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1. ÚVOD A ÚČEL STUDIE 

Zadavatel: 

Městská část Praha - Dolní Chabry 

Hrušovanské nám. 253/5 

184 00 Praha 8 

 

 

Zpracovatelský tým: 

 

Ing. Jiří Souček 

Ing. David Petr 

Ing. John P. Henley 

 

 

 Společnost European Transportation Consultancy s.r.o (dále jen „ETC“) byla požádána Městkou částí 

Praha – Dolní Chabry o zpracování studie možného zlepšení dopravní obslužnosti Dolních Chaber. Studie 

měla za úkol především analyzovat stávající stav dopravy v území, potencionální problémy a připravit 

návrh dílčích opatření ke zlepšení dopravní obslužnosti. Mezi základní cíle celé studie patřilo zejména: 

1)  Nalezení alternativní trasy pro napojení obce mimo stávající komunikace 

2)  Omezení průjezdu vozidel ve směru od severu mimo páteřní ul. Ústeckou a snížení dopravní 

zátěže v obydlených oblastech 

3) Zjištění dalších rizik z hlediska bezpečnosti dopravy 

 Studie byla připravována ve spolupráci se zástupci městské části, se kterými byly průběžně 

konzultovány dílčí závěry a výsledné řešení tedy reflektuje již zapracované připomínky z těchto 

předjednání. Studie se přitom zabývá především řešením individuální dopravy, jejím předmětem není 

řešení MHD na území městské části (ani z pohledu případného řešení nové tramvajové trati). Naopak se 

studie soustředí na dílčí vylepšení, které je možné realizovat v krátkodobém horizontu cca příštích 5 let. 

 

2. ANALÝZA ÚZEMÍ 

 Řešené území MČ Dolní Chabry se nachází na severní okraji hl. m. Prahy západně od dálnice D8. 

Poloha řešeného území a celková komunikační síť je patrná z přílohy 1 – Řešená oblast a širší vztahy. 

 Na základě stanovených cílů studie byla provedena analýza stávající dopravní situace v území.  

V rámci analýzy byla provedena prohlídka komunikační sítě v území, pozorování dopravy v jednotlivých 

špičkových obdobích a dopravní průzkum, na jejichž základě byly stanoveny a popsány jednotlivé dopravní 

problémy. 

2.2. Intenzity dopravy 

 Pro potřeby vyhodnocení dopravní situace v území bylo nutné zajistit aktuální informace k intenzitám 

provozu na okolních komunikacích. Z veřejně přístupných dat (databáze intenzita na Sledované síti TSK) je 

možné získat údaje pouze pro ul. Ústeckou, pro další komunikace na území MČ Dolní Chabry nejsou tato 

data k dispozici.  

  Z tohoto důvodu byl na síti komunikací v centrální části obce proveden průzkum intenzit dopravy, 

který sloužil pro vyhodnocení jednotlivých problémů a návrhu řešení.  Tento průzkum intenzit dopravy 

proběhl v termínu běžného pracovního dne v 8. 6. 2018.  

 Prováděný dopravní průzkum byl zaměřen jak na stanovení celkových denních zátěží, tak i denních 

variací dopravy na předmětné síti. Dopravní průzkum byl vypracován na základě požadované metodiky 

podrobně popsané v TP 189 – STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (dále jen 

„TP 189“). 

 Vzhledem k účelu průzkumu a požadované přesnosti výsledků byl na základě daných TP 189 zvolen 

ruční průzkum. Průzkum byl prováděn skupinou řádně vyškolených a poučených osob, které 

zaznamenávaly projíždějící vozidla do předem připravených formulářů. Intenzita vozidel byla sledována po 

jednotlivých směrech dopravních proudů na křižovatkách. Časově bylo sčítání rozděleno po 15 minutách. 

V průběhu průzkumů nedošlo k žádným mimořádným událostem (nehody, významné kulturní události 

apod.), které by mohly výrazně ovlivnit průběh či výsledky dopravního průzkumu. 

  Vyhodnocení průzkumu a výpočet RPDI byl prováděn do Protokolu výpočtu definovaného dle TP 

189. Tento protokol umožní stanovit RPDI i intenzity špičkové hodiny na základě předepsaných 

přepočtových koeficientů (denní variace, týdenní variace, roční variace). Tyto koeficienty jsou voleny na 

základě doby průzkumu, dne v týdnu, měsíce v roce a dále vždy podle charakteru provozu (hospodářský, 

smíšený, rekreační) a skupiny komunikací. Koeficienty jsou dále samostatně stanoveny pro jednotlivé 

skupiny vozidel. Celková metodika výpočtu odhadu RPDI je podrobně popsána v rámci TP 189 – 

STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. 

