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část A

Analýza objemu a směrů tranzitní
dopravy přes obec Dobřejovice
dopravní situace v obci Dobřejovice s důrazem na tranzitní dopravu
zdroje a cíle dopravy v širším okolí obce
připravované záměry na dopravní infrastruktuře v širším okolí obce
kvantifikace a analýza objemu tranzitní dopravy přes obec

A.1 Obec Dobřejovice a její širší vztahy
Obec Dobřejovice se nachází ve Středočeském kraji, necelé 4 km jihovýchodně od hranice Prahy
a necelých 6 km jihozápadně od města Říčany.
Katastrální území obce má rozlohu 3,85 km2 a k 1.1.2021 měla obec 1 239 obyvatel [1]. Geomorfologie terénu
je utvářena především údolím Dobřejovického potoka.
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Obec je sídlem s převážně obytným charakterem. Současné kompaktní zastavěné území obce, které
je převážně tvořeno nízkou obytnou zástavbou (rodinné domy), je rozloženo především v osách ulic
Čestlická, Košumberk a Jesenická, které se stýkají v centrální části obce poblíž Dobřejovického zámku,
kde jsou soustředěny prvky základní občanské vybavenosti (obecní úřad, pošta, obchod, apod.) včetně
ploch veřejné zeleně a ploch určených pro sport. Na severním okraji kompaktní zástavby obce je umístěn
areál výrobního provozu Alimpex.
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Obec se nachází v tzv. „zázemí Prahy“, tedy suburnánní zóně hl. m. Prahy. Z hlediska přepravních vztahů je
toto území typické vysokým podílem vyjížďky do cílů (zaměstnání, školy i další společenské a volnočasové
aktivity) na území Prahy. Rovněž většinu místních obslužných funkcí (školství, zdravotnictví, obchod
a služby) však saturují pro Dobřejovice sousední obce (Průhonice, Čestlice, Jesenice, Říčany), a především
právě hl. m. Praha.

Celkový pohled na obec Dobřejovice

Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo dominantním cílem vyjížďky z obce Dobřejovice
za zaměstnáním či vzděláním hl. m. Praha (64%). Dalšími cíly byly Říčany (6%), Průhonice (6%), Modletice
(6%) a Čestlice (5%) [2]. Novější informace o cílech vyjížďky z obce nebyly v době zpracování této studie
k dispozici, nicméně neexistuje objektivní důvod se domnívat, že podíly jednotlivých cílů na celkové
vyjížďce z obce se výrazně změnily. Naopak se lze domnívat, že s prohlubující se suburbanizací bude mírně
růst podíl hl. m. Prahy jako cíle každodenního dojíždění.
Převážná většina vyjížďkových vztahů je realizována individuální automobilovou dopravou. Dopravní
obsluha obce veřejnou dopravou je realizována prostřednictvím linek PID (Integrované veřejné dopravy
Prahy a Středočeského kraje). Vzhledem k obecné absenci atraktivní příměstské kolejové veřejné dopravy
v tomto segmentu zázemí Prahy je spojení veřejnou dopravou do dominantních cílů vyjížďky realizováno
výhradně autobusovými linkami, které však nejsou dostatečně atraktivní pro cestující z důvodu nižší
cestovní rychlosti (oproti automobilové dopravě) a delších intervalů (zejména v mimošpičkových obdobích
dne). Rovněž vzhledem k typické suburbánní sociálně-demografické struktuře obyvatelstva je v těchto
oblastech obecně vyšší úroveň automobilizace (počet vozidel na počet obyvatel / „dostupnost“ automobilu).
Zejména tyto faktory vedou ke skutečnosti, že v aglomeračním pásmu Prahy, do kterého obec Dobřejovice
patří, se udává podíl individuální automobilové dopravy na dělbě přepravní práce průměrně 80 %, přičemž
podíl veřejné dopravy na dělbě přepravní práce pouze 20 % [3].

Cíle vyjížďky z obce Dobřejovice za účelem zaměstnání a vzdělání dle SLDB 2011 [2].

Obec Dobřejovice je napojena na okolní dopravní
infrastrukturu silnicemi III. třídy, jejichž průtahy
zároveň tvoří základní komunikační skelet obce.
Jedná se o ulice Čestlická, Košumberk a Jesenická,
které tvoří průtah silnice III/00311, respektive
III/00316. Těmito silnicemi je obec napojena:
na dálnici D1 (Praha - Brno) EXIT 8, obec
Čestlice, čestlickou komerční zónu a obec
Nupaky, respektive nupackou komerční
zónu (severně od obce)

•

na silnici II/101 (Jesenice - Říčany) jižně od
obce nabízející směrové vazby na dálnici D1
(EXIT 12), modletickou komerční zónu, Říčany
a silnici I/2 na jedné straně a na Jesenici a
silnici III/603 na straně druhé

•

na další obce v oblasti jižně od Dobřejovic Modletice, Popovičky a Petříkov (osa silnice
III/00311); Herink, Radějovice a Křížkový
Újezdec (osa silnice III/00316, respektive
III/00317)

Obec Dobřejovice byla v minulosti přímo napojena
na obce Průhonice a Rozkoš (a dále na PrahuHrnčíře a Šeberov) prostřednictvím silnice
III/0032. Úsek této silnice mezi Dobřejovicemi
a Průhonicemi procházející územím Průhonického
parku, které je Národní kulturní památkou
a památkou UNESCO, byl pro motorovou dopravu v
roce 2020 trvale uzavřen.
V rámci katastru obce Dobřejovice je vedena i
dálnice DO (Pražský okruh), včetně mimoúrovňové
křižovatky s dálnicí D1 (EXIT 10 / EXIT 76), přímé
napojení na ni však neexistuje. Při cestě z oblasti
Dobřejovic na D0 je třeba využít dálnici D1 (EXIT
8 nebo EXIT 12) a následně mimoúrovňovou
křižovatku D1 x D0, nebo silnici II/101 (směr
Jesenice) a EXIT 82 „Jesenice“ na Pražském
okruhu.
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•

Obec Dobřejovice, její širší okolí a dopravní infrastruktura [4].
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A.2 Dopravní situace v obci Dobřejovice
Komunikační síť obce Dobřejovice tvoří průtahy silnic III/00311 a III/00316 ulicemi Čestlická,
Košumberk, Na Návsi, Kaštanová a Jesenická, které zároveň mají roli místních komunikací
funkční skupiny B (sběrné), obslužné místní komunikace funkčních skupin C a zklidněné
komunikace funkční skupiny D. Průtahové úseky silnic III. tříd jsou zatížené poměrně
vysokými intenzitami silniční dopravy (viz grafy vpravo), které mají navíc v posledních
letech kontinuálně rostoucí trend. Tyto intenzity jsou z přibližně 70% tvořeny tranzitní
dopravou (viz dále). Tato situace je do určité míry paradoxní, neboť obec Dobřejovice je de
facto obklopena nadřazenou silniční infrastrukturou (D0, D1, II/101) vedoucí v blízkosti obce. Pro
srovnání: celostátní průměr RPDI (roční průměrná denní intenzita dopravy) u silnic II. třídy je
přibližně 2 600 voz/24 h, u silnic III. tříd pouze kolem 650 voz/24 h [5].
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Vysoké intenzity tranzitní dopravy, které z pohledu obce Dobřejovice lze klasifikovat jako
zbytnou (nežádoucí) dopravu 1. stupně, jsou výsledkem spolupůsobení několika faktorů:
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•

•

dominantní vyjížďka z území směrem do Prahy a pokračující suburbanizace
Dobřejovice jsou součástí rozsáhlého území, které z hlediska vyjížďky do zaměstnání
a škol přirozeně dominantně spáduje do hl. m. Prahy. Součástí tohoto území jsou i obce
jihovýchodně od Dobřejovic (Modletice, Popovičky, Petříkov, Herink, Radějovice, Křížkový
Újezdec, Jesenice). Zdrojová doprava z těchto obcí pro dojezd do Prahy typicky využívá
dálnici D1, která nabízí nejkratší a nejrychlejší spojení s Prahou, případě představuje
variantu s relativně dobrou plynulostí provozu v ranní dopravní špičce (například oproti
silnici II/603, případně I/2).							
										
Trend suburbanizace, který v řešené oblasti víceméně probíhá již od 90. let 20. století,
pokračuje. Vzhledem k situaci na trhu s nemovitostmi v hl. m. Praze lze jednoznačně
očekávat pokračování tohoto trendu i v následujících letech. Výsledkem bude nárůst počtu
obyvatel v řešené oblasti, a tedy další nárůst vyjížďkových přepravních vztahů s primárním
cílem v Praze.
občanská vybavenost, která je využívána obyvateli širšího území, je z velké části
situována v Praze či v obchodní zóně Čestlice					
Výše uvedené suburbánní území nedisponuje velkým rozsahem občanské vybavenosti.
Obyvatelé této oblasti typicky využívají občanské vybavenosti (a dalších služeb, sportovišť,
kulturních institucí), která je umístěna v Praze, na jejím jihovýchodním okraji (např.
Westfield Chodov) a “po cestě” mezi Prahou a touto oblastí. V tomto případě se jedná
zejména o obchodní a zábavní zónu Čestlice.

PRŮTAHOVÉ ÚSEKY
JSOU VELMI ZATÍŽENÉ
INTENZITAMI SILNIČNÍ
DOPRAVY.
NEJVYTÍŽENĚJŠÍM
PROFILEM “ČESTLICKÁ”
PROJEDE DENNĚ PŘES
10 000 VOZIDEL.
CELKOVÝ TREND
TRANZITNÍCH INTENZIT
IAD JE ROSTOUCÍ.
PRŮTAHOVÉ ÚSEKY
NEJSOU Z DOPRAVNĚINŽENÝRSKÉHO
HLEDISKA V
OPTIMÁLNÍM STAVU.

Pohled na ulici Čestlická (III/00311) v období odpolední dopravní
špičky.

Ulice Kaštanová (III/00316) v období ranní dopravní špičky.

Příklad výskytu nákladní tranzitní dopravy v centru obce.

Vývoj intenzit silniční dopravy v Dobřejovicích v letech 2015 - 2021
Setrvalý nárůst intenzit silniční dopravy v obci Dobřejovice potvrzují údaje z dopravních průzkumů
v letech 2015 a 2018, které má obec Dobřejovice k dispozici, doplněné o údaje získané v rámci směrového
dopravního průzkumu realizovaného v květnu 2021 v souvislosti s realizací této studie (viz kapitolu A.5).
Vpravo uvedené grafy zobrazují vývoj intenzit silniční dopravy ve třech klíčových profilech:
•
profil Čestlická při hranici obce na silnici III/00311 ve směru k Čestlicím a D1 EXIT 8
•
profil Jesenická, při hranici obce na silnici III/00316 ve směru na Herink a II/101 směrem k Jesenici
•
profil Košumberk, při hranici zastavěného území směrem k obci Modletice a silnici II/101
k modletické komerční zóně
U profilu Čestlická a Jesenická dochází k setrvalému růstu intenzit. U profilu Košumberk je zaznamenán
mírný pokles.

profil měření intenzit
JESENICKÁ
6 469 voz/24h

profil měření intenzit
KOŠUMBERK
3 003 voz/24h

Komunikační síť obce Dobřejovice (a jejího bezprostředního okolí) s vyznačením profilů měření intenzit IAD v letech 2015, 2018 a 2021
(mapový podklad [4]).
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profil měření intenzit
ČESTLICKÁ
10 525 voz/24h
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Pravidelné dopravní kongesce před MÚK D1 x II/101 (EXIT 12)
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•

existence dalších významných cílů dopravy v okolí obce				
V řešeném území se, zejména vzhledem k blízkosti nadřazené silniční infrastruktury
celostátního významu a dobré dostupnosti Prahy a jejího okolí, vyskytují i obchodní,
distribuční a logistická centra. V těsné blízkosti obce Dobřejovice se jedná především
o komerční zónu Modletice, výrobní závod PENAM v Herinku, ale do značné míry i právě
komerční zónu v Čestlicích či Nupakách. Tyto zóny jsou nejen zdrojem či cílem nákladní
dopravy, ale i významným cílem osobní dopravy (v těchto zónách pracují až stovky
zaměstnanců).

•

topologie silniční sítě 						
Vzhledem k topologii silniční sítě a rozmístění jednotlivých mimoúrovňových křižovatek
s dálnicemi D1 a D0 v okolí obce Dobřejovice existuje řada vazeb v území, jejichž
nejvýhodnější (nejkratší, nejrychlejší) trasa vede právě přes obec Dobřejovice. To platí
pro vazby mezi dálnicí D1 (EXIT 8) a Obchodní a zábavní zónou Čestlice na jedné straně
a obcemi podél silnic III/00311 (Modletice, Popovičky a Petříkov) a III/00317 (Herink,
Radějovice a Křížkový Újezdec) na straně druhé. Rovněž z oblasti Jesenice - Osnice a
Jesenice - Kocandy je nejrychlejší cestou do Prahy silnice II/101 a tranzit přes Dobřejovice
na dálnici D1 (EXIT 8). To ve výsledku vytváří určitý “trychtýř”, kdy se tyto trasy ze tří hlavních
směrů sejdou v Dobřejovicích a následně souhrnně projíždějí ulicí Čestlická k MÚK D1 EXIT
8 (Praha / Obchodní a zábavní zóna Čestlice).

•

Obvyklá dopravní situace v ranní dopravní špičce v okolí D1 EXIT 12 (Google Provoz: obyvyklý provoz PO 8:00) [6].

pravidelné kongesce (kolony vozidel) před křížením D1 a silnice II/101 (EXIT 12)
Vlivem vysokých intenzit silniční dopravy na silnici II/101 dochází k nízké propustnosti
okružních křižovatek u EXIT 12 (křížení D1 a silnice II/101) a pravidelné tvorbě dopravních
kongescí na II/101 ve směru k EXIT 12 i na sjezdu z D1 a D0 na II/101 v ranní i odpolední
špičce. Tyto pravidelně se vyskytující dopravní kongesce ztěžují přímý průjezd vozidel z
komerční zóny Modletice na dálnici D1 a D0 a opačně. Alternativní trasou je právě využití
tranzitu přes obec Dobřejovice v trase silnice III/00311 (Košumberk - Čestlická) a využití
EXITu 8 pro nájezd na dálniční síť nebo pro jízdu do Obchodní a zábavní zóny Čestlice.

Výsledkem těchto faktorů je vysoké zatížení průtahů silnic III. tříd v obci Dobřejovice, které
má navíc rostoucí trend. V klíčovém profilu Čestlická byla v roce 2015 naměřena RPDI 7 977
voz/24 h. V květnu roku 2021 byla naměřena RPDI 10 525 voz/24 h, což představuje nárůst
intenzit o 32% za 6 let.
Vysoké intenzity silniční dopravy projíždějící přes obec s sebou pochopitelně přináší veškeré
související negativní konsekvence (nižší bezpečnost, hluk, negativní vliv lidské zdraví, bariérový
efekt průtahu, apod.).

Obvyklá dopravní situace v odpolední dopravní špičce v okolí D1 EXIT 12 (Google Provoz: obyvyklý provoz PO 16:05) [6].
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Ulice Čestlická v období odpolední dopravní špičky (pohled směr centrum obce).

11

A.3 Dopravně-inženýrské zhodnocení průtahu silnic III. tříd obcí
Současný stav průtahů silnic III/00311 (Košumberk, Čestlická) a III/00316 (Na Návsi, Kaštanová, Jesenická) obcí Dobřejovice není z hlediska jejich uspořádání, dopravního řešení ani
z hlediska kvality veřejných prostranství optimální. Následující dopravně-inženýrské posouzení je zpracováno na základě místního šetření realizovaného dne 20.7.2021.
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Z hlediska dopravního režimu je celá obec včetně průtahových úseků rešena jako “Zóna 40”
(IZ8a). Všechny tři vjezdy do obce jsou osazeny zařízením měření rychlosti projíždějících vozidel
s indikací této rychlosti pro řidiče s cílem zvýšení dodržování rychlostního limitu v obci. Zároveň
je v oblasti obce dopravním značením vyloučen tranzit nákladních vozidel s hmotností nad 6 t
(B4+E13).
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Z hlediska stavebního uspořádání tvoří průtah dvoupruhové (směrově nerozdělené) místní
komunikace funkční skupiny B (dle ČSN 73 6110). Stavební šířka hlavního dopravního prostoru
je proměnlivá v závislosti na prostorových poměrech daného uličního prostoru. V některých
úsecích nedosahuje nejnižších normových hodnot (tyto úseky jsou vyznačeny dopravní značkou
A6a, případně dalším snížením nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h), v některých úsecích je
vzhledem k charakteru území poněkud předimenzovaná.

Pohled na ul. Čestlická (III/00311) směrem do centra obce. Patrné
je rovněž zařízení měření aktuální rychlosti vozidel.

Křižovatka ulic Čestlická x Košumberk x Na Návsi (která je
křižovatkou silnic III/00311 a III/00316) v centru obce.

Pohled na ul. Jesenická ve směru z obce (III/00316).

Pohled na ul. Košumberk ve směru do centra obce (III/00311).

Z hlediska dopravního-inženýrství i moderního řešení uličních prostorů v obcích a městech lze
v rámci řešených průtahových úseků nalézt zejména tyto závady:
•

nevhodné řešení průtahu v centru obce 					
Centrum obce je významným a reprezentativním veřejným prostranstvím, které má
kromě funkce dopravní i řadu dalších funkcí. Doprava má být v centru obce maximálně
zklidněna tak, aby umožňovala dobrou prostupnost prostranství. Dopravní plochy by
neměly být předimenzovány. Plocha centra obce Dobřejovice je v současné době de facto
redukována pouze na dopravní funkci, nadměrně mu dominuje utilitární dopravní řešení
s předimenzovanými dopravními plochami a absencí řady přirozených pěších vazeb.

•

nedostatečná šířka chodníků, lokální překážky, přerušení chodníků vjezdy do
objektů 									
V řadě úseků průtahu jsou realizovány chodníky v minimálních normových parametrech,
nebo pod minimálními normovými parametry. To s sebou přináší nejen poměrně nekomfortní
podmínky pro pěší, u chodníků s šířkou nižší než 1,5 m je de facto nemožné vzájemné
vyhnutí například dvou dětských kočárků, chodce s protijedoucím dětským kočárkem či
osobou na invalidním vozíku, apod. V řadě míst je do prostoru chodníku umístěn prvek
(sloup VO, trakční sloup, sloupek dopravní značky), který lokálně dále snižuje efektivní šířku
chodníku. V kontextu vysokých intenzit silničníh dopravy je tento stav nevyhovující. V řadě
případů jsou rovněž chodníky přerušeny vjezdy do objektů namísto realizace chodníkových
přejezdů.

