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1

Zadání

Zadáním této práce je studie intenzity provozu v obytné části městské čtvrti Prahy 8 – Ďáblice s cílem
zjištění optimálního řešení zklidnění automobilového provozu v lokalitě a omezení tranzitní dopravy. V
dané oblasti byl proveden dopravní průzkum se zaměřením na křižovatky a směry dopravních proudů
v oblasti.
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2 Profilové a křižovatkové průzkumy na vybraných
komunikacích
V rámci zpracovávání studie byly v území provedeny profilové a křižovatkové průzkumy dopravy
pomocí kamerového systému a radaru a to za účelem určení hodnot dopravních toků v síti a určení
případných tranzitních tras.
Pro průzkumy byly vybrány křižovatky:
•

Kostelecká x Legionářů

•

Legionářů x Lobečská

•

Legionářů x Kokořínská

•

Legionářů x Hořínecká

•

Legionářů x K Letňanům

V těchto křižovatkách byl nejdříve proveden orientační průzkum s cílem zjištění nejvyšších denních
intenzit automobilové dopravy. Bylo zjištěno, že interval mezi 7:00 – 9:00 je nejvhodnějším pro
podrobný průzkum pohybů vozidel v oblasti.
Výsledky dopravního průzkumu v jednotlivých křižovatkách z obou sledovaných hodin byly
zprůměrovány na hodinovou intenzitu a vykresleny do grafů a pentlogramů. Intenzity provozu v obou
ranních hodinách jsou srovnatelné a jejich zprůměrováním byly odstraněny drobné ranní a týdenní
variace. Náhledy výstupů směrových průzkumů křižovatek jsou k nahlédnutí níže v průvodní zprávě.
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2.1 Kostelecká x Legionářů

Křižovatka ulic Kostelecká a Legionářů je pro vozidla jediným vstupním bodem do sledované oblasti
ze severní strany. Vjezd do jednosměrné ulice je osazen dopravní značkou IP4b (jednosměrný
provoz) a upraven kombinací dopravních značek B1 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) a
dodatkovou tabulkou E13 (dodatková tabulka: „Mimo dopravní obsluhy“). Toto dopravní značení by
mělo omezit vjezd do oblasti pouze na vozidla s cílem cesty ve sledovaném území.
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2.2 Legionářů x Lobečská

Všechna tři ramena této stykové křižovatky jsou jednosměrná, směrovost je upravena značkami IP4b
(jednosměrný provoz) v ústích ulic Legionářů ve směru na jih a Lobečské ve směru na východ. Graf
ukazuje, že pouze necelá jedna šestina vozidel odbočuje do Lobečské ulice a zbytek pokračuje v
přímém směru ulicí Legionářů na jih. Ulicí Lobečskou vozidla dojedou do ulice Chřibská a zpátky
severně do ulice Kostelecká.
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2.3 Legionářů x Kokořínská

Tato průsečná křižovatka je v současnosti tvořena třemi jednosměrnými rameny a jedním
obousměrným ramenem (západní část ulice Kokořínská). Je to také křižovatka, která tvoří významný
dopravní uzel ve sledované oblasti.
Při příjezdu ze severu ulicí Legionářů je před vjezdem do křižovatky umístěna značka P4 (dej
přednost v jízdě) a protisměrně je zároveň omezen vjezd značkou B2 (zákaz vjezdu všech vozidel).
Jižní rameno ulice Legionářů je v křižovatce opatřeno značkou IP4b (jednosměrný provoz). V západní
části ulice Kokořínská je provoz obousměrný a před vjezdem do křižovatky je umístěna značka B24b
(zákaz odbočení vlevo) a protisměrně je umístěna značka B28 (zákaz zastavení). Vjezd do východní
větve ulice Kokořínská směrem z křižovatky je osazen kombinací značek IP4b, B4 a E13
(jednosměrný provoz, zákaz vjezdu nákladním automobilům, dodatková tabulka: „Zákazníkům firmy
ACROS, s.r.o. vjezd povolen“).
V této křižovatce se dopravní proud ze severní větve ulice Legionářů dělí do třech směrů. Nejméně
vozidel odbočuje na východ do ulice Kokořínská a to cca 20%, zbytek vozidel se rozděluje téměř
rovnoměrným dílem ve směru na západ do ulice Kokořínská tedy směrem k Ďáblické ulici a na jih ve
směru ulice Legionářů.
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2.4 Legionářů x Hořínecká