 Podrobně jsou stávající celodenní intenzity dopravy popsány v Příloze 2 – Intenzity dopravy v centru 

obce. Příloha 2 popisuje jak celodenní profilové intenzity na jednotlivých komunikacích, tak i intenzity 

zjištěné v jednotlivých špičkových obdobích dne.  
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 Na základě provedeného průzkumu bylo zjištěno, že dopravní špička na předmětné síti nastává 

v ranních hodinách mezi 7:00 a 8:00 a dále v odpoledních hodinách mezi 16:00-17:00. Celková suma 

špičkových intenzit na vjezdu do jednotlivých křižovatek je v ranní špičce mírně vyšší, než ve špičce 

odpolední. Potencionální problémy na komunikační síti lze tedy očekávat zejména v ranní dopravní špičce, 

menší problémy pak v průběhu odpolední špičky, která vykazuje mírně nižší hodnoty. 

2.3. Problémy a omezení 

 Na základě provedeného sběru dat, byly vyhodnoceny základní dopravní problémy v oblasti. 

Jednotlivé problémy jsou schematicky popsány v Příloze 3 – Problémový plán. 

 Jedná se zejména o následující body: 

1) Vysoké intenzity na ul. Ústecké 

a. Jedná se o významnou městkou komunikaci, která zároveň vytváří paralelní (objízdnou) 

trasu k dálnici D8, čímž přivádí vysokou intenzitu průjezdné dopravy do širšího centra 

obce.  

b. S vysokými intenzitami souvisí kapacitní problémy na některých křížení, omezení při 

napojování vozidel obyvatel Dolních Chaber atd. Stejně tak jsou zřejmé kapacitní 

omezení na širší síti komunikací (např. v oblasti Kobylis) 

c. Jako příklad mohou být uvedeny kapacitní problémy na stávající neřízené křižovatce 

Ústecká - K Ládví. V současné době je však připravována přestavba této křižovatky na 

světelně řízenou (probíhá stavební řízení – akce „SSZ 8.952 Ústecká – K Ládví). Lze tedy 

očekávat, že tento problém bude v dohledné době vyřešen. 

2) Omezené množství odjezdových tras z území Dolních Chaber – chybějící propojení v území 

a. Vzhledem ke stávajícímu uspořádání komunikační sítě v území je patrné, že obyvatelé 

Dolních Chaber mohou pro cestu do centra města využít v podstatě pouze 2 odjezdové 

trasy – po ul. Ústecká a po ul. Čimická. 

b. Ul, Ústecká je vzhledem k jejímu směrování, návaznostem i uspořádání z dopravního 

hlediska významně atraktivnější, než je tomu v případě ul. Čimická. Její využití je však 

limitováno výše uvedenými kapacitními omezeními.  

c. V případě problémů či omezení na ul. Ústecká v úseku procházející územím Dolních 

Chaber jsou pak možnosti objízdných tras minimální, např. i z důvodů dalších dopravních 

omezení na přilehlé síti komunikací (omezená průjezdnost ul. Kobyliská apod.). 

3) Dopravní zatížení komunikací v residenční oblasti severně od ul. Spořická. 

a. Ačkoliv se jedná o komunikační síť obslužného charakteru, bez zřejmého průjezdného 

propojení do navazujících oblastí severním směrem (Brnky, Přemýšlení, Zdiby), bylo 

zjištěno, že dochází k nežádoucímu zatěžování této komunikační sítě vozidly směřujícími 

do těchto oblastí. 

b. Tato skutečnost je způsobena zejména využíváním stávajících polních cest, které tvoří 

propojení území Dolních Chaber s výše uvedenými obcemi, tj. řidiči, kteří nerespektují 

stávajících omezení na těchto komunikacích.  

c. Tito řidiči si zkracují cestu přes síť obslužných komunikací (např. Ul. Pod zámečkem, 

Měděnecká, U Václava, Na Šubě), čímž nepřiměřeně zvyšují hlukovou zátěž přilehlé 

residenční zástavby a zhoršují bezpečnost dopravy. Jejich průjezd po těchto 

komunikacích přitom lze označit za nežádoucí. 