Prostranství centra obce (před Obecním úřadem), kterému nadměrně dominují dopravní plochy pro motorovou dopravu. Naopak řada
přirozených pěších vazeb není realizována. Celková kvalita veřejného prostranství neodpovídá jeho významu.
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•

vstup do domů přímo z vozovky / chybějící chodníky 				
Vstup do některých domů, respektive na některé pozemky, je realizován přímo z vozovky.
Týká se to především úseků se stísněnými prostorovými poměry. V některých úsecích
průtahů chodníky chybí, přestože prostorové poměry jejich realizaci umožňují.

•

neprovedené / chybějící pěší vazby 						
V rámci průtahových úseků jsou nedostatečně řešeny pěší vazby mezi jednotlivými
stranami ulice, které často navazují na pěší vazby v širším území. Na řadě míst nejsou
správně provedeny pěší vazby (přechody pro chodce, místa pro přecházení). Tento problém
se týká jak centra obce, kde současné řešení průtahu tvoří bariéru v prostupnosti území
a přechody pro chodce či místa pro přecházení v řadě míst zcela chybí, tak i řady míst v
rámci řešených průtahových úseků. Jedná se především o neprovedené pěší vazby podél
průtahu přes boční ulici, chybějící pěší vazby v bezprostřední blízkosti zastávek veřejné
dopravy ("Dobřejovice, Na návsi" v ul. Košumberk, "Dobřejovice, Čestlická") a absence
pěších vazeb u některých křižovatek (například Na Návsi x Skalická, Košumberk x U Křížku,
Čestlická x obslužná komunikace k fotbalovému hřišti).

•

absence bezbariérových prvků 							
Většina přechodů pro chodce či míst pro přecházení není uzpůsobena pro samostatný
pohyb osob se sníženou schopností pohybu, a orientace a nesplňuje tak podmínky Vyhlášky
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb.

•

absence prvků pro cyklisty 						
Přestože v průtahových úsecích (ul. Jesenická, Kaštanová, Na Návsi a Košumberk) jsou
vedeny značené cyklistické trasy regionálního i nadnárodního významu (Greenway P-W), v
rámci průtahů nejsou realizována žádná integrační či jiná opatření pro zvýšení bezpečnosti
pohybu cyklistů v mezikřižovatkových úsecích, v křižovatkách (Kaštanová x Jesenická, Na
Návsi x Košumberk) i při křížení cyklotrasy s průtahovým úsekem (na hranici obce směrem
k Čestlicím).

•

předimenzované dopravní plochy některých křižovatek 				
Některé křižovatky v rámci řešených průtahových úseků mají předimenzované dopravní
plochy. Týká se to zejména křižovatek Kaštanová x Skalická a Čestlická x účelová
komunikace k fotbalovému hřišti, do určité míry i křižovatky Čestlická x Košumberk x
Na Návsi (viz Nevhodné rešení průtahu v centru obce). Případná optimalizace rozsahu
dopravních ploch křižovatek je provedena pouze dopravními stíny (vodorovnou dopravní
značkou V13).

Křižovatka ulic Čestlická x Košumberk x Na Návsi (která je
křižovatkou silnic III/00311 a III/00316) v centru obce.

Situace vjezdu do obce ve směru od Čestlic (D1 EXIT 8).

Chodník o nevyhovující šířce v ul. Jesenická.

Chodník o nevyhovující šířce v ul. Čestlická.

Předimenzované dopravní plochy křižovatky Čestlická x účelová
komunikace k fotbalovému hřišti. Rozsáhlé plochy křižovatky
jsou často využívány k nelegálnímu zastavení vozidel (vzhledem
k přilehlému stánku/bistru).

Neprovedená pěší vazba (přechod pro chodce, místo pro
přecházení) přes boční ulici (křižovatka Čestlická x U Kapličky).

Vstup do objektu přímo z vozovky (ul. Čestlická).

Zcela nevhodné stavební provedení zastávkového stanoviště
“Dobřejovice, Na Návsi” v ulici Košumberk.

nevhodné stavební provedení některých zastávek veřejné dopravy 			
Zcela nevhodné je stavební provedení zastávkového stanoviště “Dobřejovice, Na Návsi”
v ulici Košumberk, které není ani zastávkovou v zastávkovém pruhu (“v zálivu”), ani
zastávkou v jízdním pruhu. U některých dalších zastávek veřejné dopravy (“Dobřejovice,
Na Návsi” v ulici Na Návsi" a “Dobřejovice, Čestlická”) lze nalézt neoptimální stavební řešení
přístupu na zastávková stanoviště.

•

neoptimální stavebně-technický stav vozovky 				
Stavebně technický stav vozovky není v řadě úseků optimální. Na některých místech lze
nalézt menší či střední poruchy krytu vozovky, nerovnosti i poruchy nivelety vozovky.
Je evidentní, že údržba vozovky je realizována pouze “záplatováním”, souvislá údržba
(kompletní výměna krytu vozovky) nebyla v minulých obdobích realizována. Stavebnětechnický stav vozovky má vliv nejen na jízdu motorových vozidel, ale i na jízdu cyklistů,
emitovaný hluk, dosahovanou adhezi při brždění atd.

Vzhledem k výše uvedeným zjištěným hlavním závadám dopravně-inženýrského řešení
průtahových úseků v obci Dobřejovice v kombinaci s nadměrnými intenzitami tranzitní silniční
dopravy (viz kapitolu A.5.2) a absencí dalších zklidňovacích prvků lze konstatovat, že současný
stav průtahových úseků silnic III. tříd je nevyhovující.

Přechod pro chodce nesplňující parametry pro samostatný pohyb
osob se sníženou schopností orientace (ul. Čestlická).

Přechod pro chodce bez hmatných prvků pro nevidomé a
slabozraké, nevhodně provedené stavební řešení napojení
nástupiště zastávky na přechod pro chodce (ul. Na Návsi).

Křižovatka ulic Jesenická x Kaštanová. Hlavní pozemní
komunikace je vyznačena ve směru průtahu III/00316.
Nedostatečné rozhledové poměry jsou kompenzovány dopravním
zrcadlem.

Zastávková stanoviště “Dobřejovice, Čestlická”. Pěší vazba od
přechodu pro chodce k zastávkovému stanovišti ve směru do
centra obce není stavebně provedena, přechod pro chodce
postrádá bezbariérové prvky.
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A.4 Analýza zdrojů a cílů tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
Tranzitní doprava přes obec Dobřejovice je generována především těmito zdroji a cíli dopravy:

Obce Modletice, Popovičky a Petříkov

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

Obce Modletice, Popovičky a Petříkov zahrnují sídla podél silnice č. III/00320.
U těchto obcí převažuje obytná zástavba souhrnně představující 1 574 obyvatel. Tyto obce
generují zejména osobní individuální automobilovou dopravu zajišťující vyjížďku do zaměstnání,
škol, za občanskou vybaveností a dalšími volnočasovými aktivitami. Podle SLDB 2011 [2] je
dominantním cílem vyjížďkových vztahů (průměrně 60%) hl. m. Praha. S výrazným odstupem
následují obce Říčany a Průhonice. (V případě Petříkova rovněž Velké Popovice, ty však z
hlediska rešeného území nejsou relevantní).
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TRANZITNÍ TRASY PŘES OBEC DOBŘEJOVICE:
MODLETICE / POPOVIČKY / PETŘÍKOV

Typickým dopravním chováním těchto vyjížďkových vztahů osobní individuální dopravou je cesta
do zaměstnání v ranní dopravní špičce a návrat v odpolední dopravní špičce, a to buď přímo
nebo se zastavením v sekundárním cíli dopravy (občanská vybavenost, volnočasové aktivity).
Ty doplňují případné vyjíždkové vztahy za občanskou vybaveností či volnočasovými aktivitami,
přičemž se lze domnívat, že dominantním cílem těchto cest je komerční zóna Čestlice, obec
Průhonice a rovněž jihovýchodní segment Prahy (např. Westfield Chodov).
Teoreticky nejkratší a nejrychlejší cesta směrem na dálnici D1 směrem na Prahu i Brno,
respektive i na cíle dostupné po D0, je trasa III/00320 - Modletice - spojka III/00318 na II/101
(směr Doubravice) - nájezd na dálniční síť D1 (EXIT 12). Vzhledem k pravidelnému výskytu
dopravních kongescí na silnici II/101 před MÚK D1 x II/101 (EXIT 12) je pro cestu do Prahy reálně
nejvýhodnější variantou využití trasy přes Dobřejovice a najet na D1 na EXITu 8. Totéž platí pro
cestu opačným směrem, vzhledem k pravidelným kongescím před D1 EXITem 12 i ve směru
z Prahy. Jako nejkratší spojnici obcí Modletice, Popovičky a Petříkov s komerční zónou Čestlice
dokonce řada vyhledávačů udává přímo cestu přes Dobřejovice. V rámci obce Dobřejovice se
jedná o tranzitní dopravu v trase silnice III/00311, tedy v trase ulic Košumberk a Čestlická.
V oblasti existuje vysoký poteniciál dalšího nárůstu počtu obyvatel, a to již v krátkodobém
horizontu. V oblasti Nebřenic, které jsou rovněž součástí území obce Popovičky, v blízkosti
Nebřenického zámku vzniká nový rozsáhlý developerský projekt OAKS Prague Nebřenice. Jeho
součástí budou nejen bytové a rodinné domy, ale i vybrané služby občanské vybavenosti. První
etapa tohoto projektu, zahrnující 58 bytových jednotek a 30 vil, je již v realizaci. Dle plánů z roku
2016 by měl být celý projekt dokončen v roce 2022, přičemž cílový rozsah projektu představuje
přibližně 17 ha obytné zástavby a přes 700 obyvatel [7]. Nad rámec projektu OAKS Prague
Nebřenice definují územní plány obcí Modletice, Popovičky i Petříkov další zastavitelné a dosud
nevyužité plochy pro obytnou zástavbu v souhrnném rozsahu přes 28 ha.

Petříkov / Popovičky / Modletice ↔ Praha

objízdná trasa vyvolaná dopravními kongescemi před EXITem 12 (v obou směrech)
•
zejména zdrojová doprava osobními automobily
•
ranní špička směr Praha, odpolední špička směr Modletice

Petříkov / Popovičky / Modletice ↔ komerční zóna Čestlice

nejkratší / nejrychlejší spojení s komernční zónou Čestlice
•
komerční zóna je typickým sekundárním cílem při návratu z Prahy, představuje však i
samostatný primární cíl dopravy (zaměstnání, cesty za nákupy, zábavou, apod.)

Obce Herink, Radějovice a Křížkový Újezdec

TRANZITNÍ TRASY PŘES OBEC DOBŘEJOVICE:
Obce Herink, Radějovice a Křížkový Újezdec zahrnují sídla podél silnice č. III/00326. HERINK / RADĚJOVICE / KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC
U těchto obcí převažuje obytná zástavba souhrnně představující 1 702 obyvatel. Tyto obce
generují zejména osobní individuální automobilovou dopravu zajišťující vyjížďku do zaměstnání,
škol, za občanskou vybaveností a dalšími volnočasovými aktivitami. Podle SLDB 2011 [2] je
dominantním cílem vyjížďkových vztahů hl. m. Praha - u obce Herink se jedná o 77 %, u obce
Radějovice 78 % a u obce Křížkový Újezdec 62 %.

Nejkratší a nejrychlejší cestu mezi těmito obcemi a Prahou i komerční zónou Čestlice
představuje trasa přes III/0017 a Dobřejovice (Jesenická - Kaštanová - Na Návsi - Čestlická) na
MÚK D1 x III/00311 (EXIT 8).
V oblasti existuje velký potenciál dalšího nárůstu počtu obyvatel. Územní plány jmenovaných
obcí umožňují další rozšíření obytné zástavby souhrnně až o 27,4 ha.

Křížkový Újezdec / Radějovice / Herink ↔ Praha

nejkratší / nejrychlejší trasa
•
zejména zdrojová doprava osobními automobily
•
ranní špička směr Praha, odpolední špička směr Herink

Křížkový Újezdec / Radějovice / Herink ↔ komerční zóna Čestlice

nejkratší / nejrychlejší trasa
•
komerční zóna je typickým sekundárním cílem při návratu z Prahy, představuje však i
samostatný primární cíl dopravy (zaměstnání, cesty za nákupy, zábavou, apod.)

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice

Typickým dopravním chováním těchto vyjížďkových vztahů osobní individuální dopravou je cesta
do zaměstnání v ranní dopravní špičce a návrat v odpolední dopravní špičce, a to buď přímo
nebo se zastavením v sekundárním cíli dopravy (občanská vybavenost, volnočasové aktivity).
Ty jsou doplněny vyjížďkovými vztahy za občanskou vybaveností či volnočasovými aktivitami,
přičemž se lze domnívat, že dominantním cílem těchto cest je komerční zóna Čestlice, obec
Průhonice a rovněž jihovýchodní segment Prahy (např. Westfield Chodov).
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Obec Jesenice (Jesenice-Osnice, Jesenice-Kocanda)

TRANZITNÍ TRASY PŘES OBEC DOBŘEJOVICE:
Sídla Osnice a Kocanda, která jsou součástí města Jesenice, leží na trase silnice II/101 spoju- JESENICE (JESENICE-OSNICE, JESENICE-KOCANDA)
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jící v tomto úseku jádrové sídlo Jesenice a D1 (EXIT 12) a Říčany. Jedná se o sídla s převažující
obytnou zástavbou souhrnně představující 1 405 obyvatel. Tato sídla generují zejména osobní
individuální automobilovou dopravu zajišťující vyjížďku do zaměstnání, škol, za občanskou vybaveností a dalšími volnočasovými aktivitami. Podle SLDB 2011 [2] je dominantním cílem vyjížďkových vztahů hl. m. Praha (cca 65 %).
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Typickým dopravním chováním těchto vyjížďkových vztahů osobní individuální dopravou je cesta
do zaměstnání v ranní dopravní špičce a návrat v odpolední dopravní špičce, a to buď přímo
nebo se zastavením v sekundárním cíli dopravy (občanská vybavenost, volnočasové aktivity).
Ty doplňují případné vyjíždkové vztahy za občanskou vybaveností či volnočasovými aktivitami,
přičemž se lze domnívat, že dominantním cílem těchto cest je komerční zóna Čestlice, obec
Průhonice a rovněž jihovýchodní segment Prahy (např. Westfiled Chodov).
Nejkratší a nejrychlejší cesta mezi těmito sídly a Prahou i komerční zónou Čestlice představuje
trasa přes II/101 a Dobřejovice (Jesenická - Kaštanová - Na Návsi - Čestlická) na MÚK D1 x
III/00311 (EXIT 8). Vzhledem k pravidelným výskytům dopravních kongescí na silnici II/603 (“stará
benešovská”) mezi Jesenicí a Prahou se lze domnívat, že trasa přes Dobřejovice a D1 (EXIT 8)
bude výhodnější i pro určitou část vyjížďkových vztahů z jádrového sídla města Jesenice (byť
teoreticky nejkratší cestou je právě využití II/603). Tomu přispívá pravidělně bezproblémový
průjezd po II/101 mezi Jesenicí a Dobřejovicemi a obecně vyšší plynulost a rychlost provozu na
dálnici D1 než na silnici II/603.
Trasa přes Dobřejovice je pak jednoznačně nejvýhodnější pro cesty z Jesenice do komerční
zóny Čestlice, která představuje významný cíl dopravy v širším území, teoreticky i do komerční
zóny na jihovýchodním okraji Prahy (Westfield Chodov).
Podobně jako v okolních obcích, i v rámci sídel Osnice a Kocanda lze předpokládat další
rozšiřování obytné zástavby. Územní plán města Jesenice definuje v těchto sídlech dosud
nevyužité zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu v souhrnném rozsahu přes 8 ha.

(Jesenice) + Osnice + Kocanda ↔ Praha

nejkratší / nejrychlejší vyjížďková trasa z území do Prahy
•
zejména zdrojová doprava osobními automobily
•
ranní špička směr Praha, odpolední špička směr Jesenice

(Jesenice) + Osnice + Kocanda ↔ komerční zóna Čestlice

nejkratší / nejrychlejší spojení s komerční zónou Čestlice
•
komerční zóna je typickým sekundárním cílem při návratu z Prahy, představuje však i
samostatný primární cíl dopravy (zaměstnání, cesty za nákupy, zábavou, apod.)
•
převažující odpolední špička směr Jesenice, variace směr komerční zóna Čestlice je v
čase rozloženější

II/603 ↔ Praha / komerční zóna Čestlice

objízdná trasa vyvolaná kongescemi na II/603 mezi Jesenicí a Prahou nebo jako cílová
doprava z oblasti kolem II/603 do komerční zóny Čestlice (nákupy, zábava)
•
nižší význam oproti výše uvedeným, nicméně není zanedbatelný

Pohled na dopravní síť v širším okolí obce Dobřejovice a na situaci na silnici II/603 v odpolední dopravní špičce.
(Google Provoz: obyvyklý provoz PÁ 16:00) [6].
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Pohled na dopravní síť v širším okolí obce Dobřejovice a na situaci na silnici II/603 v ranní dopravní špičce. Patrný je velmi silný provoz
na II/603 ve směru do Prahy i určité zpomalení v oblasti Jesenice (Google Provoz: obyvyklý provoz ST 8:00) [6].
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Komerční zóna Modletice

TRANZITNÍ TRASY PŘES OBEC DOBŘEJOVICE:
Komerční zóna Modletice se rozkládá podél silnice II/101 v prostoru mezi dálnicemi D1 a D0 KOMERČNÍ ZÓNA MODLETICE
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(“Pražský okruh”) a obcí Modletice. Vzhledem ke své strategické poloze s dobrou dostupností
dálniční sítě i Prahy, je sídlem řady provozoven a logistických center. Součástí této komerční
zóny jsou rovněž rozsáhlá distribuční centra firem DPD a GEIS zajišťujících přepravu zásilek a
zboží. V těchto distribučních centrech dochází k překládce zásilek mezi vozidly těžké nákladní
dopravy (TIR) a dodávkami zajišťujícími rozvoz zásilek ke koncovým adresátům, respektive svoz
těchto zásilek do distribučního centra. V tomto kontextu je komerční zóna významným zdrojem
i cílem nákladní dopravy (těžká i lehká nákladní vozidla) zajišťující zásobování a logistiku, ale i
cílem osobní dopravy z hlediska dojížďkových vztahů do zaměstnání z širšího okolí.
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Pro provozovny v komerční zóně je typický směnný provoz. Denní variace dojížďkové osobní
dopravy je typicky daná časy začátků a konců směn (6:00, 14:00, 22:00), respektive pracovní
doby u jednotlivých zaměstnavatelů. Denní variace nákladní dopravy závisí na rozsahu
a technologii logistiky jednotlivých provozoven.
Komerční zóna má přímé napojení na dálnici D1 prostřednictvím EXITu 12 (MÚK D1 x II/101) zajišťující
vazbu směrem na Prahu, Brno (České Budějovice) i všechny cíle dostupné prostřednictvím
Pražského okruhu (D0). Před okružní křižovatkou II/101 x III/00325 (ul. Zděbradská) i před
sjezdovou rampou z D1/DO (viz kapitolu A.2) se však pravidelně vyskytují dopravní kongesce,
a to v podstatné části pracovního dne.
Poměrně snadnou a přímou alternativou je právě trasa přes Dobřejovice (Košumberk Čestlická) a využití EXITu 8. Takto vyvolaná tranzitní doprava přes obec zahrnuje jak individuální
osobní automobilovou dopravu zaměstnanců, tak především cesty nákladních vozidel do 6 t
(pro vozidla s hmotností na 6 t je tranzit přes obec Dobřejovice dopravním značením zakázán).
Velký podíl na těchto cestách mají rozvážkové dodávky z distribučních center, jejichž cílem
je Praha či další obce v okolí Prahy, pro než je trasa přes Dobřejovice sice o něco delší, ale
v případě kongesce před EXITem 12 výrazně rychlejší. To platí jak pro směr z komerční zóny
Modletice, tak ve směru opačném.
Období výskytu dopravních kongescí před EXITem 12 se navíc kryje s ranní i odpolední
rozvážkovou vlnou z distribučních center, respektive i ranní a odpolední špičkou individuální
automobilové dopravy.

komerční zóna Modletice ↔ D1 EXIT 8
(Praha / Průhonice / Čestlice / komerční zóna Čestlice)

objízdná trasa vyvolaná dopravním kongescemi před EXITem 12 (v obou směrech)
•
nákladní vozidla do 6 t; špičkové hodiny 5:00 - 9:00 a 14:00 - 20:00 (“rozvážkové vlny” z
distribučních center)
•
individuální osobní automobilová doprava (zaměstnanci); variace je dána typicky začátkem pracovních směn (6:00, 14:00, 22:00)

Lze se domnívat, že “objízdná” trasa přes Dobřejovice a EXIT 8 je využívána i pro cesty
z komerční zóny Modletice na Pražský okruh (D0), kdy tato trasa může být výhodnější / rychlejší
než využití II/101 do Jesenice a nájezdu na D0 na EXITu 82.