Křížení ulic Legionářů a Hořínecká je tvořeno třemi rameny místní komunikace a jedním ramenem
komunikace účelové. V křižovatce platí přednost zprava.
V této křižovatce se dopravní proud ze severu dělí v poměru cca 2:1, kde většina vozidel pokračuje
dále na jih ulicí Legionářů a cca třetina a více vozidel za hodinu odbočuje doprava do ulice Hořínecká
a pokračuje dále do ulice Ďáblická. Zbylý počet vozidel konající pohyb z východu na jih je
zanedbatelný.
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2.5 Legionářů x K Letňanům

Styková křižovatka ulic Legionářů a K Letňanům je poslední křižovatkou, kde bylo provedeno měření.
Nebyl měřen pohyb vozidel ulicí K Letňanům, nýbrž pouze odbočení do ulice Legionářů a pohyby
vozidel v ulici K Letňanům jsou odvozené z dat získaných měřením odbočení. Průjezd křižovatkou
není upraven dopravním značením a platí zde tedy přednost zprava.
V této křižovatce je dominantní pohyb (61% pohybů všech vozidel) ze severu na západ do ulice
Ďáblická. Zbylé pohyby vozidel v křižovatce odpovídají povaze a charakteru křižovatky a území
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3

Určení tras tranzitní automobilové dopravy

Výše uvedený pentlogram znázorňující celkový přehled výsledků měření ukazuje i na dva hlavní toky
vozidel ve sledované oblasti, a to z křižovatky ulic Kostelecká a Legionářů ve směru na jih do ulice
Ďáblická přes ulice Kokořínská, Hořínecká a K Letňanům. A ve směru na sever ulicemi Kokořínská a
Chřibská do napojení na ulici Kostelecká.
Ve sledovaném časovém intervalu převládá tok vozidel směrem ze severu na jih a to ulicí Legionářů,
tedy směrem do centra Prahy. Vzhledem k tomu, že měření bylo provedeno v intervalu ranní špičky
tedy v době, kdy jsou ulice Kostelecká a Ďáblická dopravně vytíženy, lze odvodit, že průjezd vozidel
sledovanou oblastí je prováděn právě za účelem vyhnutí se vytíženým ulicím Kostelecká a Ďáblická.
Vstupní bránu ze severu do sledované oblasti tvoří křižovatka Kostelecká a Legionářů. Přestože je
vjezd do ulice Legionářů povolen pouze dopravní obsluze (kombinací značek IP4b, B1 a E13 jednosměrný provoz, zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech a dodatková tabulka s textem:
„Mimo dopravní obsluhy“), je dle výše uvedeného pentlogramu nájezd do ulice v určené hodině téměř
44 vozidel.
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I s přihlédnutím k tomu, že se na severním konci ulice Chřibská nachází dodavatel nerezového
materiálu ACROS, s.r.o. a tedy část dopravy vstupující ze severu z ulice Kostelecká do ulice
Legionářů může směřovat k tomuto cíli - odhadem 8 vozidel, je velmi nepravděpodobné, aby ze
zbylých téměř 36 vozidel mířila většina v době ranní špičky do ulice Legionářů jako dopravní obsluha.
Předpokladem je, že část vozidel skutečně v oblasti cíl má a sama oblast vygeneruje obdobný počet
vozidel, která pokračují ve směru k ulici Ďáblická. Nicméně většinu průjezdů vozidel na dané trase lze
přisoudit čistému průjezdu, tedy tranzitní dopravě.
Tato tranzitní doprava následně sledovanou oblast opouští ulicemi Kokořínská, Hořínecká a
K Letňanům, přičemž součet průjezdů vozidel těmito ulicemi odpovídá přibližně výše uvedenému
nájezdu do ulice Legionářů ze severu z ulice Kostelecká.
V opačném směru byl z měření intenzit dopravy zjištěn výrazný převis výjezdu vozidel ze sledované
oblasti na sever do ulice Kostelecká nad příjezdem do oblasti směrem od ulice Ďáblická, tedy ulicemi
Kokořínská, Hořínecká a K Letňanům. Hlavní ukazatel pro výskyt tranzitní dopravy tedy nebyl splněn,
nicméně samotná trasa pro daný průjezd existuje a lze předpokládat, že je v době odpolední dopravní
špičky, kdy je všeobecně vyšší intenzita dopravy směrem od Prahy, využívána jako alternativa pro
spojení ulic Ďáblická a Kostelecká bez nutnosti průjezdu jejich vzájemným křížením.
Dle provedeného měření dopravy lze odhadem konstatovat, že sledovanou oblastí projede v době
ranní špičky jako tranzitní doprava cca 40 až 50 vozidel za hodinu.