4) Bezpečnost v křižovatce Spořická – Kobyliská – Osecká. 

a. Přestože se jedná o v podstatě hlavní dopravní napojení centrální části Dolních Chaber, 

vykazuje tato křižovatka značná bezpečností rizika.  

b. Křižovatka je v současné době řešena jako neřízená s vyznačenou předností v jízdě. 

Vzhledem k velmi omezeným a nevyhovujícím rozhledům v křižovatce je vybavena 

dopravními zrcadly. 

c. Vzhledem k průjezdu vozidel MHD a rizikům vyplývajících z omezených rozhledů 

v křižovatce, lze danou křižovatku označit za rizikovou z pohledu bezpečnosti a kapacity 

výjezdu celého území Dolních Chaber. 

2.4. Územní plán 

 Platný územní plán hl. m Prahy obsahuje z hlediska dopravních staveb v podstatě pouze strategickou 

trasu Pražského okruhu v úseku 519 Suchdol Březiněves a s ním související Čimický přivaděč. 

 Případná výstavba tohoto úseku SOKP není v současné době schválena a nelze její realizaci očekávat 

v krátko či střednědobém horizontu. Dopad jeho výstavby na dopravní situaci na území Dolních Chaber je 

přitom sporný. Obecně lze očekávat, že tento přivaděč dále navýší intenzity dopravy na území Dolních 

Chaber a např. I na ul. Spořická.  

 Současně platný ÚP hl. m. Prahy neobsahuje žádná další řešení, která by mohla pomoci systémově 

řešit dopravu na území Dolních Chaber. ÚP počítá v podstatě pouze s přeložením ul. K Ládví do stopy ul. 

Dopraváků, přičemž tato stavba má jiné důvody, než zlepšení dopravní situace v území. Výřez ze 

stávajícího platného ÚP je doložen v příloze 4 (zdroj https://plan.iprpraha.cz/). 

 Současný návrh Metropolitního plánu pak principiálně opět zachovává uvažované řešení Pražského 

okruhu a Čimického přivaděče. Z hlediska lokálních vazeb pak přidává lokální sít obslužných komunikací 

zejména v doposud nezastavěné oblasti mezi ul. Spořickou a Dopraváků, která může jinak napomoci k 

zajištění chybějících dopravních propojení v území a současně i obsloužit tato rozvojová území, aniž by 

došlo k zásadnímu přitížení stávajících residenčních oblastí. Výřez z návrhu Metropolitního plánu je 

doložen v příloze 5 (zdroj https://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan/ 
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2.5. Další výstavba v území 

 Z pohledu výhledových dopravních vazeb v území bude pravděpodobně docházet k dalšímu nárůstu 

dopravy na území MČ Dolní Chabry a to zejména vlivem pokračující výstavby nejenom na vlastním území 

městské části, ale i v jejím okolí. 

 Z hlediska místní investiční výstavby je zapotřebí zmínit zejména probíhající výstavbu areálu Nové 

Chabry na jižním okraji městské části. V souvislosti s touto stavbou by mělo dojít ke zprovoznění tzv. 

„Západního napojení“, tj. nové komunikace vedoucí od ul. K Ládví k výše zmíněnému záměru. 

 Z hlediska dalšího rozvoje obce by mělo být možné využít tuto v podstatě nově vybudovanou 

komunikaci pro přenesení další cílové dopravy na území MČ (nejenom dopravy z výše uvedeného záměru).  

 Z hlediska výstavby v širším okolí bude zapotřebí přijmout taková opatření, která zamezí navýšení 

průjezdu residenčními oblastmi Dolních Chaber a naopak nasměrují tuto dopravu na síť páteřních 

komunikací (ul. Ústeckou).  

3. NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ 

 S ohledem na výše uvedenou analýzu a uvedené problémy byl zpracován návrh dílčích opatření ke 

zlepšení dopravní obslužnosti Dolních Chaber. Souhrnně jsou tato opaření popsána v následujících 

kapitolách. 

 Celkový princip navržených řešení je pak patrný i z výkresu v příloze 6 - Princip navrhovaných řešení 

a jeho porovnání s ÚP a Metropolitním plánem. 

 Z hlediska vysokých intenzit na ul. Ústecká je nutno konstatovat, že možnosti řešení této 

problematiky jsou z pohledu městské části velmi omezené a obtížně realizovatelné. Vzhledem 

k uspořádání stávající komunikační sítě, i výhledové realizaci Pražského okruhu, nelze reálně očekávat 

výstavbu jakékoliv přeložky/obchvatu ul. Ústecké.  