DPD

DISTRIBUČNÍ CENTRUM
GEIS

Mezinárodní doručovací služba DPD provozuje
v komerční zóně Modletice 2 distribuční
centra.

Společnost GEIS Group provozuje v komerční
zóně Modletice jedno ze svých distribučních
center pro Prahu a okolí.

Celkový obrat vozidel do 6 t (dodávky) v obou
těchto centrech je ovlivněn sezónností,
nicméně v průměru představuje 1O0 - 12O
dodávek / 24 h. Špička provozu rozvozových
dodávek je typicky v období mezi 5:00 a cca
9:00 a následně v období mezi 14:00 a 20:00.
Ve výhledovém období se předpokládá nárůst
obratu maximálně o cca 20 %. Kromě dodávek
jsou oba areály obsluhovány vozidly TIR (cca
150 denně) převážně v nočním období.

Celkový
obrat
nákladních
vozidel
v distribučním centru představuje cca 80
dodávek denně a cca 150 vozidel TIR denně.
V horizontu 5 let se předpokládá zvýšení
obratu distribučního centra až o 20 %.

Do obou distribučních center denně dojíždí
cca 300 zaměstnanců. Z tohoto počtu je
zhruba 100 přímých zaměstnanců DPD (70%
z nich využívá individuální automobilovou
dopravu pro cesty do zaměstnání). Zbylých
cca 200 zaměstnanců představují agenturní
pracovníci s vlastní svozovou službou
(mikrobusy). [8]

Do distribučního centra denně dojíždí cca 100
zaměstnanců. Pouze přibližně 10 % z nich
využívá svozových autobusů. [9]
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DISTRIBUČNÍ CENTRA

Pohyb dodávek se kumuluje zejména
v obdobích 7:00 - 9:00 a 14:00 - 17:00. Obsluha
vozidly TIR probíhá průběžně zejména ve
večerních a nočních hodinách.

Dopravní kongesce na silnici II/101 v oblasti komerční zóny Modletice ve směru k MÚK D1 x II/101 (EXIT 12).
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Závod PENAM

TRANZITNÍ TRASY PŘES OBEC DOBŘEJOVICE:
Závod PENAM je umístěn u severního okraje obce Herink při silnici III/00317. Jedná se o výrobní ZÁVOD PENAM
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závod pečiva, ze kterého jsou hotové výrobky distribuovány k odběratelům v Praze a okolí.
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V rámci zpracování této studie se i přes přímé oslovení společnosti PENAM nepodařilo získat
relevantní informace o obratu vozidel nákladní dopravy či počtu zaměstnanců závodu. Na
základě místního šetření lze konstatovat, že logistika závodu je založena na obsluze těžkými
nákladními vozidly (TIR) i lehkými nákladními vozidly (dodávkami), přičemž lehká nákladní
vozidla zajišťují distribuci výrobků odběratelů v širším okolí závodu. Závod je rovněž, jako velký
zaměstnavatel, cílem osobní individuální automobilové dopravy, byť lze předpokládat vysoký
podíl dopravy zaměstnanců svozovými autobusy.
Pro spojení závodu PENAM se zdroji a cíli dopravy v oblasti Prahy, Čestlic a Průhonic je nejkratší
a nejvýhodnější trasou tranzit přes obec Dobřejovice a MÚK D1 x III/00311 (EXIT 8). Pro spojení
s Jesenicí, osou silnice II/603 a dálnicí D0 je obvykle nejvýhodnější použití silnice II/101 do
Jesenice, nicméně teoreticky dle dopravní situace v Jesenici a u D0 EXITu 82 je možné využít
i trasu přes Dobřejovice a D1 (EXIT 8) na Pražský okruh (D0). Obdobně je teoreticky tuto trasu
možné využít i pro cesty na D1 směr Brno jako objízdnou trasu při dopravní kongesci na II/101
před D1 EXITem 12.

závod PENAM ↔ D1 EXIT 8 (Praha / Průhonice / Čestlice / komerční zóna
Čestlice)

nejkratší / nejrychlejší trasa
•
nákladní vozidla do 6 t
•
v nižší míře i cílová osobní individuální doprava zaměstnanců (lze předpokládat vysoký
podíl svozových autobusů)

závod PENAM ↔ cíle po D0, II/603 případně směr Brno

alternativní objízdná trasa vyvolaná v případě nepříznivé dopravní situace v Jesenici, respektive dopravními kongescemi před EXITem 12 (v obou směrech)

Další cíle dopravy ovlivňující tranzitní dopravu přes obec
Kromě výše uvedených zdrojů a cílů dopravy, které mají přímou souvislost s tranzitní dopravou
přes obec Dobřejovice, se v řešeném území nalézají tyto další zdroje a cíle dopravy:
komerční zóna Čestlice 						
Komerční zóna Čestlice je významným cílem cest za občanskou vybaveností, nákupy,
službami a volnočasovými aktivitami pro široké okolí. Její vliv na tranzitní dopravu přes
obec Dobřejovice je podrobně popsán v rámci analýzy předešlých zdrojů a cílů dopravy.

•

komerční zóna Nupaky 						
Komerční zóna Nupaky se nachází v prostoru podél dálnice D1 mezi EXITem 8 a MÚK D1/D0
u stejnojmenné obce. Ze směru od Dobřejovic je dopravně napojená na MÚK D1 x III/00311
(EXIT 8) a spojkou (účelovou komunikací) mezi Dobřejovicemi a zónou.

•

závod ALIMPEX na severním okraji obce Dobřejovice 				
Výrobní závod ALIMPEX je situován na severním okraji obce Dobřejovice v prostotu mezi ul.
U Zámku a Mlýnským rybníkem. Jedná se o poměrně významného zaměstnavatele. Dojížďka
zaměstnanců individuální automobilovou dopravu přispívá i intenzitám silniční dopravy
na průtahu obcí. Nákladní doprava generovaná tímto závodem typicky neprojíždí přes
centrum obce (zóna zákazu provozu vozidel nad 6 t), ale využívá trasu ulicemi Kaštanová
a Jesenická na silnici II/101. Velký podíl zaměstnanců závodu tvoří agenturní pracovníci, z
nichž většina pro dopravu do zaměstnání a z něj využívá autobusovou dopravu.

•

další komerční plochy u křižovatky silnic II/101 a III/00317 				
V katastru obce Dobřejovice se rovněž nacházejí další dílčí cíle dopravy v podobě
komerčních ploch u křižovatky silnic II/101 a III/00317. Jejich význam z pohledu tranzitní
dopravy přes obec Dobřejovice je spíše minimální.

Na následující dvoustraně:
Ortofotomapa okolí obce Dobřejovice (zdroj mapové vrstvy: www.mapy.cz).
Přehledná mapa relevantních zdrojů a cílů dopravy.
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•
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souhrnná velká mapa zdrojů a cílů (Vojta Kužel)
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celkové schéma všech tras
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Celkový pohled na trasy tranzitní dopravy přes obec
Dobřejovice
Schéma vlevo představuje zobrazení všech relevantních tras tranzitní
silniční dopravy přes obec Dobřejovice. Plnou čarou jsou zobrazeny nejkratší
trasy, prerušovanou čarou pak trasy vyvolané vlivem dopravní situace a okolní
infrastruktuře.

Podrobný rozbor intenzit silniční dopravy v profilu ul. Čestlická následuje
v kapitole A.5.2.
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Vzhledem k topologii silniční sítě je patrný efekt "dobřejovického trychtýře",
kdy tranzitní trasy z různých směrů (Jesenice / Herink / Modletice) se setkávají
v ul. Čestlická, která je pomyslným "hrdlem" ve směru k D1 (EXIT 8), respektive
ke komerční zóně Čestlice.

Souhrnné schéma sledovaných tras tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice.
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A.5 Směrový dopravní průzkum tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
Za účelem podrobnějšího posouzení intenzit a směrovosti tranzitní dopravy přes obec
Dobřejovice byl pro účely této studie realizován rozsáhlý směrový dopravní průzkum. Hlavním
cílem průzkumu bylo komplexní zmapování tranzitní dopravy projíždějící přes obec Dobřejovice
a identifikace jejích směrových vazeb, a zároveň zjištění intenzit silniční dopravy na rozhodných
profilech v rámci obce Dobřejovice (Čestlická, Jesenická, Košumberk).

8

7
6
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Směrový dopravní průzkum se uskutečnil v úterý 11.5.2021 (tedy v období relativně krátce po
rozvolnění omezujícíh opatření v souvislosti s výskytem COVID-19) v časovém intervalu 06:00 –
18:00 hodin. Za tím účelem bylo měřeno 13 profilů tvořících "perimetr" kolem obce Dobřejovice,
které byly osazeny příslušnou měřicí technikou. Jednalo se o tyto lokality:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

II/101 (Jesenice)
Herink (ul. K Herinku III/00317)
Modletice-obec (ul. V Hůrce III/00311)
Dobřejovice-Košumberk (III/00311)
D1 EXIT 8 směr Brno (rampa jih)
D1 EXIT 8 směr Praha (rampa sever)
Nupaky (komunikace kolem Hornbachu-spojka k ul. Říčanská)
Čestlice-Lipová (ul. Lipová III/00311)
Dobřejovice-Jesenická (III/00316)
Dobřejovice-Čestlická (III/00311)
II/101 (Modletice)
Čestlice-Hornbach (vjezd do areálu Hornbachu)
Čestlice-Obchodní (ul. Obchodní)

12

13

5
dopočítaný profil

(nemožnost umístění měřicí
techniky)

10

9
4

1

Na spojce (účelové komunikaci) mezi Dobřejovicemi a komeční zónou Nupaky nebylo možné
osadit měřicí techniku, proto byl tento profil zpětně dopočítán.
Předmětem měření byly intenzity silniční dopravy v jednotlivých profilech a především směrové
vazby mezi nimi.
Výstupem z průzkumu byly zejména:
• údaje o intenzitách silniční dopravy na daných profilem (včetně přepočtu na RPDI roční průměrnou denní intenzitu)
• rozbor intenzit na jednotlivých profilech (tranzit x zdrojová / cílová doprava)
• rozbor intenzit na jednotlivých profilech v 15 minutových řezech
• směrové vazby tranzitu mezi jednotlivými profily na kordonu a jejich intenzita

2

3

11

ZPŮSOB PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ SMĚROVÉHO DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU
Sběr dat byl proveden prostřednictvím záznamových zařízení snímajících RZ/SPZ projízdějících
vozidel prostřednictvím analýzy obrazu. Těmito záznamovými zařízeními bylo osazeno všech 13
profilů (viz vlevo).

TRALYS s.r.o.
Stochovská 788/49, 161 00 Praha
IČO 08794430
DIČ CZ08794430

Na sedmi vybraných lokalitách byla po celou dobu sběru dat přítomna proškolená obsluha,
která měla za úkol hlídat průběh sběru dat a případně ihned řešit technické výpadky zařízení.
Na zbylých šesti lokalitách byla záznamová zařízení umístěna na sloupu veřejného osvětlení ve
výšce cca 4 metry nad komunikací.

Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
Kontaktní telefon: + 420 605 160 768
E-mail: tralys@tralys.cz

Všechna záznamová zařízení byla umístěna takovým způsobem, aby došlo k pořízení záznamu
vždy čelní strany vozidla v každém směru. Tato zařízení jezdili v pravidelných časových
intervalech kontrolovat a v případě potřeby kalibrovat koordinátoři.

Z analýzy pohybu jednotlivých vozidel v rámci sledovaných lokalit vyšly specifické směrové
vazby, které zachycují, do kterých lokalit směřují jednotlivá vozidla z dané sledované lokality.
Tyto směrové vazby vznikaly na základě časové posloupnosti průjezdu vozidla skrze jednotlivé
sledované lokality.
Směrový dopravní průzkum byl realizován společností TRALYS s.r.o. jako nezbytný podklad pro
tuto studii, která tato data dále zpracovává a interpretuje.

Ukázka pořízeného záběru z videokamery na jedné z měřených lokalit.
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Získané videozáznamy byly následně podrobeny analýze specializovaným softwarovým
nástrojem (AnprGUI od společnosti Eyedea Recognition s. r. o.) schopným rozpoznávat a číst
registrační značky z videozáznamu. Výstupem této analýzy byly načtené registrační značky
včetně časové známky, kategorie vozidla a umístění načtené registrační značky v obraze. Tato
datová sada byla následně očištěna o vozidla, která neprojížděla námi sledovaným jízdním
pruhem. Dále došlo ke kontrole nesprávně načtených registračních značek se snahou nalézt
v celé datové sadě výskyt téhož vozidla se správně načtenou registrační značkou tak, aby mohlo
následně dojít k opravě špatně načtené registrační značky. Toto čištění dat bylo provedeno
textovými filtry, které zároveň filtrovaly výskyt jedné a té samé registrační značky načtené
během krátkého časového intervalu vícekrát – např. vlivem zakrytí registrační značky a jejího
následného načtení při opětovném odkrytí. K určení přesnosti měření byly získané videozáznamy
podrobeny ručnímu sčítání, jehož výsledkem byly počty projetých vozidel sledovaným profilem
komunikace. Tento výstup byl následně porovnán s počtem načtených registračních značek.
Takto očištěná datová sada byla následně využita pro analýzu pohybů jednotlivých vozidel
v rámci sledovaných lokalit.
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A.5.1 Intenzity silniční dopravy na jednotlivých profilech
Následující tabulky shrnují naměřené intenzity silniční dopravy na jednotlivých měřených profilech. Nejvyšší intenzity silniční dopravy byly naměřeny na profilech v rámci MÚK D1 x III/00311
(profily 5 a 6), na silnici II/101 (profily 1 a 11), na profilu Čestlická-Obchodní (profil 13) a na profilu zajišťujícím vazbu komerční zóny Nupaky na D1 (profil 7). Z hlediska obce Dobřejovice je však
zajímavý především profil Dobřejovice-Čestlická (profil 1O), který je z hlediska tranzitních tras přes obec Dobřejovice "hrdlem pomyslného trychtýře" (viz kapitolu A.4).
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kód profilu
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

profil

II/101 (Jesenice)
Herink
Modletice obec
Dobřejovice-Košumberk
D1 EXIT 8 směr Brno
D1 EXIT 8 směr Praha
Nupaky
Čestlice - Lipová
Dobřejovice-Jesenická
Dobřejovice-Čestlická
II/101 (Modletice)
Čestlice - Hornbach
Čestlice - Obchodní

Přehledná tabulka naměřené RPDI na jednotlivých měřených profilech.

RPDI CELKEM
[voz/24h]

9 969
5 297
2 087
3 003
11 525
9 996
9 426
2 935
6 469
10 525
7 072
7 715
12 464

11.5.2021 (8:00 směr

profil

kód bodu

18:00) CELKEM
[voz]

II/101 (Jesenice)
II/101 (Jesenice)
Herink
Herink
Modletice obec
Modletice obec
Dobřejovice-Košumberk
Dobřejovice-Košumberk
D1 EXIT 8 směr Brno
D1 EXIT 8 směr Brno
D1 EXIT 8 směr Praha
D1 EXIT 8 směr Praha
Nupaky
Nupaky
Čestlice - Lipová
Čestlice - Lipová
Dobřejovice-Jesenická
Dobřejovice-Jesenická
Dobřejovice-Čestlická
Dobřejovice-Čestlická
II/101 (Modletice)
II/101 (Modletice)
Čestlice - Hornbach
Čestlice - Hornbach
Čestlice - Obchodní
Čestlice - Obchodní

východ
západ
Dobřejovice
Herink
Dobřejovice
Modletice
do obce
z obce
směr z Prahy
směr do Brna
směr z Brna
směr do Prahy
směr EXIT 8
směr Čestlice-Říčanská + Nupaky
směr EXIT 8
směr obec Čestlice
do obce
z obce
do obce
z obce
z Modletické komerční zóny (západ)
do Modletické komerční zóny (východ)
z Hornbachu
do Hornbachu
směr z Čestlické obchodní zóny
směr do Čestlické obchodní zóny

Podrobnější rozbor naměřených intenzit na jednotlivých měřených profilech.