3.1 Variace dopravy během týdne
V rámci studie intenzit dopravy bylo provedeno měření průjezdu vozidel pomocí radaru v ulici
Legionářů v úseku mezi ulicemi Lobečská a Mšenská. V rámci radarového měření byla zjištěna
týdenní variace dopravy s rozlišením vozidel dle jejich délky na 3 skupiny () a současně s tím byla
sledována rychlost projíždějících vozidel. Data získaná měřením jsou uvedeny na následujícím
obrázku.
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Z dat lze vyčíst, že největší dopravní zatížení v průběhu týdne je v pondělí a ve čtvrtek. Dále lze
vyčíst, že dopravní chování vykazuje běžnou denní variaci, tedy že nejvyšší dopravní zatížení je
dopoledne a odpoledne se zřetelným poklesem v poledních hodinách. Současně je zřejmé, že
v dopoledních hodinách převládá intenzita dopravy směrem do Prahy a naopak v odpoledních
hodinách větší množství vozidel Prahu opouští.
Během měření byly zaznamenány i protisměrné průjezdy jednosměrnou ulicí Legionářů. Tyto
neobvyklé pohyby vozidel byly zaznamenány i při sčítání dopravy pomocí kamer v jednotlivých
křižovatkách. Obvyklá rychlost projíždějících vozidel byla na základě sledování určena kolem 40 km/h.
Ovšem byly zaznamenány i výrazně vyšší hodnoty při průjezdu a to přes 70 km/h.
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4

Návrh řešení

Cílem studie intenzit dopravy bylo potvrdit, nebo vyvrátit výskyt tranzitní dopravy v době nejvyššího
denního dopravního zatížení, tedy během ranní dopravní špičky a případně navrhnout takové řešení,
které odstraní možnost tranzitního průjezdu a současně nebude mít negativní dopad na dopravní
obslužnost sledované oblasti.
Vhledem k potvrzení existence tranzitních tras v řešené oblasti ulicemi Legionářů a Chřibská je
nasnadě jednoduché řešení v podobě změn směrů průjezdu jednosměrnými ulicemi tak, aby průjezd
obytnou částí obce se stal méně atraktivní. Jako vhodná pro tuto změnu byla vybrána ulice Legionářů
(v úseku mezi ulicemi Lobečská a Mšenská) tak, že průjezd ulicí by byl možný z jihu na sever, tedy
opačně než je v současnosti možné. Společně s touto změnou by muselo dojít i ke změně směru
průjezdu ulicí Chřibská opět v úseku mezi ulicemi Lobečská a Mšenská ve směru ze severu na jih.
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4.1 Varianta č. 1