 Ze střednědobého hlediska se jako přínosné pro ul. Ústeckou a kapacitu jejich křižovatek může jevit 

zprovoznění východní části Pražského a hlavně městského okruhu. Výstavba městského okruhu by měla 

vést ke snížení dopravních zátěží na ul. V Holešovičkách, Liberecká a uvolnění jejich překročené kapacity. 

Tím by mohla mírně stoupnout atraktivita průjezdu pro dálnici D8 (dojde ke zrychlení vazby na další 

kapacitní síť) a tím i odklonu části vozidel z trasy ul. Ústecké (o vozidla využívající v současné době tuto 

trasu jako objízdnou). Efekt této dostavby komunikační sítě pro ul. Ústeckou však nebude zásadní. 

 V rámci návrhu dopravního řešení jsou tedy zejména zohledněny následující body: 

1) Výstavba doplňkového komunikačního napojení z centrální části Dolních Chaber, které zajistí 

alternativní trasu příjezdu/odjezdu pro obyvatele – „Funkční využití úvozové cesty (původní 

účelové komunikace)“ 

2) Omezení průjezdu residenčními oblastmi v severní části obce – Omezení dopravy v ul. Pod 

Zámečkem a funkční využití polní cesty. 

3) Omezení průjezdu residenčními oblastmi v severní části obce – Omezení dopravy oblasti ul. Na 

Šubě 

4) Úprava křižovatky Spořická – Kobyliská – Osecká na SSZ.  

3.2. Výstavba doplňkového komunikačního napojení - Funkční využití úvozové 
cesty (původní účelové komunikace) 

 Předmětná část návrhu řeší zejména výstavbu nového funkčního propojení mezi ul. Spořickou, resp. 

ul. V Kratinách, a ul. K Ládví, resp. stavbou tzv. „Západního napojení“.  

 Cílem návrhu této komunikace je zejména zajištění alternativního výjezdu z centrální části městské 

části, který by měl umožnit jednak odlehčit zatíženému uzlu křižovatky Ústecká – Spořická (na obou 

stranách mimoúrovňového křížení) a současně vyhnutí se problematické ul. Ústecká v případě 

mimořádných událostí či krátkodobých přetížení. 
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 Komunikace zároveň může sloužit i k dopravní napojení k ní přilehlých pozemků, které jsou platným 

ÚP určeny k zástavbě. Případná výstavba v těchto plochách a jejích napojení do prostoru ul. Spořická by 

přitom znamenala další zatížení centrální oblasti městské části se všemi negativními efekty. Navrhované 

uspořádání naopak umožní napojení (odjezd a příjezd) těchto oblastí od jihu, tj. do oblasti, kde je dopad 

na residenční objekty minimální.  

 Navrhovaný způsob řešení dané komunikace je patrný z přílohy 7.1, soutisk návrh s platným ÚP je 

pak zřejmý z přílohy 7.2. Návrh vychází zejména z následující principů: 

1) Bude realizováno obousměrné propojení, které na jižním okraji bude navazovat na nově 

budované „Západní napojení“ projektu Nové Chabry a severně na ul. V Kratinách, resp. na ul. 

Spořickou. 

2) Vzhledem k omezením na stávající komunikační síti (např. jednosměrnost v oblasti ul. 

V Kratinách), blízkost objektu základní školy, a minimalizaci dopadu provozu nové komunikace na 

stávající residenční výstavbu u ul. V Kratinách, je severní části komunikace rozdělena na dvě 

jednosměrné trasy. Směr k severu je veden v stopě prodloužené ul. V Kratinách (odpovídá 

stávajícímu uspořádání jednosměrného provozu v lokalitě) a opačný směr k jihu je veden po zcela 

nové komunikaci vybudované východně od základní školy.  

3) Pozice této části nové komunikace bude upřesněna v navazujících stupních dokumentace 

s ohledem na detailní posouzení výškového řešení (nutno zajistit detailní zaměření) a dohody o 

majetkovém uspořádání (trasa z části zasahuje do plochy v současné době využívané základní 

školou, která však není v jejím majetku) a na základě požadavků ÚP.  

4) Nové uspořádání napomůže zajistit i lepší obsluhu školy (více přístupových komunikací a tras), 

možnost zajištění dalších parkovacích stání pro školu apod.).  