1IN
1OUT
2IN
2OUT
3IN
3OUT
4IN
4OUT
5IN
5OUT
6IN
6OUT
7IN
7OUT
8IN
8OUT
9IN
9OUT
10IN
10OUT
11IN
11OUT
12IN
12OUT
13IN
13OUT

4161
4160
2273
2149
924
818
1234
1273
5518
4102
4416
3928
3592
4276
1176
1274
2703
2696
4228
4557
3278
2626
3217
3223
5645
4759

RPDI
[voz/24h]

4 985
4 984
2 723
2 574
1 107
980
1 478
1 525
6 611
4 914
5 290
4 706
4 303
5 123
1 409
1 526
3 239
3 230
5 065
5 460
3 927
3 145
3 854
3 861
6 763
5 701

A.5.2 Podrobný rozbor intenzit na měřených profilech v obci Dobřejovice
Podrobný rozbor intenzit na měřených profilech v obci Dobřejovice (Čestlická, Jesenická, Košumberk) vychází z konkrétních hodnot naměřených v den realizace průzkumu. Obsahuje variaci
dopravy v 15min časových řezech s rozlišením cílové a tranzitní dopravy a vyjádřením podílu tranzitní dopravy.

PROFIL ČESTLICKÁ
profil 10
RPDI: 10 525 voz /24 h
podíl tranzitu: 70 %

V období odpolední špičky jsou však intenzity
dopravy silné i v období mezi 15:00 a 17:00,
což je období, které se kryje s obdobím
intenzivního obratu rozvážkových dodávek
v distribučních centrech v komerční zóně
Modletice (viz kapitolu A.4). To odpovídá
i odpolední špičce intenzit naměřených ve
směru do obce na profilu Košumberk (viz
dále). Naopak ve směru do centra obce je
vidět lokální špička před 8:00, která rovněž
odpovídá naměřeným hodnotám na profilu
Košumberk a pravděpodobně souvisí
s cílovou dopravou do komerční zóny
Modletice. To mimo jiné potvrzuje, že tranzit
přes Dobřejovice je užíván jako alternativní
trasa k trase přes EXIT 12.

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice

Denní variace intenzit na profilu Čestlická
ukazuje vliv ranní vyjížďkové dopravní špičky
směrem k D1 EXIT 8 a odpolední "návratové"
špičky opačným směrem.
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PROFIL JESENICKÁ
profil 9
RPDI: 6 469 voz /24h
podíl tranzitu: 82 %

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

Variace dopravy na profilu Jesenická je
ovlivněná zejména ranní špičkou ve směru
do centra obce. Časová poloha této špičky
odpovídá špičce ve směru od Herinku (profil
2), částečně i ve směru od Jesenice (profil 1).
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V opačném směru je signifikantní zejména
období odpolední špičky, které opět odpovídá
zjištění denní variaci na profilu ve směru
Herink i Jesenice. To jednoznačně potvrzuje,
že většina tranzitní dopravy na profilu
Jesenická má zdroj či cíl dopravy v těchto
směrech (viz kapitolu A.4).
V ostatních obdobích dne jsou intenzity
vyrovnané.

PROFIL KOŠUMBERK
profil 4
RPDI: 3 003 voz /24 h
podíl tranzitu: 66 %

Vyšší špička v odpoledním období ve směru
do centra obce časově odpovídá zjištěné
odpolední špičce na profilu Modletice - obec
(profil 3) a může reprezentovat vztahy do
komerční zóny Čestlice.

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice

Variace dopravy na profilu Košumberk je
ovlivněná několika faktory, především však
variací zdrojové či cílové dopravy komerční
zóny Modletice. To se projevuje zejména
ostrou a krátkou ranní špičkou ve směru z obce
(nájezd pracovníků i provoz dodávek - v tomto
období je dopravní kongesce před EXITem
12 ve směru od Prahy často nejvýraznější)
a odpolední spičkou v obou směrech, která
časově odpovídá identifikované špičce
obratu rozvozových dodávek v distribučních
centrech.
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A.5.3 Přehledy variace dopravy na jednotlivých měřených profilech

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

01 OUT | II/101 (Jesenice) | směr západ (Jesenice)

34

01 IN | II/101 (Jesenice) | směr východ

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
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02 OUT | Herink | směr Herink / Radějovice / Křížkový Újezdec

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

patrná výrazná návratová odpolední špička do sídel v ose silnice III/00326 (Herink, Radějovice, Křížkový Újezdec), která rovněž odpovídá odpolední špičce v profilu Dobřejovice - Jesenická

36

02 IN | Herink | směr II/101 / Dobřejovice
patrná výrazná ranní špička zdrojové dopravy ze sídel v ose silnice III/00326 (Herink, Radějovice, Křížkový Újezdec), která odpovídá ranní špičce v profilu Dobřejovice-Jesenická ve směru k D1 EXIT 8

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
37

03 OUT | Modletice - obec | směr Modletice / Popovičky / Petříkov

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

patrná výrazná návratová odpolední špička do sídel v ose silnice III/00311 (Modletice, Popovičky a Petříkov)

38

03 IN | Modletice - obec | směr II/101 / Dobřejovice
patrná výrazná ranní špička zdrojové dopravy ze sídel v ose silnice III/00311 (Herink, Radějovice, Křížkový Újezdec) a rovněž odpolední špička vztahů směrem ke komerční zóně Čestlice

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
39

04 OUT | Dobřejovice - Košumberk | směr z obce

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

podrobný rozbor viz kapitolu A.5.2

40

04 IN | Dobřejovice - Košumberk | směr do centra obce
podrobný rozbor viz kapitolu A.5.2

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
41

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

05 OUT | D1 EXIT 8 směr Brno | nájezd směr Brno

42

05 IN | D1 EXIT 8 směr Brno | sjezd směr z Prahy
ranní lokální špička časově odpovídá ranní lokální špiččce na profilu Košumberk (profil 04) směrem ke komerční zóně Modletice; odpolední špička představuje návrat z vyjížďkových vztahů

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
43

06 OUT | D1 EXIT 8 směr Praha | nájezd směr Praha

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

ranní špička odpovídá variaci vyjížďkových vztahů ze zdrojů dopravy tranzitující přes Dobřejovice a z obce Nupaky; odpolední špička časově odpovídá špičce obratu dodávek z kom. zóny Modletice a návratové špičce z komerční zóny Nupaky

44

06 IN | D1 EXIT 8 směr Praha | sjezd směr z Brna
ranní špička odpovídá nájezdu od komerčních zón Modletice a Nupaky

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
45

07 OUT | Nupaky | směr Nupaky

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

ranní špička pravděpodobně představuje nájezd do komerční zóny Nupaky, odpolední špička představuje návrat vyjížďkových vztahů do obce Nupaky

46

07 IN | Nupaky | směr EXIT 8
ranní špička představuje vyjížďkové vztahy z obce Nupaky směrem k EXITu 8

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
47

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

08 OUT | Čestlice - Lipová | směr obec Čestlice

48

08 IN | Čestlice - Lipová | směr EXIT 8

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
49

09 OUT | Dobřejovice - Jesenická | směr z obce (Herink / Jesenice)

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

podrobný rozbor viz kapitolu A.5.2

50

09 IN | Dobřejovice - Jesenická | směr do centra obce
podrobný rozbor viz kapitolu A.5.2

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
51

10 OUT | Dobřejovice - Čestlická | směr z obce (EXIT 8)

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

podrobný rozbor viz kapitolu A.5.2

52

10 IN | Dobřejovice - Čestlická | směr do centra obce
podrobný rozbor viz kapitolu A.5.2

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
53

11 OUT | II/101 (Modletice) | směr východ (komerční zóna Modletice / EXIT 12)

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

časová poloha ranní špičky odpovídá profilu Košumberk i profilu na sjezd z D1 (EXIT 8) ve směru z Prahy; jedná se pravděpodobně o nájezd do komerční zóny Modletice
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11 IN | II/101 (Modletice) | směr západ
časová poloha odpolední špičky odpovídá profilu Košumberk ve směru do centra obce (i profilu Čestlická); jedná se pravděpodobně o odjezd z komerční zóny Modletice

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
55

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

12 OUT | Čestlice - Hornbach | směr do Hornbachu

56

12 IN | Čestlice - Hornbach | směr z Hornbachu

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
57

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

13 OUT | Čestlice - Obchodní | směr komerční zóna Čestlice
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13 IN | Čestlice - Obchodní | směr EXIT 8
odpolední špička představuje zejména odjezdy z nákupní zóny směr Dobřejovice (cílová doprava i tranzitní doprava dále; profil Čestlická) a směr D1 směr Brno (profil 5)

část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
59

A.5.4 Analýza směrových vazeb
Koncepce realizovaného směrového dopravního průzkumu umožňuje i komplexní analýzu směrových vazeb v rámci sledovaného kordonu kolem obce Dobřejovice. Následující tabulka shrnuje
RPDI všech směrových vazeb mezi vnějšími sledovanými profily:
Nupaky: směr
RPDI [voz/24h]

směr "do"

II/101 (Jesenice):
směr Jesenice
Herink: směr
(západ)

1OUT

směr "z"

Herink: směr Dobřejovice
Modletice obec: směr Dobřejovice
D1 EXIT 8: směr z Prahy
D1 EXIT 8: směr z Brna

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

Nupaky: směr EXIT 8
Čestlice-Lipová: směr z obce
II/101 (Modletice): směr z komerční zóny / od D1 EXIT 12
Čestlice-Hornbach: směr z areálu
Čestlice-Obchodní: směr z obchodní zóny

2OUT

558
201
325
6
37
102
2 107
139
364

1IN
2IN
3IN
5IN
6IN
7IN
8IN
11IN
12IN
13IN

II/101 (Jesenice): směr z Jesenice (východ)
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Herink

D1 EXIT 8: směr

D1 EXIT 8: směr

Říčanská /

Čestlice-Lipová: II/101 (Modletice): Čestlicesměr komerční
Hornbach: směr
směr obec

Brno

Praha

Nupaky

Čestlice

ČestliceModletice obec:
směr Modletice

3OUT
662
446
4
34
125
230
99
333

5OUT
143
128
2
10
56
125
28
143

6OUT
18
5
5

7OUT

326
485
141
89
1 406
6
261
398
158

177
605
301
8
964
2 083

zóna / D1 EXIT 12 do areálu

8OUT

67
34
14
2 091
884
26
326
1 239

11OUT
1 778
229
59
199
1
20
48
68

99
99
38
32
373
72
322
8

ČestliceObchodní: směr
do obchodní zóny

12OUT

13OUT

150
89
18
668
772
371
262
28
1 085

303
289
123
219
1 781
857
13
86
1 083
-

Z tabulky je patrné, že v rámci sledovaného kordonu vykazují nejvyšší intenzity vazby mezi komerční zónou Čestlice a dálnicí D1 (EXIT 8), mezi komerční zónou Nupaky / obcí Nupaky a dálnicí D1
(EXIT 8) a průjezd sledovaným územím po silnici II/101.
Pro podrobnou analýzu směrů tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice však byla tato tabulka očištěna o směrové vazby, jejichž trasa nevede přes obec, a byly ponechány pouze vazby, jejichž
trasa vede přes průtahové úseky silnic III. tříd v obci. Výsledkem je směrová matice intenzit tranzitní dopravy (RPDI) přes obec Dobřejovice:
Nupaky: směr
RPDI [voz/24h]

směr "do"

směr "z"

1IN
Herink: směr Dobřejovice
2IN
Modletice obec: směr Dobřejovice
3IN
D1 EXIT 8: směr z Prahy
5IN
D1 EXIT 8: směr z Brna
6IN
Nupaky: směr EXIT 8
7IN
Čestlice-Lipová: směr z obce
8IN
II/101 (Modletice): směr z komerční zóny / od D1 EXIT 12 11IN
Čestlice-Hornbach: směr z areálu
12IN
Čestlice-Obchodní: směr z obchodní zóny
13IN

II/101 (Jesenice):
směr Jesenice
Herink: směr

D1 EXIT 8: směr

Říčanská /

Čestlice-Lipová: II/101 (Modletice): Čestlicesměr obec
směr komerční Hornbach: směr

Čestlice-

D1 EXIT 8: směr
Brno

Praha

Nupaky

Čestlice

zóna / D1 EXIT 12 do areálu

do obchodní zóny

5OUT

6OUT

7OUT

8OUT

11OUT

Čestlice-

(západ)

Herink

Modletice obec:
směr Modletice

1OUT

2OUT

3OUT

18
5
5

II/101 (Jesenice): směr z Jesenice (východ)

325
6
37
102

446
4
34
125

128
2
10
56

139
364

99
333

28
143

326
485
141

67
34
14

12OUT

99
99
38

Obchodní: směr

13OUT
150
89
18

303
289
123

28

86

199
1
20
48
8

261

26

72
68

Z matice intenzit tranzitních vztahů přes obec Dobřejovice vyplývá, že nejvyšší podíl na tranzitní dopravě má svazek intenzit mezi silnicí III/00317, respektive III/00326 (Herink, Radějovice,
Křížkový Újezdec + závod PENAM) a II/101 (Jesenice, Osnice, Kocanda) na jedné straně a D1 (směr Praha) a komerční zónou Čestlice na straně druhé. Tyto intenzity generují tranzitní dopravu v
Nejvýznamnější
trasyzónou
přesModletice
obec aDobřejovice
(11.5.2021
trase ulic Jesenická - Kaštanová - Na Návsi - Čestlická. Druhý nejvýznamnější svazek intenzit tranzitní
dopravy představují tranzitní
vazby mezi komerční
silnicí III/00311 (Petříkov,
Popovičky, Modletice) na jedné straně a D1 (směr Praha) a komerční zónou Čestlice na straně druhé. Tyto intenzity generují tranzitní dopravu v trase ulic Košumberk - Čestlická.

HERINK

Jesenická

7:00 – 18:00

Čestlická

D1 (PRAHA)

→ 405 / 372 v

Čestlická
Čestlická

ZÓNA
ČESTLICE
D1 (PRAHA)

241 // 278
372 vv
→ 405

Přehled nejvýznamnějšíchtranzitní
vazeb, které využívají
obecDobřejovice
Dobřejovice, včetně
stručného komentáře,
je uveden níže. Zároveň byly zpracovány pentlogramy směrových vazeb pro vyNejvýznamnější
trasytranzit
přespřes
obec
(11.5.2021
7:00 – 18:00):
brané relevantní měřené profily, které přehledně ukazují směry tranzitní dopravy přes obec (viz následující
stránky).
Nejvýznamnější
tranzitní
obec Dobřejovice
(11.5.2021 →
7:00
JESENICE
Jesenická trasy přesČestlická
D1 (PRAHA)
272– /18:00
271 v

HERINK

Jesenická

JESENICE
JesenickáVAZBY
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
TRANZITNÍ

Čestlická

D1 (PRAHA)

Čestlická

D1 (PRAHA)

V TRASE
KAŠTANOVÁ - NA NÁVSI
- ČESTLICKÁ ZÓNA ČESTLICE
HERINKJESENICKÁ - Jesenická
Čestlická
Jesenická

Čestlická

ZÓNA ČESTLICE

•
•

vazba dopravy z oblasti Jesenice (případně II/603) s komerční zónou Čestlice (včetně Hornbachu)
zejména cesty za nákupy a volnočasovými aktivitami; lze předpokládat i částečně dojížďka do
MODLETICKÁ
ZÓNA
Košumberk
Čestlická
D1 (PRAHA)
zaměstnání
•
RPDI směr komerční zóna Čestlice: 453 voz/24h; RPDI směr Jesenice: 503 voz/24h

HERINK
HERINK

Jesenická
Jesenická

→ 272 / 271 vozidel
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
TRANZITNÍ VAZBY

JESENICE
Jesenická
Čestlická
ZÓNA ČESTLICE
253
304vv
JESENICE
D1 (PRAHA)
Nejvýznamnější
tranzitní
trasy přesČestlická
obec Dobřejovice
(11.5.2021 →
7:00
272– //18:00)
271
→
V TRASE
KOŠUMBERK
-Jesenická
ČESTLICKÁ

→ 241 / 278 vozidel
HERINK

HERINKZÓNA
MODLETICKÁ

Jesenická

Košumberk
→ 253 / 304 vozidelJesenická

Čestlická

Čestlická
Čestlická

ZÓNA ČESTLICE

D1D1(PRAHA)
(PRAHA)

Jesenická
Čestlická
ZÓNA ČESTLICE
• JESENICE
"objízdná" trasa vyvolaná dopravními
kongescemi na II/101
před EXITem 12
JESENICE
Jesenická
Čestlická
ČESTLICE
HORNBACH
Jesenická
Čestlická
D1 (PRAHA)
• JESENICE
dojížďka do zaměstnání v komerční
zóně Modletice - ranní
špička směr komerční zóna
Modletice,
/ 166špička
vozidel
→ 218
odpolední
směr Praha
HERINK
Jesenická
Čestlická
- OBEC doprava (dodávky)
Košumberk
Čestlická
ZÓNAČESTLICE
ČESTLICE
•MODLETICE
lehká nákladní
zejména z distribučních
center; špičky oběma ZÓNA
směry
5:00
- 9:00
MODLETICKÁ
ZÓNA
Košumberk
Čestlická
D1 (PRAHA)
a
14:00
20:00
→ 125 / 116 vozidel
Jesenická
ZÓNA
ČESTLICE
-/OBEC
Košumberk
Čestlická
D1 (PRAHA)
•MODLETICE
RPDI
D1 (Praha):
261 voz/24h;
RPDI směr komerčníČestlická
zóna
Modletice: 261 voz/24h
405směr
372
vozidel
→JESENICE
JESENICE
Jesenická
Čestlická
ČESTLICE HORNBACH

Nejvýznamnější tranzitní trasy přes obec Dobřejovice (11.5.2021 7:00 – 18:00):
JESENICE

Jesenická

Čestlická

ČESTLICE HORNBACH

HERINK
Jesenická
D1 (PRAHA)
Nejvýznamnější
tranzitní
trasy přesČestlická
obec Dobřejovice
(11.5.2021 →
7:00
18:00):
MODLETICE - OBEC
Košumberk
Čestlická
ZÓNA ČESTLICE
103 –
/ 119
vozidel

•

vazba zdrojové osobní dopravy z obcí Herink, Radějovice a Křížkový Újezdec a osobní i nákladní

JESENICE
Jesenická
Čestlická
D1 (PRAHA)
dopravy obsluhující závod PENAM
Herink s D1 směr Praha
- OBEC
Košumberk
(PRAHA)
HERINK
Jesenická
D1D1(PRAHA)
•MODLETICE
v osobní
dopravě jednoznačná
ranní špička směr Praha Čestlická
aČestlická
odpolední špička směr Herink
a další
•

