyto účely dostačující.  

Současné navrhuji umístit do těchto míst značku přechodu pro chodce, která zde logicky patří, 
vzhledem k tomu, že jiným způsobem se na chodník na ulici K Lochkovu nelze dostat.  

 
Technické řešení 
Zpomalovací polštář 
Jako nejefektivnější se jeví dva zpomalovací polštáře u ústí ulice K Cikánce. Jeden polštář do každého 

směru tak, aby je nebylo možné objet. Jsou vyrobeny z gumy v cihlově červené barvě a na povrchu 
jsou bílé retroreflexní trojúhelníky pro lepší viditelnost 

 
Výhody:  
• Snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů  
• Vysoká životnost polštáře 
• Méně “drncají“ než klasické zpomalovací prvky 
 
Typ: Zpomalovací polštář MP-SP-65 
Firma: Hit Hofman, s.r.o. 
Rozměry: 1800x65x2000mm  
Hmotnost: 203 kg 
Odkaz: https://www.hit-hofman.cz/cz/zpomalovaci-polstar-mp-sp65 
Vizualizace viz příloha č. 3 
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Odhad rozpočtu 
 
Náklady realizace 
Materiál    Jednotková cena  Celkem (bez DPH) 
2 ks zpomalovacího polštáře 21 300 Kč bez DPH  42 600 Kč  
2 ks značka přechod pro chodce 500 Kč bez DPH  1 000 Kč 
2 ks značka pozor příčný práh 500 Kč bez DPH  1 000 Kč 
 
Instalace 
Instalace zpomalovacích polštářů a dopravních značek: 2 lidé 8 hodin práce, tj. 16 hodin, při 150 

Kč/hod, tj.  2400 Kč 
Instalace vodorovného značení jednosložkovou barvou: 10m2, cena 105 Kč za m2, tj. 1050 Kč 
 
Celkové náklady realizace: 48 050 Kč (bez DPH) 
 
Provozní náklady 
Vzhledem k povaze projektu, odhaduji nulové provozní náklady v dalších letech 