5) Příčné propojení mezi oběma komunikacemi je navrženo zhruba na okraji stávající obytné 

zástavby, v souladu s navrhovaným řešením v rámci Metropolitního plánu.  

6) Navržené uspořádání umožní rozšíření areálu školy (plochy VV dle ÚP) jižním směrem a i výstavbu 

parku požadovaného platný ÚP v přímém sousedství základní školy (optimální poloha). 

7) Komunikace bude v převážné délce vedena zhruba ve stopě stávající úvozové cesty, z hlediska ÚP 

se tedy může jednat o rekonstrukci původní komunikace. Jelikož je převážná délka trasy 

umisťována do plochy ZMK, je nutno zachovat přírodní charakter daného území. Celá trasa bude 

tedy doplněna o samostatnou stezku pro pěší a cyklisty, která bude na jihu napojena na již 

vybudovaný úsek, a zejména pak o rozsáhlé sadové úpravy (doprovodné aleje), které budou 

respektovat požadovaný charakter území. Přesto nelze vyloučit nutnost změny planého ÚP v dané 

věci (tato změna již probíhá, nebyla však prozatím dokončena).  

8) Rekonstruovaná komunikace bude vybudována v minimální šířce 6,0 m (v obousměrných 

úsecích), případně 3,50 m v jednosměrných úsecích. Doprovodná stezka pro pěší a cyklisty je 

navržena v šířce 4,50 m. V případě samostatných chodníků pak 2,0 m. 

9) Na komunikaci budu primárně napojovány další komunikace zajišťující obsluhu přilehlých 

pozemků. Realizace samostatných sjezdů přímo na danou komunikaci se nedoporučuje, vyjma 

sjezdů k jednotlivých rodinný domům (v úseku, kde by bylo nutno překročit společnou se 

společnou stezku pro pěší a cyklisty se nedoporučuje napojování ani rodinných domů).  

10) Z důvodu nezbytného šířkového uspořádání není možné komunikaci umístit pouze na pozemek 

v majetku MČ či hl. m. Prahy. Nezbytnou podmínkou výstavby nové komunikace je vyřešení 

majetkoprávních vztahů, tj. pravděpodobně výkup pozemků od řady soukromých vlastníků. 

Základní soupis dotčených pozemků a jejich vlastníků je patrný z výkresu 7.1. 

 Pří dodržení výše uvedeného doporučeného uspořádání lze očekávat, že nová komunikace převezme 

část dopravní zátěže ze stávajících komunikací a nabídne pro stávající obyvatele MČ Dolní Chabry 

alternativní cestu vůči stávajícím trasám. Význam cesty se jeví jako přínosný zejména v průběhu ranní 

dopravní špičky, tj. pro období koncentrovaného odjezdu vozidel ve směru do centra Prahy. 

V odpoledních hodinách lze očekávat její menší využívání a tedy i přínos. V té době se však její přínos 

pozitivně projeví z pohledu směrování dopravy z potencionální nové výstavby v jejím okolí, jelikož tato 

doprava nebude nucena využívat trasy v obydlené části obce (ul. Spořická, Kobyliská apod.) 

 Zprovoznění nové komunikace lze doporučit až po dokončení tzv. „Západního napojení“ areálu Nové 

Chabry, které zajistí její návaznost na hlavní komunikační síť. Dále bude pro reálnou funkčnost tohoto 

nového napojení Chaber zapotřebí dokončit realizaci SSZ 8.952 Ústecká – K Ládví (tato křižovatka není 

schopna v současném (nesignalizovaném) stavu přenést vyšší zátěž na rameni ul. K Ládví, přičemž 

napojení nové komunikace by situaci dále zhoršilo). 

3.3. Omezení průjezdu residenčními oblastmi v severní části obce – Omezení 
dopravy v ul. Pod Zámečkem a funkční využití polní cesty. 

 Dalším z vytypovaných problémů na území MČ Dolní Chabry je nepřiměřené zatěžování obslužných 

ulic v severní části území (např. ul. Pod zámečkem, Měděnecká, U Václava) dopravou projíždějící, resp. 

zkracující si cestu ve směru od/ k obcím severně od Dolních Chaber (Brnky, Přemýšlení, Zdiby). 

 Jednou z takto využívaných tras je polní cesta navazující na ul. Pod Zámečkem a vedoucí přímo k nové 

rozsáhlé residenční výstavbě v obci Brnky. Stávající dopravní omezení na této polní cestě provedené 

pouze pomocí dopravního značení přitom projíždějící řidiči nerespektují. Kontrola dodržování předpisů je 

v dané lokalitě přitom obtížná. 