HERINK
Jesenická
Čestlická
obce
(vyjížďka za zaměstnáním)
HERINK
Jesenická
Čestlická
RPDI
směr
D1
(Praha):
485
voz/24h;
RPDI
směr
Herink:
446
voz/24h
JESENICE
Jesenická
Čestlická
JESENICE
HERINK

Jesenická
Jesenická

Čestlická
Čestlická

ZÓNA ČESTLICE

ČESTLICE
- OBEC
D1 (PRAHA)

ZÓNA ČESTLICE
ZÓNA ČESTLICE

Jesenická
Čestlická
ČESTLICE - OBEC
272 / 271 vozidel Košumberk
→ HERINK
Čestlická
ZÓNA ČESTLICE
Košumberk
Čestlická
D1 (PRAHA)
→ 405 / 372 vozidel
•
vazba zdrojové dopravy z obcí Modletice, Popovičky a Petříkov s komerční zónou Čestlice (včetně
MODLETICE
Čestlická
D1 (PRAHA)
→ JESENICE
241 /- OBEC
278 vozidel Košumberk
Hornbachu)
Jesenická
Čestlická
ČESTLICE HORNBACH
→
83
/
104
vozidel
272
/
271
vozidel
→
•
zejména cesty za nákupy a volnočasovými aktivitami; lze předpokládat i částečně dojížďka do
→ zaměstnání
253 / 304 vozidelJesenická
HERINK
Čestlická
ČESTLICE - OBEC
MODLETICE - OBEC
Košumberk
Čestlická
ZÓNA ČESTLICE
• → RPDI
komerční
zóna Čestlice: 139 voz/24h; RPDI směr Modletice: 171 voz/24h
241směr
/ 278
vozidel
MODLETICE - OBEC
MODLETICKÁ
ZÓNA
→ 118 / 107
vozidel

• MODLETICKÁ
vazba zdrojové
dopravy z obcí
Herink, Radějovice a Křížkový
Újezdec a osobní i nákladní
dopravy
JESENICE
Jesenická
Čestlická
ZÓNA
ČESTLICE
ZÓNA
Košumberk
Čestlická
D1 (PRAHA)

MODLETICE - OBEC

•

HERINK
Jesenickákongescemi na II/101
Čestlická
ČESTLICE - OBEC
• → 125
"objízdná"
vyvolaná dopravními
před EXITem 12
/ 116trasa
vozidel
• → 218
ranní
směr
Praha a odpolední špička směr Modletice a další obce (vyjížďka za zaměstnáním)
405/špička
/166
372
vozidel
vozidel
• → 103
RPDI /
směr
(Praha): 141 voz/24h; RPDI směr Modletice: 128 voz/24h
119D1vozidel

vozidel
→ 218
253–/ /166
304
vozidel
obsluhující závod PENAM
Herink s komerční
zónoupřes
Čestliceobec
(včetně Dobřejovice
Hornbachu)
Nejvýznamnější
tranzitní
trasy
(11.5.2021• →
7:00
18:00):
vazba zdrojové dopravy z obcí Modletice, Popovičky a Petříkov s D1 směr Praha
zejména cesty za nákupy a volnočasovými aktivitami; lze předpokládat i částečně dojížďka do
JESENICE
Jesenická
Čestlická
ČESTLICE HORNBACH
zaměstnání
ZÓNA
Košumberk
Čestlická
(PRAHA)
HERINK
Jesenická
Čestlická
• MODLETICKÁ
RPDI směr
komerční zóna Čestlice:
378 voz/24h; RPDI směr
Herink: 432 voz/24h D1D1(PRAHA)
MODLETICE - OBEC

Košumberk

Čestlická

ZÓNA ČESTLICE

JESENICE
JESENICE

Jesenická
Jesenická

Čestlická
Čestlická

ČESTLICE
HORNBACH
D1 (PRAHA)

MODLETICE - OBEC

Košumberk

Čestlická

D1 (PRAHA)

•MODLETICE
vazba zdrojové
zejména sídel Jesenice-Osnice
a Jesenice-Kocanda
s D1ČESTLICE
směr
- OBEC osobní dopravy
Košumberk
Čestlická
ZÓNA
ČESTLICE
HERINK
Jesenická
Čestlická
ZÓNA
Praha,
může zarhnovat i intenzity
generované v souvislosti
s dopravními kongescemi
na II/603
HERINK
Jesenická
Čestlická
ČESTLICE
- OBEC
•MODLETICE
jednoznačná
Praha a odpolední špičkaČestlická
směr Jesenice (vyjížďkaZÓNA
za D1
zaměstnáním)
- OBECranní špička směr
Košumberk
Čestlická
(PRAHA)
JESENICE
Jesenická
ČESTLICE
•
RPDI směr D1 (Praha): 326 voz/24h; RPDI směr Jesenice: 325 voz/24h

HERINK

Jesenická

Čestlická

ČESTLICE - OBEC

MODLETICKÁ ZÓNA

Košumberk

Čestlická

D1 (PRAHA)

vozidel
272/ /116271
vozidel
→ 125

Košumberk

→ 118 / 107 vozidel
vozidel
→ 103
→
241//119
278
vozidel
→ 83 / 104 vozidel
→ 118
vozidel
→
253/ 107
/ 304
vozidel
→ 83 / 104 vozidel
→ 218 / 166 vozidel

Čestlická

D1 (PRAHA)

→
241///166
278
v
405
372
→
vozv
→ 218
→ 253 / 304 v
272/ /116271
→ 125
vozv
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JESENICE

→ 405 / 372 vozidel

voz
→
241///119
278
v
218
166
voz
→ 103

voz
→
253//107
/116304
125
vozv
→ 118

→ 103
83 //104
119 vozi
voz
→
→ 218 / 166 voz
→ 118 / 107 voz
→ 125 / 116 vozi
→ 83 / 104 vozi
→ 103 / 119 vozi

→ 118 / 107 vozi

→ 83 / 104 vozi
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PROFIL ČESTLICKÁ
profil 10

RPDI celkem: 10 525 voz /24h
RPDI směr EXIT 8 (10OUT): 5 460 voz /24h
RPDI směr centrum (10IN): 5 065 voz /24h
podíl tranzitu: 70 %

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

pentlogram tranzitní dopravy projíždějící
přes profil Dobřejovice - Čestlická
11.5.2021, 8:00 - 18:00
počet vozidel / počet nákladních vozidla
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Na pentlogramu je dobře patrný "dobřejovický
trychtýř", kdy se vzhledem k topologii silniční
sítě všechny relevantní tranzitní směry sejdou
v ulici Čestlická.
Rovněž je patrný převažující podíl tranzit
v trase Jesenická - Kaštanová - Na Návsi Čestlická (Jesenice / Herink ↔ D1 / komerční
zóna Čestlice / Čestlice).

PROFIL HERINK
profil 02

RPDI celkem: 5 297 voz /24h
RPDI směr Herink / Radějovice / Křížkový
Újezdec (2OUT):
2 574 voz /24h
RPDI směr k II/101 / Dobřejovice (2IN):
2 723 voz /24h

Na pentlogramu je dobře patrné, že drtivá
většina intenzit silniční dopravy na silnici
III/00318 (směr Herink, Radějovice, Křížkový
Újezdec) tranzituje přes obec Dobřejovice.
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pentlogram tranzitní dopravy projíždějící
přes profil Herink
11.5.2021, 8:00 - 18:00
počet vozidel / počet nákladních vozidla
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PROFIL II/101 (Jesenice)
profil 01

RPDI celkem: 9 969 voz /24h
RPDI směr západ /Jesenice (1OUT):
4 984 voz /24h
RPDI směr východ / Dobřejovice (1IN):
4 985 voz /24h

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

pentlogram tranzitní dopravy projíždějící
přes II/101 (Jesenice)
11.5.2021, 8:00 - 18:00
počet vozidel / počet nákladních vozidla
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Na pentlogramu je dobře patrný silný tranzit
územím po silnici II/101. Zároveň je však
zřejmé, že zhruba 1/3 veškerých intenzit
na II/101 směr Jesenice tranzituje přes
Dobřejovice od D1 / komerční zóny Čestlice.
Totéž platí pro opačný směr.

PROFIL II/101 (Modletice)
profil 11

RPDI celkem: 7 072 voz /24h
RPDI směr východ / EXIT 12 (11OUT):
3 145 voz /24h
RPDI západ / Dobřejovice (11IN):
3 927 voz /24h
pentlogram tranzitní dopravy projíždějící
přes profil II/101 (Modletice)
11.5.2021, 8:00 - 18:00
počet vozidel / počet nákladních vozidla
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Na pentlogramu je dobře patrný silný tranzit
územím po silnici II/101. Zároveň jsou však
patrné intenzity objíždějící dopravní kongesci
na II/101 před EXITem 12 přes Dobřejovice s
využitím EXITu 8.
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PROFIL MODLETICE - OBEC
profil 03

RPDI celkem: 2 087 voz /24h
RPDI Modletice / Popovičky / Petříkov (3OUT):
980 voz /24h
RPDI směr II/101 / Dobřejovice (3IN):
1 107 voz /24h
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pentlogram tranzitní dopravy projíždějící
přes profil Modletice - obec
11.5.2021, 8:00 - 18:00
počet vozidel / počet nákladních vozidla
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Na pentlogramu je dobře patrné, že drtivá
většina intenzit silniční dopravy na silnici
III/00311 (směr Modletice, Popovičky, Petříkov)
tranzituje přes obec Dobřejovice.
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A.5.5 Validace směrového dopravního průzkumu porovnáním dostupných dat z kamer měření rychlosti
Za účelem validace hodnot naměřených v rámci směrového průzkumu bylo provedeno jejich porovnání s hodnotami intenzit silniční dopravy dostupných z radarů měření rychlosti, které jsou
instalovány na vjezdech do obce Dobřejovice v ul. Čestlická, Košumberk i Jesenická (tedy v lokalitách odpovídajících měřeným profilům 04, 09 a 10). Primárním účelem těchto zařízení je měření
rychlosti projíždějících vozidel ve směru do obce a upozornění jejich řidičů v případě překročení rychlostního limitu. Doplňkovou funkcí radarů je měření intenzit silniční dopravy, a to v obou
směrech.
Následující tabulka uvádí porovnání zjištěných RPDI provedeným směrovým dopravním průzkumem 11.5.2021 a počtu vozidel zaznamenaných radary měření rychlosti v období 00:00 - 23:59 téhož
dne:
směr z obce (OUT)

směr centrum obce (IN)

údaj z radarů
číslo profilu

rychlosti

RPDI [voz/24h]
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11.5.2021
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profil Dobřejovice - Čestlická
profil Dobřejovice - Košumberk
profil Dobřejovice - Jesenická

10
4
9

5 460
1 525
3 230

[voz/24h]

4 747
1 446
3 410

údaj z radarů

údaj z radarů

měření
RPDI [voz/24h]

CELKEM

měření rychlosti
11.5.2021

měření
RPDI [voz/24h]

11.5.2021

[voz/24h]

5 065
1 478
3 239

5 090
1 465
3 410

rychlosti

10 525
3 003
6 469

[voz/24h]

9 837
2 911
6 820

Na základě uvedeného porovnání lze konstatovat, že naměřené údaje jsou spolehlivé.
Grafy vpravo zobrazují denní variace dopravy na profilech Čestlická, Jesenická i Košumberk na základě dat z radarů měření rychlosti v hodinových řezech. Jejich průběhy rovněž odpovídají
denním variacím dopravy zpracovaných v 15min řezech na základě dat z provedeného směrového dopravního průzkumu.
Směrový dopravní průzkum byl realizován 11.5.2021, tedy v období ustupující 3. vlny pandemie COVID 19. Přestože některá omezující opatření byla v té době v platnosti, soubor hlavních opatření
omezujících volnost pohybu byl zrušen přibližně 2-3 týdny před realizací průzkumu. V celostátním průměru se již intenzity silniční dopravy v tomto období blížily hodnotám před vypuknutím pandemie COVID 19. Z tohoto pohledu, v kontextu porovnání naměřených hodnot s aproximací trendu hodnot intenzit z let 2015 - 2018, lze jednoznačně považovat výsledky průzkumu za relevantní.
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A.6 Predikce vývoje intenzit tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
Pro další vývoj dopravní situace v obci Dobřejovice bude určující zejména vývoj intenzit tranzitní dopravy směřující přes obec. Vzhledem k definovanýcm zdrojům a cílům tranzitní dopravy
a souvisejícím trasám tranzitní dopravy (viz kapitolu A.4) lze konstatovat, že nejvyšší vliv na vývoj intenzit silniční dopravy v obci bude mít zejména:
•
•
•

další rozvoj obytné zástavby v oblasti jižně a západně od obce Dobřejovice (Herink, Radějovice, Křížkový Újezdec, Modletice, Popovičky, Petříkov, Jesenice - zejména sídla Osnice
a Kocanda)
další rozvoj pracovních míst a pohybů vozidel nákladní dopravy souvisejících s logistickými a distribučními centry v komerční zóně Modletice a závodě PENAM, Herink
ekonomický cyklus (vývoj intenzit silniční dopravy obecně do značné míry kopíruje vývoj výkonnosti ekonomiky)
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Na celkové intenzity dopravy v obci Dobřejovice bude mít pochopitelně vliv i rozvoj obytné zástavby v obci Dobřejovice a případný vývoj počtu zaměstnanců v závodě ALIMPEX. Dopravní situaci
v budoucnu ovlivní i plánovaná výstavba nové základní školy na okraji obce Modletice při silnici III/00318 (ul. Hlavní) s kapacitou až 500 žáků [10]. U této školy však v současné době není jasný její
budoucí spádový obvod, proto je obtížné její vliv na intenzity IAD kvantifikovat.
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Je zcela zřejmé, že intenzity tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice budou mít nadále vzestupnou tendenci. V krátkodobém horizontu dojde ke zvýšení intenzit silniční dopravy vlivem
postupně dokončovaného projektu OAKS Prague Nebřenice. V dlouhodobějším horizontu by jen nárůst intenzit tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice vlivem rozvoje ploch určených pro
obytnou zástavbu v rozsahu aktuálních územních plánů obcí mohl přesáhnout hodnotu + 1 600 voz/24 h. Podrobné informace k predikci vývoje intenzit tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
obsahují následující stránky.

Predikce nárůstu počtu obyvatel v souvislosti s dalším rozvojem obytné zástavby v oblasti jižně a západně od obce
Dobřejovice
Pro stanovení očekávaného vlivu dalšího rozvoje obytné zástavby v oblasti jižně a západně od
obce Dobřejovice byl použit zjednodušený model predikce nárůstu počtu obyvatel v maximální
variantě (plné využití zastavitelného a dosud nezastavěného území v jednotlivých obcích).
Model je založen na predikci počtu nových domácností, respektive počtu nových obyvatel
v situaci, kdy v zájmovém území budou zastavěna všechna zastavitelná území dle v současné
době platných územních plánů jednotlivých obcí, a zpracován v následujících krocích:
U jednotlivých obcí byly analyzovány platné územní plány s ohledem na rozsah
zastavitelných území určených pro obytnou zástavbu, které dosud nebyly využity.

2.

Určení potenciálního počtu nových domácností bylo provedeno na základě celkového
rozsahu zastavitelných a dosud nevyužitých ploch (viz bod 1) a průměrné plochy stavební
parcely. Ta byla na základě údajů v územních plánech obcí, respektive již realizované
obytné zástavby v těchto obcích určena na hodnotu 0,085 ha.

obec / developerský projekt

Odhadovaný počet nových obyvatel byl stanoven na základě odhadovaného počtu nových
domácností (viz bod 2) a průměrného počtu členů ekonomicky aktivní domácnosti dle
údajů ČSÚ (3,27 osob/ekonomicky aktivní domáctnost) [11].