Varianta č. 1 řeší tranzitní dopravu v nejjižnější části ulice Legionářů. Změna v dopravním režimu se
skládá ze zjednosměrnění ulice Legionářů v úseku mezi ulicemi K Letňanům a Hořínecká.
V návaznosti na průzkum tranzitní dopravy bude mít tato úprava za následek zkrácení tranzitní
dopravy do ulice Kokořínská potažmo do ulice Hořínecká. Podle zjištění toto opatření bude mít za
následek odklon cca 13 automobilů v ranní špičce za hodinu. Dopravní obslužnost daného území se v
podstatě nemění.
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4.2 Varianta č. 2

Varianta č. 2 řeší tranzitní dopravu v jižní části ulice Legionářů. Změna v dopravním režimu se skládá
z otočení jednosměrnosti ulice Legionářů v úseku mezi ulicemi Hořínecká a Kokořínská. V návaznosti
na průzkum tranzitní dopravy bude mít tato úprava za následek zkrácení tranzitní dopravy do ulice
Kokořínská. Podle zjištění toto opatření bude mít za následek odklon cca 17 automobilů v ranní špičce
za hodinu. Dopravní obslužnost daného území se v podstatě nemění.

15

4.3 Varianta č. 3

Varianta č. 3 řeší tranzitní dopravu v centrální části oblasti. Změna v dopravním režimu se skládá z
otočení jednosměrnosti ulice Legionářů a Chřibská v úseku mezi ulicemi Mšenská a Lobečská.
V návaznosti na průzkum tranzitní dopravy bude mít tato úprava za následek výrazné prodloužení
stávající tranzitní trasy daným územím, tedy nedojde k úplnému zamezení průjezdu vozidel ze severu
na jih, ale lze předpokládat, že počet tranzitujících vozidel se výrazně sníží.
Dopravní obslužnost daného území se po výše uvedených návrzích změní. Změna se bude týkat
zejména rezidentů z centrální oblasti řešeného území, pro které při výjezdu směrem do ulice Ďáblická
nebo Kostelecká byla ve stávajícím stavu jedna z cest vždy podstatně delší, zatímco druhá (ve smyslu
jednosměrných ulic) kratší. V novém uspořádání dle varianty č. 3 budou výjezdy z oblasti shodně
dlouhé.
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4.4 Varianta č. 4

Varianta č. 4 řeší tranzitní dopravu v centrální části oblasti a vychází z varianty č. 3. Změna v
dopravním režimu tkví v otočení jednosměrnosti ulice Legionářů v úseku mezi ulicemi Mšenská a
Lobečská, ale zachování původního smyslu jednosměrnosti ulice Chřibská. V této variantě je
zamezeno zejména průjezdu vozidel ze severu na jih, kde byla vysledována nejvyšší intenzita tranzitní
dopravy. Dopravní obslužnost daného území se mění obdobně jako v případě varianty č. 3 ale pouze
pro část výjezdů z centrální oblasti řešeného území.

17

4.5 Varianta č. 5

Varianta č. 5 řeší tranzitní dopravu taktéž úpravami v centrální oblasti řešeného území. Změny v
dopravním režimu se skládají z otočení jednosměrnosti ulice Legionářů v úseku mezi ulicemi
Kokořínská a Lobečská a otočení jednosměrnosti ulice Mšenská. V této variantě je zcela zamezeno
průjezdu vozidel ze severu na jih tedy ve směru, kde byla vysledovaná nejvyšší intenzita tranzitní
dopravy. Dopravní obslužnost území se změní pro rezidenty většiny ulic severně od ulice Kokořínská.
Rezidentům v ulici Legionářů bude zjednodušen příjezd směrem z ulice Ďáblická, ovšem výjezd bude
možný pouze na sever do ulice Kostelecká. Omezení výjezdu pouze severním směrem se bude nově
týkat i ulic Mšenská a Chřibská.
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5