 Navržené řešení počítá s úpravou komunikačního skeletu v území, tj. doplněním nové trasy, resp. s 

rekonstrukcí stávající polní cesty vedené na rozhraní katastru Dolních Chaber a Čimic, západně od přilehlé 

zahrádkářské osady. Tato trasa by převzala tyto dopravní vazby v území a převedla je mimo obydlenou 

oblast. Trasa přitom velmi dobře navazuje na další nadřazenou komunikační síť (ul. Spořická a Čimická), 

které jsou daleko lépe uzpůsobeny pro přenesení této dopravní zátěže. V souvislosti s touto úpravou může 

dojít k omezením provozu na ul. Pod Zámečkem (v úseku K Drahani – Doksanská) 

 Navržený způsob řešení je patrný z výkresu v příloze 8.1. Návrh vychází zejména z následující 

principů: 
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1) Bude realizována kompletní rekonstrukce stávající polní cesty (na pozemku č. 1117/1, k.ú Čimice) 

západně od zahrádkářské osady. Komunikace bude rozšířena na dvoupruhové obousměrné 

uspořádání s minimální šířkou 5,50 m. Podél komunikace bude vybudován chodník pro pěší s min. 

šířkou 2,0 m. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu vozovky bude nutno provést její 

kompletní rekonstrukci, resp. odstranění stávajících konstrukčních vrstev v plném rozsahu a 

nahrazení novou konstrukcí vozovky.   

2) Vzhledem ke stávajícímu uspořádání území (oplocení na straně zahrádkářské osady a naopak 

volnému prostranství (pole) na západní straně komunikace) je navrženo v zásadě jednostranné 

rozšíření komunikace západním směrem.  

3) Komunikaci není z důvodu nezbytného šířkového uspořádání možno umístit pouze na pozemek 

v majetku MČ či hl. m. Prahy. Nezbytnou podmínkou výstavby nové komunikace je vyřešení 

majetkoprávních vztahů, tj. pravděpodobně výkup pozemků od řady soukromých vlastníků.  

4) Komunikace se nachází v katastrálním území Čimice, pro realizaci stavby tedy bude nutno 

spolupracovat se zástupci Čimic, resp. Prahy 8. 

5) Po dokončení výše uvedené rekonstrukce komunikace bude možné provést omezení provozu na 

úseku ul. Pod Zámečkem (v úseku K Drahani – Doksanská). Předpokládá se osazení dopravního 

značení B1 „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou E13 „MIMO BUS A DOPRAVNÍ OBSLUHU“. 

Současně bude upravena přednost v jízdě v křižovatce Pod Zámečkem – K Drahani - hlavní 

komunikace bude vedena ve směru ul. K Drahani – Pod Zámečkem (úsek k hřbitovu), tj. ve směru 

povoleného průjezdu vozidel. V souvislosti s úpravou je doporučena úprava poloměru obruby na 

severním nároží křižovatky. Navržený princip úpravy je naznačen ve výřezu v příloze 8.1 

6) Jelikož výše uvedené řešení vykazuje určitá omezení z pohledu dopravního uspořádání (úhly 

křížení apod.) byl zpracován alternativní návrh řešení této křižovatky. Tato úprava je doložena 

v příloze 8.2. Řešení počítá s otočením provozu ve stávající autobusové točně, čímž dojde 

k omezení kolizních bodů ve vlastní křižovatce (výjezd autobusu bude mimo křižovatku). Úprava 

předpokládá přesun výstupní zastávky a vybudování nové zastávky v prostoru ul. K Drahani, vč. 

doplnění nových chodníků. Investičně je ovšem toto řešení nákladnější. 

7) Pro případ, že se omezení provozu na úseku ul. Pod Zámečkem pouze dopravním značením ukáže 

jako neúčinné, byla vypracována 3 varianta uspořádání v oblasti křižovatky Pod Zámečkem – 

K Drahani, která řeší úplné oddělení provozu obou komunikací. Ul. Pod Zámečkem by byla nově 

slepě ukončena v prostoru autobusové smyčky a průjezd k severu by byl možný pouze ve směru 

nové komunikace. Mezi oběma komunikacemi bude vytvořen pouze servisní přejezd pro potřeby 

průjezdu vozidel IZS vybavený závorou. Vzhledem ke skutečnosti, že je daná trasa ul. Pod 

Zámečkem využívána i jako přístupová komunikace k místnímu hřbitovu, lze připustit, že by tato 

propojka byla zprovozněna vždy o víkendech pro veškerou dopravu (závora by v těchto dnech 

byla zdvižena). Návrh předpokládá přeložení části komunikace K Drahani severním směrem a 

zatrubnění části potoka, resp. prodloužení stávajícího zatrubnění. Toto řešení je doloženo 

v příloze 8.3 

 Výše uvedené řešení by mělo vést k omezení průjezdné dopravy v přilehlé residenční oblasti. 