Výsledky této predikce pro jednotlivé obce a developerský projekt OAKS Prague Nebřenice
obsahuje tabulka níže.

zastavitelné území

odhadovaný

současný počet

dle územního

potenciální počet

obyvatel

plánu (obytná

nových

zástavba) [ha]

domácností

odhadovaný

potenciální cílový % nárůst (100% =

nárůst počtu

počet obyvatel

současný počet

obyvatel

obce

obyvatel)

Modletice
Popovičky (bez projektu Oaks Prague)

obec

585

9

100

327

912

156%

obec

413

10

112

365

778

188%

Oaks Prague Nebřenice (Popovičky)

developerský projekt

17

250

700

Petříkov

obec

576

10

119

389

965

167%

Herink
Radějovice

obec

952

6

69

227

1 179

124%

obec

480

11

124

404

884

184%

Křížkový Újezdec

obec

270

11

129

423

693

257%

Dobřejovice (celek)

obec

1 239

14

164

535

1 774

143%

Jesenice (Osnice, Kocanda)

obec

1 405

9

101

331

1 736

124%

-

-

-
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Predikce nárůstu intenzit silniční dopravy v souvislosti s dalším rozvojem obytné zástavby v oblasti jižně a západně
od obce Dobřejovice
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Dobřejovice
V Obec
návaznosti
na predikci přírůstku počtu obyvatel v jednotlivých obcích byl proveden
zjednodušený
výpočet potenciálního nárůstu intenzit tranzitní silniční dopravy přes obec
SOUHRN
Dobřejovice
vlivem tohoto nárůstu, a to na základě následujících vstupních údajů:
zastavitelné území dle územního plánu (obytná zástavba) [ha]
•
předpoklad podílu vyjížďky z nových ploch obytné zástavby do cílů v rámci Prahy: 80%
odhadovaný
potenciální
počet nových
domácností zástavba má prakticky výhradně suburbanizační
(Vzhledem
ke skutečnosti,
že realizovaná
charakter,
lze počtu
očekávat
podíl vyjížďky do Prahy u těchto ploch mírně vyšší, než je průměr
odhadovaný
nárůst
obyvatel
celých
obcí).
% nárůst počtu obyvatel v oblasti
•
modal-split IAD vs. VHD: 80:20 [3]
NÁRŮSTU
PŘES
DOBŘEJOVICE
ZDROJŮ Vzóna
RÁMCI
KATASTRU
• PREDIKCE
koeficient
počtuIAD
cest
směrem
Praha /ODkomerční
Čestlice:
1,2 OBCE
• predikce
průměrná
obsazenost
nárůstu
intenzit IAD vozidla:
(k RPDI) 1,3 osob/voz
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ČESTLICKÁ
KOŠUMBERK
JESENICKÁ
Predikce
potenciálního
přírůstku intenzit
silniční dopravy (osobní vozidla) v jednom směru
ke stávajícím
potenciálu zastavitelných území obytnou
celkem hodnotám
osaRPDI
00311vlivem plně
osavyužitého
00317
zástavbou (maximální nárůst počtu domácností / obyvatel) je určen na základě následujícího
13,91
3,3
10,61
vztahu:
172

39

133

563

127

436

332

75

257

169

38

131

143%

predikce nárůstu počtu intenzit IAD v ranní špičce směr Praha/Čestlice

Následující tabulka obsahuje souhrnný přehled potenciálního nárůstu počtu obyvatel a predikci nárůstu intenzit osobní individuální automobilové dopravy v trasách přes obec Dobřejovice
zobrazenou souhrnně pro skupiny obcí dle os příslušných komunikací, po kterých tyto intenzity přijedou do oblasti Dobřejovic:

Predikce potenciálu zdrojů dopravy jižně od obce Dobřejovice

osa silnice
celkem

současný počet obyvatel obce

osa silnice

III/00318,

III/00311

respektive

Petříkov, Popovičky,

Křížkový Újezdec,

Jesenice-Osnice,

Modletice

Radějovice, Herink

Jesenice-Kocanda

osa silnice II/101

III/0326

3276

1574

1702

1405

73

45,1

27,4

8,6

903

581

322

101

odhadovaný nárůst počtu obyvatel

2835

1781

1054

331

% nárůst počtu obyvatel v oblasti

165%

169%

162%

124%

predikce nárůstu intenzit IAD (k RPDI)

1675

1052

623

195

889

572

317

100

zastavitelné území dle územního plánu (obytná zástavba) [ha]
odhadovaný potenciální počet nových domácností

predikce nárůstu počtu intenzit IAD v ranní špičce směr Praha/Čestlice

Z tabulky
patrné, že nejvyšší
potenciální
Modletice), což
je dáno zejména
plánovaným developerským projektem OAKS Prague
ČESTLICKÁ
KOŠUMBERK
JESENICKÁ
SUMAjePREDIKCE
POČTU
CESTpřírůstek je vyčíslen v ose silnice III/00311 (Petříkov, Popovičky,
Nebřenice, jehož první etapa je již v realizaci (viz kapitolu A.4). Přestože pro tyto intenzity je teoreticky výhodnější pro směr do Prahy a komerční zóny Čestlice využít trasu přes EXIT 12, vzhledem
celkem
osa 00311
osa 00317 + 101
k pravidelně se vyskytujícím dopravním kongescím na silnici II/101 před EXITem 12 lze s vysokou pravděpodobností
předpokládat
jejich tranzit
přes obec Dobřejovice.
predikce nárůstu intenzit IAD (k RPDI)
2007
1127
880
Pro
přírůstky
intenzit
os silnic
a II/101
jePraha/Čestlice
trasa přes Dobřejovice nejkratší a nejvýhodnější trasou k D11059
a komerční zóně Čestlice
(viz kapitolu
predikce
nárůstu
počtuzintenzit
IADIII/00318
v ranní špičce
směr
610
449A.4).

Predikce nárůstu intenzit v souvislosti s komerční zónou
Modletice a závodem PENAM
Vzhledem k tomu, že pro potřeby této studie nejsou k dispozici ucelené údaje o plánovaném
rozvoji v rámci komerční zóny Modletice, není možné přesnější predikci nárůstu intenzit vyčíslit.
Nicméně obecně lze očekávat další růst intenzit směřujících do komerční zóny Modletice, a to
jen na základě informací, které má zpracovatel této studie k dispozici:
•
•

oba provozovatelé distribučních center (DPD, GEIS) předpokládají nárůst obratu nákladních
vozidel, včetně lehkých nákladních vozidel (dodávek) ve střednědobém horizontu
o 20 % (v této souvislosti lze předpokládat i mírné navýšení počtu zaměstnanců) [8] [9]
společnost Kaufland připravuje rozšíření svého logistického areálu (včetně novostavby
skladu a parkovacího domu pro zaměstnance) [12]
část A | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice

O případných rozvojových záměrech v rámci závodu PENAM v Herinku nemá zpracovatel studie
žádné relevantní informace.
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A.7 Plánované záměry na dopravní infrastruktuře a jejich případný vliv
V rámci zpracování této studie byly identifikovány připravované záměry na dopravní infrastruktuře v širším okolí obce Dobřejovice. Jejich přehled a posuzení jejich případného vlivu na tranzitní
dopravu přes obec Dobřejovice je v této kapitole posouzen jednotlivě a bez vlivu případných dalších úprav na infrastruktuře.

PŘELOŽKA II/101 - OBCHVAT JESENICE (2. ETAPA)

Předmětem záměru je realizace 2. etapy obchvatu Jesenice (v úseku mezi silnicí II/603 a II/101
směr Kocanda / Osnice). Záměr je v realizaci stavby s předpokladem dokončení v září 2021 [14].
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Vliv na tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice:
Realizace 2. etapy obchvatu Jesenice bude znamenat rychlejší a komfortnější propojení silnice
II/603 se silnicí II/101 ve směru Dobřejovice / Modletice. To představuje určitý potenciál zvýšení
intenzit dopravy ve směru z II/603 na D1 (jako vhodnější přístupové komunikace do Prahy s plynulejším provozem) v ranní špičce, respektive opačným směrem v odpolední špičce.

Předmětem záměru je nahrazení dosavadní průsečné křižovatky silnic II/101 a III/00316 (ul.
Jesenická), respektive III/00317 v katastru obce Dobřejovice za křižovatku okružní. Hlavním
cílem realizace je zvýšení bezpečnosti provozu a propustnosti křižovatky ve směru Herink Dobřejovice [15].
Vliv na tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice:
Realizace okružní křižovatky bude znamenat určité zvýšení propustnosti křižovatky
ve směru Herink - Dobřejovice, ve kterém je v současné době nutné křižit frekventovanou II/101
vyznačenou jako hlavní pozemní komunikace. Rovněž okružní křižovatka usnadní levé odbočení
z II/101 do Dobřejovic (ul. Jesenická). To může znamenat určité zatraktivnění tranzitních tras
Herink ↔ D1 / komerční zóna Čestlice a Jesnice ↔ D1 / komerční zóna Čestlice, které již
v současné době mají nejvyšší podíl na tranzitní dopravě přes obec Dobřejovice.
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748

83

88,
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SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
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MAGISTRŮ 1275/13
140 00 PRAHA 4
tel.: +420 277 005 500

NA NÁVSI 26
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POZOR !
1) TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA A NELZE JI POUŽÍT PRO
REALIZACI STAVBY

4) POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VE VÝKRESECH JE PŘEVZATA Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ, PŘÍPADNĚ JINÝCH PODKLADŮ, KTERÉ
ZÍSKAL GENERÁLNÍ PROJEKTANT. ZE ZKUŠENOSTÍ JE MOŽNÉ, ŽE JEJICH SKUTEČNÁ POLOHA SE OD ZAKRESLENÉ MŮŽE VÍCE ČI
MÉNĚ LIŠIT.
5) PRO VEDENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH I NOVĚ NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ROZHODUJÍCÍ KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY!
6) PLÁŇ KOMUNIKACE SPOLU S JEJÍ AKTIVNÍ ZÓNOU (CCA 50 CM) MUSÍ BÝT ZHUTNĚNY NA MIN. 103% PS A MUSÍ SPLŇOVAT
HODNOTU MODULU PŘETVÁRNOSTI Edef,2 = MINIMÁLNĚ 45 MPa
7) KABELOVÉ PRŮCHODKY JSOU ŘEŠENY V DOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH INŽ. SÍTÍ.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

ING. VÁCLAV BARTŮNĚK

ING. JIŘÍ MANTLÍK

ING. ALICE MANTLÍKOVÁ

ING. TOMÁŠ VEJRAŽKA

NÁZEV PROJEKTU:

2) ROZSAH OBJEKTU JE DÁN ROZSAHEM VYBARVENÝCH PLOCH
3) POKUD NA VÝKRESECH NEJSOU KÓTY, NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU A DOTÁZAT SE PROJEKTANTA

Širší situace města Jesenice s vyznačením jednotlivých etap obchvatu, včetně 2. etapy (přeložky II/101 mezi II/603 a sídlem Kocanda).
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OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II/101 X III/00317 (Dobřejovice, ul. Jesenická)

1899/1

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA DOBŘEJOVICE - HERINK

783

DOKUMENTACE OBJEKTŮ

ČÁST:

SO 101 - KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY

STAVEBNÍ OBJEKT:

S ITUACE

PŘÍLOHA:

8) STAVBA JE V EXTRAVILÁNU BEZ JAKÝCHKOLIV PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ. PROTO SE ZDE SE SAMOSTATNÝM POHYBEM OSOB

KRAJ:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

S OMEZENÍM POHYBU A ORIENTACE NEPOČÍTÁ A TUDÍŽ NEJSOU NAVRŽENY ŽÁDNÉ BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY

DATUM:

03/2020

STUPEŇ:

DSP

MĚŘÍTKO:

1:200

Č. ZAKÁZKY:

2020/0192

ČÁST:

D.1.

PŘÍLOHA Č.:

ČÍSLO PARE:

2

Situace připravované okružní křižovatky II/101 x III/00316 ( ul. Jesenická), respektive III/00317 (ul. K Herinku).

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II/101 X III/00318 (Doubravice)

D0 (PRAŽSKÝ OKRUH) - STAVBA 511 (D1 - Běchovice)

Vliv na tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice:
Vliv realizace tohoto záměru na tranzitní dopravu přes Dobřejovice bude
minimální. Okružní křižovatka sice teoreticky usnadní odbočení od Doubravic
na II/101 a obráceně, vyššímu užívání této vazby však stále budou bránit pravidelné dopravní
kongesce před EXITem 12 (ve směru od Prahy i ve směru od Jesenice).

Vliv na tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice:
Vzhledem ke skutečnosti, že trasa nového úseku dálnice D0 nepředstavuje alternativu prakticky pro žádnou z vazeb v území generujícím tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice, lze
očekávat, že přímý vliv tohoto záměru při zachování stávajícího stavu komunikační sítě v okolí
obce, bude minimální. V rámci MÚK D1 x D0 lze očekávat mírné odlehčení vazby D0 (směr západ)
- D1 (směr Praha), neboť pro řadu vazeb bude výhodnější využít nový úsek D0.

Předmětem záměru je nahrazení dosavadní průsečné křižovatky silnic II/101 a III/00318
u Doubravic okružní křižovatkou. Hlavním cílem realizace je zvýšení bezpečnosti provozu
a propustnosti křižovatky ve směru Herink - Dobřejovice.

Předmětem záměru je realizace další čášti Pražského okruhu (D0) v úseku mezi dálnicí D1
a silnici I/12 (Běchovicemi) v profilu D34,5/100 (šestipruhová směrově rozdělená dálnice) [16].
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D1 EXIT 12 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NÁJEZDOVÉ VĚTVE VE SMĚRU NA
PRAHU

Předmětem záměru je zvýšení bezpečnosti nájezdové větve ve směru na Prahu prodloužení
připojovacího pruhu na tuto nájezdovou větev ve směru od města Říčany [13].
Vliv na tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice:
Žádný.

Plánek stavby D0 511 (D1 - Běchovice).
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A.8 Hlavní závěry analytické části
Na základě zpracovaného posouzení dopravní situace v obci Dobřejovice, analýzy zdrojů, cílů a směrů tranzitní dopravy přes obec a provedeného směrového dopravního průzkumu kvantifikujícího
objem tranzitní dopravy přes obec v jednotlivých směrech lze konstatovat následující hlavní závěry:

OBEC DOBŘEJOVICE JE

ZATÍŽENA NADMĚRNÝMI INTENZITAMI

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část A

TRANZITNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY

Základní komunikační kostru obce Dobřejovice tvoří průtahové úseky silnic III. třídy (III/00311
a III/00316). Jedná se o ulice Jesenická, Kaštanová (v úseku Jesenická - Na Návsi), Na Návsi,
Košumberk a Čestlická. Tyto průtahové úseky silnic III. tříd jsou zatížené poměrně vysokými
intenzitami silniční dopravy, které mají navíc v posledních letech kontinuálně rostoucí
trend. Vzhledem k topologii silniční sítě dochází k efektu "trychtýře", kdy ulice Jesenická
a Košumberk svádí tranzitní dopravu z více zdrojů a cílů. Kompletní objem tranzitní dopravy
následně projíždí ulicí Čestlická spojující obci s dálnicí D1 (EXIT 8), komerční zónou Čestlice
a obcí Čestlice.
Výsledkem je, že ulice Čestlická je zatížena intenzitami silniční dopravy o hodnotách
přesahujících 1O OOO voz/24 h (při dopravním průzkumu realizovaném v květnu 2021 byla
naměřena hodnota RPDI - roční průměrná denní intenzita dopravy 10 525 voz/24 h). Podíl
tranzitní dopravy na tomto profilu byl vyčíslen přibližně na 70 %. Z hlediska dopravního
inženýrství lze tuto tranzitní dopravu označit jako zbytnou dopravu I. stupně (nevhodné vedení
tranzitu centrem sídla). Pro srovnání: celostání průměr RPDI u silnic II. třídy je přibližně 2 600
voz/24 h, u silnic III. tříd pouze kolem 650 voz/den [5].
Z hlediska skladby dopravního proudu je tranzitní doprava převážně tvořena osobními
automobily, podstatný podíl však zaujímají i lehká nákladní vozidla do hmotnosti 6 t
("dodávky") projíždějící obcí ze zdrojů a cílů dopravy v komerční zóně Modletice a závodu PENAM.
Tranzit vozidel o hmotnosti nad 6 t obcí Dobřejovice je dopravním značením zakázán.

SILNIC III. TŘÍD V OBCI DOBŘEJOVICE

NENÍ OPTIMÁLNÍ

Současný stav průtahů silnic III/00311 (Košumberk, Čestlická) a III/00316 (Na Návsi, Kaštanová, Jesenická) obcí Dobřejovice není z hlediska jejich uspořádání, dopravního řešení ani
z hlediska kvality veřejných prostranství optimální.
Všechny průtahové úseky jsou tvořeny dvoupruhovými místními komunikace funkční skupiny B
(dle ČSN 73 6110). Šířka hlavního dopravního prostoru je proměnlivá - lokálně, vlivem stísněných
šířkových poměrů nedosahuje normových parametrů, v některých úsecích je naopak předimenzovaná. Z hlediska dopravního režimu je celá obec (včetně průtahových úseků) rešena jako
“Zóna 40” se zákazem tranzitu nákladních vozidel o hmotnosti vyšší než 6 t.
Hlavními dopravně-inženýrskými závadami současného stavu průtahových úseků jsou
zejména tyto: nevhodné řešení průtahu v centru obce, nedostatečná šířka chodníků, lokální
překážky, přerušení chodníků vjezdy do objektů, vstup do domů přímo z vozovky či chybějící
chodníky, neprovedené či chybějící pěší vazby, absence bezbariérových prvků, absence
prvků pro cyklisty, předimenzované dopravní plochy některých křižovatek, nevhodné
stavební provedení některých zastávek veřejné dopravy a neoptimální stavebně-technický
stav vozovky.
Vzhledem k výše uvedeným zjištěním v kombinaci s nadměrným zatížením intenzitami tranzitní
silniční dopravy a absencí dalších zklidňovacích prvků lze konstatovat, že současný stav
průtahových úseků silnic III. tříd je nevyhovující.

Nadměrné zatížení obce Dobřejovice tranzitní silniční dopravou s sebou přináší související
negativní vlivy na rozvoj obce a jejích veřených prostranství, na bezpečnost chodců a cyklistů
a na veřejné zdraví jejích obyvatel (hluk, exhalace, vibrace).

↗ kapitola A.2, kapitola A.5
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STAV PRŮTAHOVÝCH ÚSEKŮ

↗ kapitola A.3

TRANZITNÍ DOPRAVU PŘES OBEC DOBŘEJOVICE GENERUJÍ ZEJMÉNA

SÍDLA JIŽNĚ A ZÁPADNĚ OD OBCE,
KOMERČNÍ ZÓNA MODLETICE A ZÁVOD PENAM.

Tranzitní doprava přes obec Dobřejovice je generována zejména:
• zdrojovou dopravou (vyjížďkovými vztahy) z obcí jižně a západně od Dobřejovic
(Jesenice, Herink, Radějovice, Křížkový Újezdec, Modletice, Popovičky, Petříkov) a jejich
vazbami směrem na Prahu, komerční zónu Čestlice, případně obce Čestlice a Průhonice
• cílovou osobní dopravou (dojížďkovými vztahy) zaměstnanců provozoven v komerční
zóně Modletice a závodu PENAM Herink
• nákladní dopravou (vozidla do hmotnosti 6 t) generovanou zejména distribučními centry
v komerční zóně Modletice (DPD, GEIS), závodem PENAM Herink, případně dalšími
provozovnami v komerční zóně Modletice, které v rámci svých logistických řetězců
využívají lehká nákladní vozidla do hmotnosti 6 t
					
Pro řadu těchto vztahů je trasa přes obec Dobřejovice nejkratší a nejrychlejší trasou (bez
žádné smysluplné alternativy). To se týká zejména vztahů mezi dálnicí D1 a oblastí Čestlic
na jedné straně (EXIT 8) a zdrojů a cílů dopravy ve směru Jesenice a Herink na straně druhé.
Pro další skupinu těchto vztahů je trasa přes obec Dobřejovice výhodnější, než použití
teoreticky nejkratší varianty, neboť se na ní pravidelně vyskytuje dopravní kongesce. To
se týká zejména vztahů mezi dálnicí D1 a oblastí Čestlic na jedné straně a komerční zónou
Modletice, respektive obcemi Modletice, Popovičky a Petříkov na straně druhé.