Závěr

V rámci této studie byl proveden křižovatkový průzkum intenzit dopravy v obytné části městské čtvrti
Prahy 8 – Ďáblice s cílem určení hlavních směrů a intenzit tranzitní dopravy. Současně byl proveden
profilový průzkum s cílem určení denní a týdenní variace dopravy. Na základě výsledku měření
dopravy bylo poté navrženo 5 variant řešení zklidnění oblasti s ohledem na zjištěné hodnoty a směry
tranzitní dopravy. Každá z navržených variant má jiný dopad na průjezd tranzitní dopravy, ale také na
dopravní obslužnost oblasti pro rezidenty.
Varianty č. 1 a 2 upravují jednosměrnost ulic v jižní části Legionářské ulice, přičemž jejich vliv na
potlačení tranzitní dopravy je částečně v zatíženějším směru ze severu na jih, opačný směr tyto
varianty neřeší. Stávající dopravní obslužnost není těmito variantami nijak měněna.
Varianty č. 3 až 5 upravují dopravní režim v centrální části sledované oblasti, tedy tyto varianty mají na
omezení tranzitní dopravy, zejména v zatíženějším směru ze severu na jih, větší vliv, ale současně
mění nebo přímo omezují stávající dopravní obslužnost pro rezidenty.
V žádné z možných variant nelze zcela uzavřít oblast pro tranzitní dopravu v obou směrech současně,
tedy pro směr ze severu na jih stejně tak z jihu na sever.
Návrh varianty č. 3 významně prodlužuje průjezd vozidel po obou tranzitních trasách a současně nijak
zásadně nemění smysl stávající dopravní obslužnosti dané oblasti, pouze prodlužuje vlastní
dojezdové vzdálenosti.
Návrh varianty č. 4 zcela zamezuje průjezdu tranzitní dopravy v zatíženějším směru ze severu na jih,
tranzitní průjezd opačným směrem není touto variantou řešen. Stávající dopravní obslužnost je touto
variantou měněna tak, že ulice Lobečská a na ní navazující severní úseky ulic Legionářů a Chřibská
jsou dopravně odděleny od zbylé části řešené oblasti.
Poslední varianta č. 5 také zcela zamezuje tranzitní dopravě ve směru ze severu na jih, naopak
tranzitní průjezd opačným směrem získává touto změnou dispozice více tras pro průjezd. Nelze
ovšem očekávat, že by touto změnou došlo k zatraktivnění daného průjezdu, protože délka průjezdu
se zásadně nemění. Stávající dopravní obslužnost je touto variantou měněna nejvýrazněji a to tak, že
stejně jako u varianty č. 4 je ulice Lobečská a na ní navazující severní úseky ulic Legionářů a
Chřibská dopravně odděleny od zbylé části řešené oblasti a zároveň tento nový režim platí i pro
střední část ulice Legionářů a ulice Mšenská.
V rámci této studie můžeme dle výše uvedeného doporučit variantu č. 4 a 5, které jsou nejvhodnějšími
řešeními v oblasti vzhledem k zadání studie. Konkrétně varianta č. 4 plní zcela zadání eliminace
tranzitní dopravy v nejzatíženějším směru a zároveň zasahuje nejšetrněji do stávající dopravní
obslužnosti.
Místní komunikace zařazené do dopravního průzkumu této studie mají převládající funkci pobytovou
nad dopravní. Samotný cíl této studie je minimalizovat dopravní funkci ulic a zvýšit funkci pobytovou.
Podle rozdělení místních komunikací dle ČSN 73 6110 se jedná o komunikace funkčních skupin C a D
tedy převážná část komunikací v oblasti plní obslužnou funkci, zpřístupňují objekty a území. Jedná se
tedy zejména o komunikace funkční skupiny C. Vzhledem k těmto skutečnostem a cílům je tedy
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vhodné dle TP1 218 zavést v této oblasti zónu 30. Zóna 30 by mohla být ohraničena ulicemi Ďáblická
a Kostelecká.
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