V případě potřeby je možné jej realizovat i postupně (výstavba komunikace -> zákazy na ul. Pod 

Zámečkem -> fyzické zamezení průjezdu). 

3.4. Omezení průjezdu residenčními oblastmi v severní části obce – Omezení 
dopravy oblasti ul. Na Šubě 

 Obdobný, i když ne tolik významný, problém s průjezdnou dopravou byl zaznamenán v oblasti ul. Na 

Šubě a navazující polní cestě. Přestože vozidla přijíždějící od severu po polní cestě mají možnost se rovnou 

napojit na ul. Ústeckou pomocí stávajícího napojení z  ul. Obslužná, nezřídka projíždí dále residenční 

zástavbou komunikacemi Tušimická, Bolebořská, Osecká i Kobyliská.  

 Ačkoliv se nejedná i zásadní problém, jako vhodné se jeví omezení této dopravy a její usměrnění 

přímo na ul. Ústeckou.  

 V tomto případě je možné uvažovat pouze s dílčí úpravou dopravního režimu, optimálně ve formě 

zjednosměrněním části ulice Obslužná v úseku jižně od křižovatky s ul. Na Šubě a nasměrování této 

dopravy na ul.  Ústeckou. Předběžný návrh možné úpravy je naznačen v příloze 9.  

 Zpracovatel doporučuje předmětnou úpravu nejdříve konzultovat s místními obyvateli a teprve 

následně zahájit případná jednání s policií a odborem dopravy o provedení navržené změny dopravního 

režimu. 

 V případě realizace lze očekávat částeční pokles dopravy v ul. Tušimická, Bolebořská, Osecká a 

navazujících komunikacích.   

3.5. Úprava křižovatky Spořická – Kobyliská – Osecká na SSZ.  

 Jedním ze zásadních problémů komunikační sítě v území je i stávající dopravně-technický stav 

křižovatky Spořická – Osecká – Kobyliská. Jedná se zejména o bezpečnostní rizika spojená 

s nedostatečnými rozhledovými poměry v křižovatce omezenými přilehlou zástavbou. Křižovatkou přitom 

projíždí vozidla MHD. 

 Obecně jsou přitom možnosti úpravy dané křižovatky a zvýšení její bezpečnosti omezené z důvodu 

přilehlých objektů/oplocení atd. Jako jedna z mála realizovatelných opatření se jeví přestavba křižovatky 

na světelně řízenou. Tato přestavba by minimálně v období dopravních špiček významně napomohla 

zvýšit bezpečnost provozu v dané křižovatce.  

 Potřeba realizace SSZ se přitom posuzuje dle kritérií definovaných TP 81 Navrhování světelných 

signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o následující kritéria: 

1) Kritérium bezpečnosti provozu 

a. V daném případě lze konstatovat, že toto kritérium je jednoznačně splněno. Křižovatka 

vykazuje relativně vysokou míru nehodovosti, která je způsobena především právě 

omezenými rozhledovými poměry  v kombinaci se sklony jednotlivých komunikací.  
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b. Dle dostupných údajů Ministerstva dopravy bylo v předmětné křižovatce zaznamenáno 

za posledních cca 10 let celkem 33 dopravních nehod z nichž 10 bylo s lehkým zraněním. 

Vzhledem k intenzitám provozu v křižovatce se jedná o poměrně vysoké číslo. 

c. V současné době je zřejmé, že situaci v křižovatce nelze již jinými organizačními opatření 

v podstatě zlepšit, jelikož tato řešení byla již vyčerpána (dopravní zrcadla, realizace 

dopravního značení apod.)  

Statistika nehodovosti v lokalitě dle údajů  MD (zdroj .jdvm.cz) 

2) Kriterium intenzity provozu z hlediska vozidel 

a. Dle zpracovaného průzkumu křižovatkou denně projíždí cca 10 000 vozidel. Tuto 

intenzitu je dle ptané ČSN 736102 schopna běžně přenést neřízená křižovatka. 

b. Toto kritérium tedy není splněno. 