↗ kapitola A.4

TRANZITNÍ DOPRAVY PŘES OBEC DOBŘEJOVICE
Je zřejmé, že existuje velký potenciál dalšího růstu intenzit dopravy přes obec Dobřejovice.
Ten bude ovlivněn zejména dalším rozvojem obytné zástavby v oblasti jižně a západně
od obce Dobřejovice (Herink, Radějovice, Křížkový Újezdec, Modletice, Popovičky, Petříkov,
Jesenice - zejména sídla Osnice a Kocanda), dalším rozvojem pracovních míst a pohybů
vozidel nákladní dopravy souvisejícími s logistickými a distribučními centry v komerční
zóně Modletice a závodě PENAM, Herink a pochopitelně rovněž i vývojem ekonomiky (vývoj
intenzit silniční dopravy obecně do značné míry kopíruje vývoj výkonnosti ekonomiky).
Již v krátkodobém horizontu se projeví vliv postupně dokončovaného developerského
projektu OAKS Prague Nebřenice v katastru obce Popovičky s předpokládaným počtem až 700
nových obyvatel. Pro další predikci nárůstu intenzit ve vyjížďkových vztazích byl analyzován
rozsah dosud nezastavěného zastavitelného území určeného pro obytnou zástavbu. Ten
v relevantních obcích představuje souhrnně přibližně 80 ha (nad rámec projektu OAKS Prague
Nebřenice), s odhadovaným počtem až 3 000 nových obyvatel. Lze předpokládat, že tato
nová rozvojová území budou mít vyšší podíl vyjížďky směrem na Prahu než dosavadní průměr
jednotlivých obcí.
Na základě zjednodušeného modelu predikce intenzit silniční dopravy lze konstatovat, že
nejvyšší potenciál zvýšení intenzit silniční dopravy má vazba mezi obcemi Modletice, Popovičky
a Petříkov, včetně OAKS Prague Nebřenice (osa silnice III/00311), a dálnicí D1 / oblastí Čestlic,
a to s nárůstem až přes 1 000 voz/24 h. Nárůst vyjížďkových vztahů z obcí Herink, Radějovice
a Křížkový Újezdec (osa silnice III/00318, respektive III/00326) lze odhadovat až přes 600 voz/
24 h. Nárůst vyjížďkových vztahů ze sídel Jesenice-Osnice a Jesenice-Kocanda až cca 190 voz/
24 h. Navíc provozovatelé distribučních center v komerční zóně Modletice předpokládají
nárůst obratu lehkých nákladních vozidel až o 20 % v horizontu 5 let.
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Objem tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice je výsledkem spolupůsobení několika různých
faktorů: pokračující suburbanizací a související dominantní vyjížďkou z širšího území směrem
do Prahy, existencí dalších významných cílů dopravy v okolí obce, topologií silniční sítě i dopravní
situací na okolní komunikační síti, zejména pravidelnými dopravními kongescemi před křížením
D1 a silnice II/101 (EXIT 12). Je rovněž skutečností, že občanská vybavenost, která je využívána
obyvateli širšího území, je z velké části situována v Praze či v obchodní zóně Čestlice.

EXISTUJE VELKÝ POTENCIÁL
DALŠÍHO RŮSTU INTENZIT

↗ kapitola A.6
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NEJSILNĚJŠÍM TRANZITNÍM VZTAHEM

PŘES OBEC DOBŘEJOVICE JE V SOUČASNOSTI VAZBA
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JESENICE / HERINK - D1 (EXIT 8) / KOMERČNÍ ZÓNA
ČESTLICE
V současnosti nejsilnějším tranzitním vztahem přes obec Dobřejovice jsou souhrnně vazby mezi
oblastí Herink (obce Herink, Radějovice, Křížkový Újezdec a závod PENAM) a Jesenice (sídla
Jesenice-Kocanda, Jesenice-Osnice, případně vliv dopravní situace na silnice II/603) na jedné
straně a dálnicí D1, respektive oblastí Čestlic (zejména komerční zóna Čestlice) na straně druhé.
Tato tranzitní vazba probíhá přes obec Dobřejovice v trase ulic Jesenická - Kaštanová - Na
Návsi - Čestlická. Tomu odpovídají jak intenzity směrových vazeb zjištěných v rámci směrového
dopravního průzkumu v květnu 2021, tak podíl tranzitu na profilu ul. Jesenická (80 %).
Pro tuto vazbu je trasa přes Dobřejovice nejkratší a nejrychlejší možnou trasou (bez
prakticky žádné vhodné alternativy). Z hlediska skladby dopravního proudu převažují osobní
automobily s výraznou variací dopravy - ranní špičkou ve směru D1 / Čestlice a odpolední špičkou
ve směru Herink / Jesenice. Nezanedbatelnou součástí je i tranzit lehkých nákladních vozidel
souvisejících se závodem PENAM Herink.
Objem tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice v trase Košumberk - Čestlická je nižší ("rozpad"
tranzitní dopravy z profilu Čestlická je zhruba 2:1 ve prospěch směru přes ul. Jesenická),
nicméně na druhou stranu existuje v této trase vyšší potenciál nárůstu.

↗ kapitola A.5.3
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TRANZITNÍ DOPRAVA PŘES OBEC DOBŘEJOVICE VE VAZBĚ
MODLETICE / KOMERČNÍ ZÓNA MODLETICE - D1 (EXIT 8) JE
VYVOLÁNA PŘEDEVŠÍM PRAVIDELNÝMI DOPRAVNÍMI KONGESCEMI
PŘED MÚK D1 X II/101 (EXIT 12) VE SMĚRECH OD KOMERČNÍ ZÓNY
MODLETICE I OD PRAHY
Tranzitní doprava přes obec Dobřejovice ve vazbě Modletice / komerční zóna Modletice
na straně jedné a dálnicí D1 (EXIT 8) na straně druhé, která využívá k tranzitu trasu Košumberk
- Čestlická, je vyvolána především pravidelně se vyskytujícími dopravními kongescemi před
MÚK D1 x II/101 (EXIT 12). Tyto dopravní kongesce se vyskytují jak na silnici II/101 ve směru
od komerční zóny Modletice, tak ve směru od Prahy a D0 na větvi MÚK D1 x D0, a dosahují
délky až 1 km. Tyto kongesce "blokují" teoreticky nejkratší cestu mezi komerční zónou Modletice
a dálnicemi D1 i D0 a nejkratší cestu mezi obcemi Modletice, Popovičky, Petříkov a Prahou /
oblastí Čestlic. V obou případech je pak praticky výhodnější využít trasu přes Dobřejovice a MÚK
D1 x III/00311 (EXIT 8).
Z hlediska skladby dopravního proudu se jedná jak o osobní automobily, tak o nákladní vozidla
s hmotností do 6 t. Z hlediska variace dopravy je výrazná špička směrem od komerční zóny
Modletice přes obec Dobřejovice k EXITu 8 v odpoledních hodinách. Ta se časově kryje
s vrcholící dopravní kongescí na II/101 z komerční zóny Modletice k D1 EXITu 12 a zároveň
s odpolední špičkou obratu "rozvážkových dodávek" v distribučních centrech a koncem odpolední
směny. V opačném směru je výraznější špička naopak v ranních hodinách, která se časově kryje
s dopravní kongescí před EXITem 12 ve směru od Prahy a ranní špičkou obratu "rozvážkových
dodávek" v distribučních centrech. Tyto denní variace velmi dobře ukazuje variace dopravy
na profilu Košumberk i na profilu II/101 (Modletice).

↗ kapitola A.5.3

DOSUD IDENTIFIKOVANÉ PŘIPRAVOVANÉ ZÁMĚRY
NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE V OKOLÍ OBCE DOBŘEJOVICE

PROBLÉM TRANZITNÍ DOPRAVY PŘES OBEC
V ZÁSADĚ NEŘEŠÍ

Dopravní poměry v širší oblasti změní uvedení připravované stavby 511 dálnice D0 (Pražský okruh)
do provozu, které je v současné době předpokládáno v roce 2025. Primární vliv na tranzitní
dopravu přes obec Dobřejovice však tato stavba (za nezměněného stavu okolní infrastruktury)
mít nebude, neboť pro hlavní tranzitní vztahy přes obec Dobřejovice využitelná není.
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Studie identifikovala připravované záměry na dopravní infrastruktuře v bezprostředním okolí
obce Dobřejovice. Jedná se především o přeložku silnice II/101 - obchvat Jesenice (2.etapa),
okružní křižovatku II/101 x III/00317 (Dobřejovice - Jesenická), okružní křižovatku II/101 x III/00318
(Doubravice) a akci "D1 EXIT 12 Zvýšení bezpečnosti nájezdové větve ve směru na Prahu". Žádná
z těchto investičních akcí nebude mít zásadnější vliv na objem tranzitní dopravy, naopak
v některých případech mírně zvýší propustnost křižovatek ve směrech tranzitu přes
Dobřejovice (například levé odbočení z II/101 ve směru od Jesenice do ul. Jesenická či průjezd
od Herinku do ul. Jesenická a obráceně přes II/101).

↗ kapitola A.7
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část B

Koncepční studie omezení tranzitní
dopravy v obci Dobřejovice
zásady omezování tranzitní dopravy v obcích
identifikace možných opatření potenciálně vedoucích k omezení tranzitu přes Dobřejovice
doporučení vhodného scénáře / vhodných opatření

B.1 Principy omezování tranzitní dopravy v obcích a případ Dobřejovic
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Uliční prostor v prostředí intravilánu obcí a měst plní řadu funkcí - společenskou, pobytovou,
obslužnou i dopravní. Dopravní funkce není jedinou a neměla by být ani výrazně dominantní
funkcí uličního prostoru. To obecně platí pro všechny druhy komunikací v obci i ve městě,
včetně průtahových úseků silnic III., II. či I. tříd.
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Nadměrné zatížení komunikace v intravilánu intenzitami silniční dopravy vždy do určité míry
potlačuje ostatní funkce uličního prostoru vyjma funkce dopravní. Ještě v nedávné minulosti
aplikovaný dopravně-inženýrský přístup, dle kterého byly neustále vylepšovány podmínky pro
přímý, rychlý a plynulý průjezd silniční dopravy přes obec (komfortní šířkové uspořádání, přímá
cesta zastaveným územím, omezení či vyloučení "styku" chodců a cyklistů s automobilovou
dopravou, ...) se jednoznačně prokázal jako chybný. Průtahové úseky silnic jsou zpravidla
i hlavními komunikacemi v obci (místní komunikace funkční skupiny B dle ČSN 73 6110), u
kterých se typicky nacházejí nejen významné instituce (radnice, kostel, škola, pošta), ale i další
občanská vybavenost. Pokud je takový průtahový úsek nadměrně zatížen intenzitami silniční
dopravy, a navíc je jeho stavební uspořádání optimalizováno pro dopravní funkci, obec přichází
o přirozená a důležitá veřejná prostranství, na kterých dominují dopravní plochy pro silniční
dopravu na úkor pěší dopravy, cyklistické dopravy, zeleně a především ploch pro život obce.
Pokud je nadměrné zatížení průtahu generováno tranzitní silniční dopravou (zbytná doprava 1.
stupně), je třeba nalézt soubor opatření k omezení tohoto tranzitu zastavěným územím.
Obecně platí, že nejefektivnějším způsobem omezení tranzitní dopravy v obcích a městech je
systematická kombinace zásadního (nekompromisního) zklidnění dopravy na území obce
a zároveň nabídky smysluplné alternativní trasy pro tranzitní dopravu mimo obec. Praxe
ukazuje, že promyšlená a časově synchronizovaná realizace těchto opatření přináší největší
úspěšnost při odvedení tranzitní dopravy. Existuje rovněž řada případů, kdy je možné realizovat
zásadní zklidnění dopravy na území obce, neboť alternativní trasa již existuje, pouze zatím není
využívána, neboť trasa přes obec je kratší a nabízí pro silniční dopravu relativně komfortní
parametry infrastruktury.
Omezení (odvedení) tranzitní dopravy na alternativní trasy a zásadní zklidnění dopravy na území
obce otevírá možnost zásadnějšího přerozdělení ploch v uličním prostoru a návratu k vyvážené
funkčnosti veřejných prostranství a celkovému oživení obce. Kvalita veřejných prostranství
pak následně přímo ovlivňuje atraktivitu obce pro bydlení, provozování služeb a občanské
vybavenosti i zdraví a spokojenost jejích obyvatel.

NEJEFEKTIVNĚJŠÍM ZPŮSOBEM OMEZOVÁNÍ
TRANZITNÍ DOPRAVY V OBCÍCH JE ZÁSADNÍ
ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V OBCI A ZÁROVEŇ ZAJIŠTĚNÍ
ALTERNATIVNÍ TRASY PRO TRANZITNÍ DOPRAVU
MIMO OBEC.

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:
Odvedení tranzitu a zklidnění centra obce Mattsee, Rakousko
V obci Dobřejovice jsou průtahové úseky silnic III. tříd (ulice Jesenická, Kaštanová, Na Návsi,
Košumberk a Čestlická) zatíženy nadměrnými intenzitami silniční dopravy (viz kapitolu A.2), v
krátkodobém i střednědobém horizontu lze předpokládat další nárůst intenzit tranzitní silniční
dopravy přes obec (viz kapitolu A.6). Zároveň tyto průtahové úseky vykazují řadu dopravněinženýrských závad (viz kapitolu A.3) a uspořádání a stavební řešení průtahových úseků
(zejména) v centru obce neodpovídá soudobým požadavkům na kvalitní veřejná prostranství a
vyváženost všech funkcí uličního prostoru.

Mattsee je obec s přibližně 3000 obyvateli v rakouské spolkové zemi Salzbursko na rozhraní jezer
Obertrumer See a Mattsee, přes kterou vede zemská silnice L101, která centrum obce zatěžovala
intenzitami silniční dopravy. V rámci snahy o omezení tranzitu byl realizován průtah silnice L101 mimo
vlastní sídlo obce a centrum obce výrazně zklidněno (v centrální části do podoby "sdíleného prostoru".
Výsledkem je výrazně kvalitnější uliční prostor, návrat společenské a pobytové funkce veřených
prostranství i lepší životní prostředí v obci.

Omezení objemu tranzitní dopravy projíždějící přes obec je v zásadě podmínkou a zároveň
příležitostí pro zkvalitnění veřejných prostranství v centru obce, zkvalitněních uličních prostorů
tvořících základní komunikační kostru obce, po které jsou vedeny i cyklistické trasy a především
důležité pěší vazby v rámci sídla, a v neposlední řadě i celkovou nápravu zjištěných dopravněinženýrských nedostatků (viz kapitolu A.3).

•

•

komplexní zklidnění dopravy na současných průtahových úsecích silnic III. tříd
v intravilánu obce 							
Zklidnění dopravy přinese nejen výše popsané benefity pro obec a její obyvatele, ale i
žádoucí snížení atraktivity trasy přes Dobřejovice pro (potenciální) tranzitní dopravu.

Výrazně dopravně zklidněné centrum obce Mattsee (Marktplatz) v podobě kvalitního veřejného prostranství.

nalezení možné alternativní trasy pro tranzitní dopravu, optimálně s maximálním
možným využitím stávající komunikační sítě v okolí obce				
Vzhledem k existujícímu rozsahu silniční infrastruktury v bezprostředním okolí obce
(dálnice D1 a D0, silnice II/101) bude vhodné se při řešení alternativní trasy pro tranzitní
dopravu orientovat právě na využití této existující infrastruktury.

Vyznačení původní trasy průtahu (červeně) a zklidněného úseku v
centru obce (zeleně).

Silnice L101 - obchvat obce Mattsee odvádějící tranzitní dopravu
mimo obec. Okraj sídla patrný vpravo (foto: Maps Google).
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Výše popsané obecně platné principy omezování tranzitní dopravy pochopitelně platí i v případě
obce Dobřejovice. Koncepční přístup vedoucí k omezení tranzitní dopravy přes obec tedy musí
zahrnout vzájemně koordinované:
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B.2 Zklidnění dopravy na průtahových úsecích v Dobřejovicích
Průtahové úseky silnic III. tříd přes obec Dobřejovice jsou v současné době zatíženy nadměrnými
intenzitami silniční dopravy. Jejich stav není vyhovující a vykazují řadu dopravně-inženýrských
závad, zejména nevhodné řešení průtahu v centru obce, nedostatečná šířka chodníků, lokální
překážky, přerušení chodníků vjezdy do objektů, vstup do domů přímo z vozovky / chybějící
chodníky, neprovedené / chybějící pěší vazby, absence bezbariérových prvků, absence prvků
pro cyklisty, předimenzované dopravní plochy některých křižovatek, nevhodné stavební
provedení některých zastávek veřejné dopravy či neoptimální stavebně-technický stav vozovky
(podrobně viz kapitolu A.3).
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Realizace výrazného zklidnění dopravy je nejen důležitou součástí naplňování kroků
vedoucích k omezení tranzitní dopravy přes obec (viz kapitolu B.1), ale i důležitým nástrojem
pro žádoucí vyvážení funkcí uličního prostoru a veřejných prostranství směřující k trvalé
udržitelnosti území, životního prostředí v něm i zkvalitnění života v obci.
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Realizace opatření zklidnění dopravy může být postupná, nicméně musí sledovat výše uvedené
cíle v uceleném komplexním pohledu. To platí jak pro centrum obce, které hraje velmi důležitou
roli v životě obce i z hlediska dopravy v obci a jehož zklidnění bude mít efekt na zvýšení "odporu"
tranzitu obcí v obou směrových vazbách (Čestlická - Košumberk i Čestlická - Jesenická),
tak i pro všechny ulice, které tvoří průtah obcí (Čestlická, Košumberk, Na Návsi, Kaštanová,
Jesenická), z centra obce, až na hranici zastavěného území.
Důležitý je rovněž důraz na komplexní řešení uličního prostoru či veřejného prostranství. Aby
byla naplněna zvolená koncepce omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice (viz kapitolu
B.1) je třeba, aby opatření zklidnění dopravy byla aplikována komplexně, důsledně a po
celé délce průtahových úseků. Jednotlivá opatření by měla respektovat a uplatňovat obecné
zásady zklidňování dopravy na průtazích silnic obcemi a zároveň reagovat na zjištěné dopravněinženýrské závady v rámci průtahových úseků (viz kapitolu A.3) a vyřešit je.

HLAVNÍ ZÁSADY ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA PRŮTAZÍCH SILNIC
OBCEMI

1.

DŮSLEDNÉ VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ OSTATNÍCH FUNKCÍ
ULIČNÍHO PROSTORU VYJMA FUNKCE DOPRAVNÍ
Ulice není pouhou dopravní infrastrukturou.

2.

ZLEPŠENÍ POHYBU CHODCŮ A CYKLISTŮ, RESPEKTIVE VŠECH
NEMOTORIZOVANÝCH UŽIVATELŮ PROSTORU

Dospělí, děti, skupiny dětí, rodiče s kočárkem, senioři, osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace... ti všichni jsou uživateli uličního prostoru.

3.

ZMÍRNĚNÍ BARIÉROVÉHO EFEKTU PRŮTAHU

Včetně umisťování přechodů pro chodce a míst pro přecházení tam, kde navazují
na reálné pěší vazby, nikoliv tam, kde "na ně zbyde místo".