3) Kriterium intenzity provozu z hlediska chodců 

a. Přesné intenzity chodců nejsou aktuálně přesně vyčísleny, z pozorování provozu 

v křižovatce lze však odvodit, že intenzity chodců nedosahují úrovně, která by vyžadovala 

zřízení signalizace 

b. Toto kritérium tedy není splněno. 

4) Kriterium plynulosti jízdy vozidel městské hromadné dopravy 

a. V daném případě lze konstatovat, že vlivem omezujících prvků z hlediska bezpečnosti, 

dochází i ke zdržování vozidel při odbočování, což má dopad na plynulost jízdy vozidel 

MHD.  

b. Kritérium je tedy z pohledu MHD z části splněno. 

 Z výše uvedeného je patrné, že minimálně 1 z kritérií, dle kterých se navrhuje zřízení SSZ, je splněno a 

případná realizace SSZ v dané křižovatce se tedy jeví jako obhajitelná. Současně z dlouhodobého pohledu 

je možné očekávat, že intenzity v dané křižovatce i nadále porostou a to jak z důvodu realizace další 

výstavby v území, tak i např. z důvodu realizace Pražského okruhu a Čimického přivaděče. 

 Zpracovatel doporučuje zahájit jednání se správcem komunikace o možnosti přestavby křižovatky na 

světelně řízenou. Současně doporučuje v dané věci zahájit jednání i se zástupci Policie ČR. 
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4. ZÁVĚR 

 Předložená studie měla za úkol především analyzovat stávající stav dopravy v území Dolních Chaber, 

označit potencionální problémy a připravit návrh dílčích opatření ke zlepšení dopravní obslužnosti.  

 Na základě zpracované analýzy, rozboru zjištěných problémů i proběhlých konzultací byl zpracován 

návrh řešení celkem 4 oblastí dopravní problematiky v území. Jednalo se zejména o následující body: 

1) Výstavba doplňkového komunikačního napojení z centrální části Dolních Chaber, které zajistí 

alternativní trasu příjezdu/odjezdu pro obyvatele – „Funkční využití úvozové cesty (původní 

účelové komunikace)“. Propojení bude realizováno mezi ul. Spořickou, resp. ul. V Kratinách, a ul. 

K Ládví, resp. stavbou tzv. „Západního napojení“.  Nová komunikace převezme část dopravní 

zátěže ze stávajících komunikací a nabídne pro stávající obyvatele MČ Dolní Chabry alternativní 

cestu vůči stávajícím trasám. 

2) Omezení průjezdu residenčními oblastmi v severní části obce – Omezení dopravy v ul. Pod 

Zámečkem a funkční využití polní cesty. Navržené řešení počítá s úpravou komunikačního skeletu 

v území, tj. doplněním nové trasy, resp. s rekonstrukcí stávající polní cesty vedené západně od 

přilehlé chatové oblasti (na rozhraní katastru Dolních Chaber a Čimic). Nová komunikace by 

převzala nevhodné dopravní vazby v území (propojení do sousedních obcí) a převedla je mimo 

obydlenou oblast. 

3) Omezení průjezdu residenčními oblastmi v severní části obce – Omezení dopravy oblasti ul. Na 

Šubě. Úprava uvažuje s dílčí úpravou dopravního režimu, optimálně ve formě zjednosměrnění 

části ulice Obslužná v úseku jižně od křižovatky s ul. Na Šubě a nasměrování průjezdné dopravy na 

ul. Ústeckou (tj. mimo residenční oblast). V případě realizace lze očekávat částeční pokles dopravy 

v ul. Tušimická, Bolebořská, Osecká a navazujících ulicích.   

4) Úprava křižovatky Spořická – Kobyliská – Osecká na SSZ. Úprava by pomohla omezit zejména 

rizika z pohledku bezpečnosti provozu spojená s nedostatečnými rozhledovými poměry 

v křižovatce omezenými přilehlou zástavbou. 

 Výše uvedená opaření se jeví jako realizovatelná v krátkodobém časovém horizontu cca příštích 5 let.  

 

V Praze dne 30.8.2018 

Ing. Jiří Souček 

Ing. David Petr 

 (za European Transportation Consultancy) 



   
  

9 

 

 

PŘÍLOHY 