ESTETIKY POJETÍ PROSTORU ULICE
4. POZDVIŽENÍ
"Hezké" ulice i veřejná prostranství jsou atraktivní pro obyvatele sídla i přirozeně
zklidňují dopravu.

5.

VHODNÉ ZAKOMPONOVÁNÍ ZELENĚ

6.

RESPEKTOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST UŽIVATELŮ ULIČNÍHO
PROSTORU

Zeleň zklidňuje a vytváří příjemnější mikroklima (zejména v letních měsících).

Orientace nejen na "bezpečnost" silničního provozu, ale všech skupin uživatelů
uličního prostoru.

Relevantní normy a technické podmínky pro řešení a zklidňování průtahů silnice obcemi:
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi

Požadavky jednotlivých uživatelů uličního prostoru

Rychlost jízdy jako klíčový parametr

Každá skupina uživatelů má na uliční prostor jiné požadavky, které jsou často ve vzájemném
rozporu. Cílem moderního zklidňování dopravy je tyto požadavky sladit do funkčního celku,
respektive v případě konfliktů systematicky upřednostnit ty požadavky, které jsou v zájmu
trvale udržitelného rozvoje území, které mají nižší environmentální dopad a které jsou v
zájmu obyvatel obce.

Důležitým principem při zklidňování dopravy je optimalizace jízdní rychlosti projíždějících
vozidel, která má velmi úzkou vazbu na stavební i provozní parametry uličního prostoru. Čím je
rychlost nižší, tím snáze se řeší vzájemné "konflikty" jednotlivých druhů dopravy. Optimalizace
rychlosti jízdy na úroveň přiměřenou pro daný úsek je tedy nejen v zájmu bezpečnosti a dobrých
podmínek pohybu nemotorových uživatelů uličního prostoru, ale i pro umožnění hladkého
průběhu v intravilánu obvyklých jízdních manévrů. Nižší rychlosti navíc snižují úroveň hluku i
emisí.

Historicky se v druhé polovině 20. století uplatňovala řešení uličního prostoru průtahů silnic,
která výrazně upřednostňovala požadavky na plynulost a rychlost silniční dopravy. Zkušenost
www.nadacepartnerstvi.cz
jednoznačně ukázala, že tento přístup je nesprávný a je třeba uliční prostory průtahů silnic
obcemi řešit tak, aby všechny funkce těchto uličních prostorů byly vyvážené.

Uliční prostor jako místo setkávání různých zájmů

Pro nalezení přijatelného uspořádání uličního prostoru
v obci je nutné poznat a zohlednit požadavky jednotlivých skupin jeho uživatelů. Jak plyne z následujících

odstavců, tyto požadavky jsou dosti odlišné. Zklidňování
dopravy pak představuje cestu, jak dosáhnout jejich
sladění.

Obr. 4: Různorodost zájmů uživatelů uličního prostoru a z toho plynoucí konflikty
Pramen: NÖ Landesregierung KfV, Grafik: Christian Zuckerstätter

2.1 Co potřebují chodci
Rozdílnost nároků na uliční prostor z pohledu jejich jednotlivých uživatelů. Pro průtahové úseky silnic obcemi platí s ještě větší urgencí,
Pohyb chodců se od ostatních forem dopravy odlišuje
Skladba pěšího proudu je velmi nesourodá. V proudu pěších
neboť ty jsou i hlavními ulicemi v obci [18].

hlavně svou nepravidelností, pružností a spontánností.
Jedná se o nejpřirozenější a co do počtu cest nejčastější
formu pohybu vůbec. Zároveň jsou však chodci nejzrani-

na místních komunikacích jsou zastoupeny všechny věkové
kategorie – od hrajících si dětí přes dospělé cestující do práce
až po korzující seniory a osoby se sníženou pohyblivostí.
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18

Uspořádání a stavební řešení uličního prostoru by vždy mělo přirozeně umožňovat jízdu
rychlostí
ne vyšší
než opatření
je vhodná
úsekpodpořit
komunikace,
respektive
nejvyšší
dovolenou
Doplňující
stavební
jsou pro
vítánadaný
a mohou
účinnost zklidnění
(střídavé
parkování,
zelenéje
plochy,
zvýšené
plochy křižovatek
míst pro přecházení,
miniokružní nejen
rychlostvysazené
v obci.chodníkové
Rychlost,akterá
v daném
konkrétním
úsekua vhodná,
musí být přiměřená
křižovatky, zpomalovací prahy, apod.), nejsou však nezbytná. V praxi je fungování zón 30 závislé spíše na
dopravní
funkci, ale také poloze úseku v rámci sídla a ostatním aktivitám, které v dotčeném
stavu veřejného mínění, pochopení podstaty fungování a výhod zón 30, proto by změně měla předcházet
území probíhají
či mohou probíhat. V řadě úseků je tedy vhodné (například v centru obce), aby
informační kampaň.

Porovnání reakční doby a brzdné dráhy při výchozích hodnotách rychlosti jízdy 30 km/h a 50 km/h [19]..
Obrázek 2. Diagram odvrácení kolizní situace při rychlosti 30 km/h ve srovnání s rychlostí 50 km/h

Zóna 30 poskytuje kromě vyšší bezpečnosti provozu řadu dalších výhod. Je možné užít skromnější šířky
jízdních pruhů ve prospěch ploch pro chodce a obyvatele. Automaticky se vytvoří lepší podmínky pro
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Časová souvislost zklidňování dopravy a nabídnutí
alternativních tras pro tranzitní dopravu
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stavební uspořádání takového úseku přirozeně motivovalo k jízdě rychlostí nižší než je obecný
zákonný limit rychlosti jízdy silničních vozidel v obci.
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Stanovení konkrétních hodnot rychlosti, na kterou bude daný úsek projektován a zklidněn
(a která následně může být i dopravním značením vyznačena jako nejvyšší dovolená
rychlost) závisí na více parametrech. Jedná se však především o četnost příčných pěších
vazeb, intenzitu provozu cyklistů a výskyt cyklotrasy, intenzitu provozu vozidel i "citlivost" okolí.
Parter s převažující obchodní a společenskou funkcí či funkcí bydlení je výrazně citlivější na
podobu uličního prostoru než například okolí komunikace s převažující průmyslovou funkcí.
Při průchodu průtahu centrem obce, kde jsou soustředěny služby a občanská vybavenost,
které generují intenzivnější příčné pěší vazby, je vhodné stavebním uspořádáním a dopravním
značením snížit rychlost například na 30 km/h. V řadě zahraničních zemí (například Rakousko,
Francie, Německo, Dánsko) jsou velmi často centra obcí či náměstí a obchodní ulice měst
řešeny formou sdíleného prostoru s nejvyšší dovolenou rychlostí 20 km/h a vzájemnou interakcí
pohybu všech uživatelů prostoru v jedné výškové úrovni.

Obecně platí, že nejefektivnějším způsobem odvedení tranzitní dopravy jsou časové
koordinované zásadní zklidnění dopravy v obci a nabídnutí alternativní trasy pro dopravu, která
využívá tranzit přes území obce. Je však rovněž třeba zdůraznit, že neexistence alternativní
trasy není obecně důvodem pro nerealizaci či odklad realizace zklidňovacích opatření.
Většina opatření zklidnění dopravy dopravu "zpomaluje", harmonizuje její interakci s ostatními
uživateli uličního prostoru a obecně snižuje "atraktivitu pro tranzit", avšak v principu nesnižuje
kapacitu průtahového úseku. Zároveň zklidnění dopravy v obci jsou celospolečenským zájmem
(zvýšení bezpečnosti silničního provozu a všech uživatelů prostoru, zlepšení kvality uličního
prostoru a veřejných prostranství...), proto jeho realizace by v principu neměla být podmiňována
dalšími opatřeními.

B.2.1 Hlavní doporučení pro úpravy průtahových úseků silnic přes obec Dobřejovice
S ohledem na moderní zásady zklidňování
dopravy v obcích, koncepční principy odvedení
tranzitní dopravy (viz kapitolu B.1) a zjištění a
závěry dopravně-inženýrského zhodnocení
průtahů silnic III. tříd obcí Dobřejovice (viz
kapitolu A.3) lze pro konkrétní podmínky
obce Dobřejovice formulovat následující
hlavní doporučení a návrh opatření pro
realizaci zklidnění dopravy na území obce
tak, aby přineslo potřebné efekty a splnilo
definované cíle. Tato doporučení následují.

Zásadní zklidnění dopravy a zkvalitnění veřejného prostranství v centru obce
Pro celkové zklidnění dopravy v obci a naplnění principů omezení tranzitní dopravy projíždějící přes obec Dobřejovice je zcela zásadní a klíčové
realizovat výrazné zklidnění dopravy v centru obce, a to minimálně v prostorovém rozsahu od křižovatky ulic Na Návsi a Skalická po úroveň
fotbalového hřiště, respektive křižovatku ulic Košumberk a U Kapličky. V rámci tohoto prostoru by mělo dojít k zásadní změně uspořádání
uličního prostoru. Vhodné bude optimalizovat směrové vedení průtahu (odstranění současného stavu umožňujícího přímý a rychlý průjezd) tak,
aby potlačoval podélné přímé linie urychlující jízdu vozidel. V zájmu zklidnění dopravy a vyvážení všech funkcí prostoru bude vhodné realizovat
jízdní pruhy o minimálních šířkových hodnotách, které umožňují příslušné normy, respektive které umožňují provoz vozidel veřejné dopravy.
To se týká i ploch křižovatek, které by neměly být předimenzované a měly by umožňovat realizaci přechodů pro chodce a míst pro přecházení
přes jejich ramena v přímé linii s pěšími trasami (chodníky), nikoliv v "odsazeném" provedení. Důležitou součástí by mělo být i důsledné přiznání
všech logických pěších vazeb. 												

Příklad zklidnění dopravy materiálovým odlišení povrchu a
zvýšenou plochou vozovky (Malserstraße, Landek, Rakousko).

Příklad zklidnění dopravy v centru obce směrovou úpravou
původního průtahu, realizací směrového ostrůvku s uplatněním
nových prvků zeleně.

Příklad zklidnění průtahové silnice procházejícím centrem obce.

Příklad zklidnění centrální části obce (Delft, Nizozemí).

Sdílený prostor / zóna 30 a její zvýraznění vizuálním provedením
povrchu i stavebním uspořádáním (Velden Corso, Velden,
Rakousko).
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Praxe ukazuje, že velmi efektivním řešením průchodu silnic centry obcí je snížení rychlosti jízdy na 30 km/h a realizace stavebního uspořádání,
které odpovídá sdílenému prostoru (zvýšená plocha vozovky, odlišný typ povrchu, prvky zeleně apod.). Tento princip velmi usnadňuje příčné
vazby, zároveň přirozeně výrazně zklidňuje provoz vozidel.
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ulici i mimo přechody pro chodce.

Důsledné řešení podmínek pro pěší a pěších vazeb
(chodníky, přechody pro chodce, místa pro přecházení)

Přímé pěší vazby je potřebné
standardně zajistit na všech
ramenech křižovatky.

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část B

Důsledné řešení pěších vazeb by mělo být jednou z priorit při navrhování uspořádání
a stavebního řešení uličního prostoru. To se týká jak systematického doplnění chodníků
90
v lokalitách, kde dosud chybí, tak především důsledného řešení křížení pěších vazeb s hlavním
dopravním prostorem. Především řada chybějících pěších vazeb je jedním ze zásadních
nedostatků současného stavu s negativním vlivem na bezpečnost a komfort obyvatel obce
i dalších uživatelů uličního prostoru při pěším pohybu.
Prostorové poměry jsou na podstatné části průtahových úseků v obci poměrně stísněné, což
bohužel často reálně znemožňuje realizovat prostorově komfortní šířku chodníku (např. 3 m).
Vždy je třeba zajistit splnění alespoň minimálních normových parametrů šířek chodníků
(dle ČSN 73 6110 je minimální hodnota šířky pásu pro pěší 1, 5 m), a to i na úkor šířky hlavního
dopravního prostoru (priorita pěší dopravy a efekt zklidnění dopravy). Pokud to prostorové
poměry umožňují, je doporučeno realizovat komfortnější šířky chodníků, případně doplnit
prvky zeleně, a udržovat šířku hlavního dopravního prostoru na minimálních hodnotách.

Uspořádání
Části veřejných prostranství
Křižovatky a křížení

Přímé pěší vazby jsou žádoucí na všech ramenech křižovatky.
Ochranné ostrůvky pro chodce zvyšují bezpečnost pohybu
Na výrazně
zklidněných
Může se přitom jednat i o kombinaci přechodů pro chodce a míst
chodců, a zároveň zklidňují dopravu.
křižovatkách
(ve sdíleném
pro přecházení (ilustrace: [22]).

prostoru) je vhodné umožnit

Žádoucí je zachovávání přímévolný pohyb včetně přímých
trasy chůze, bez zacházek
diagonálních vazeb.
(obdobně platí v případě
cyklistického průjezdu).

Pěší vazba musí být intuitivní, bezpečná a především přímá a bez ztracených vzdáleností.
Tyto principy platí a měly by být dodrženy v jakémkoliv uličním prostoru. Většina chodců
má tendenci přirozeně volit vždy nejkratší (smysluplnou) cestu, což pochopitelně platí i pro
přecházení komunikace. Přiznání těchto pěších vazeb v logických polohách, které zajišťují
přímou a logickou trasu bez zbytečných "zacházek", ve výsledku výrazně zvyšuje bezpečnost
chodců i provozu na pozemních komunikacích. Naopak při umístění přechodu v nelogické
poloze řada chodců přirozeně zvolí nejkratší a přímou cestu, což vede k poměrně intenzivnímu
přecházení komunikace mimo přechod (v jeho blízkosti). Z hlediska bezpečnosti je takový stav
nežádoucí. Pravidlo platí obdobně i pro místa pro přecházení.

Oddalování od přirozené přímé
linie průchodu je nevhodné
(obdobně platí v případě
cyklistického průjezdu).

U napojení vedlejší ulice ze
zklidněné oblasti na hlavní ulici je
vhodné zvýšit vozovku do úrovně
chodníku.

V případě křižovatek by měly být přiznány a provedeny pěší vazby přes všechna jejich
ramena. Linie pěší vazby by neměla být v rámci ramene křižovatky odsunuta, s čímž souvisí
i obecný trend zmenšování poloměrů odbočení na křižovatkách (což je rovněž prostředek
zklidnění dopravy a snížení rychlosti jízdy).

Napojení sdíleného prostoru
na hlavní ulici je přednostně
vhodné provést přímo u vozovky
hlavní ulice.

Z hlediska bezpečnosti provozu i zklidnění dopravy v hodinách bez denního světla je rovněž
důležitá důsledná aplikace osvětlení přechodů, respektive i míst pro přecházení. Platí, že
v rámci úseku komunikace, respektive celého průtahu, by měly být osvětleny všechny přechody
pro chodce (místa pro přecházení), a to shodným způsobem.

2014
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Velký poloměr směrového oblouku
(obruby na nároží) umožňuje
rychlý průjezd vozidla při
odbočení, přecházení je méně
vozidloGoogle
přijíždíManuál tvo
Přechod pro chodce řízený SSZ (Dolníbezpečné,
Břežany;navíc
fotografie:
vůči chodci zezadu a není vidět.
Maps).

Komunikace umožňující rychlý
průjezd působí na řidiče
jako rychlostní komunikace,
projíždějící vozidla ohrožují
bezpečnost chodců a cyklistů.

Pro dlouhé průjezdy rozlehlými
světelně signalizovanými
křižovatkami je vhodné vkládat
vnitřní stopčáry a doplňovat
cyklistické pruhy se samostatným
Realizace osvětlení všech přechodůcyklistickým
pro chodce,návěstidlem
případně i míst
(zejména ve stoupání).

pro přecházení, je základním bezpečnostním prvkem.

→[D.3.2.1 Světelná signalizační
zařízení/s. 187]

Zásady moderního přístupu k řešení křížení chodníku podél hlavní
(významné / sběrné) ulice a bočních ulic [22].

IPR/SDM/KVP

Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

[ prav

Při malém poloměru směrového
oblouku (obruby na nároží)
odbočují vozidla pomaleji, je
umožněn oční kontakt, chodec
si jednoduše vyžádá přednost
a přecházení je bezpečnější.

Uspořádání
Části veřejných prostranství
Křižovatky a křížení

C
2
3

Optimalizace ploch křižovatek
Změna povrchu vozovky v místech výskytu vstupů do
objektů přímo z vozovky (kde z prostorových důvodů nelze
[ pravidla: křižovatky ]
realizovat chodník)
komfortnější
a povrchů
výhodnější,
vizstřídání,
kapitola
Schodiště,
Využití
různých typů
a jejich
které
psychologicky působí na řidiče vozidel, může
býtlávky
rovněža efektivním
způsobem
zklidnění
dopravy,
vstupy do podzemí →[D.7.1/s. 257]. které narušuje "urychlující" podélné linie.
Odlišným
typem
povrchu
(barva, materiál)
lze rovněž
zvýraznitúsek komunikace se specifickým
Při realizaci
či revitalizaci
stávající
mimoúrovňové
dopravním
režimem
či
jinou
situací
vyžadující
zvýšenou
pozornost řidiče a snížení rychlosti.
křižovatky s nadřazenou komunikací (silnicí pro
motorová vozidla), musí být zajištěna kontinuita

V rámci průtahových úseků v obci Dobřejovice existují místa, kde je vstup do objektů90či na
městotvorného řešení ulice a nesmí být přerušena
soukromé pozemky realizován přímo z vozovky (chodník je na druhé straně ulice) a vzhledem
silniční
infrastrukturou,
jako nelze
ke čistě
stísněným
prostorovým
poměrůmobdobně
pravděpodobně
nepůjde realizovat chodník i u těchto
přerušit
rychlostní
silnici
křížením.
vstupů.
(Jedná
se například
o ul. úrovňovým
Čestlická v prostoru
před č. p. 64, 19 a 49.)

Velikosti křižovatek a plochy
vozovek obecně je žádoucí
minimalizovat ve prospěch
pěších ploch. Rozlehlé křižov
zpravidla zhoršují podmínky
prostupnosti pro bezmotorov
pohyb.

C Uspořádání
Rozlehlé
křižovatky
a křižovatky s velkým
2 Části veřejných
prostranství
3 Křižovatky a křížení
poloměrem
odbočení zpravidla zhoršují
prostupnost lokality pro bezmotorový pohyb
a zároveň vedou k vyšším jízdním rychlostem
motorové dopravy. Proto je žádoucí naopak Velikost ploch křižovatek je žádoucí optimalizovat ve prospěch
Vhodné je přednostně umožnit
Pro zkrácení pěších vazeb
většího podílu ploch pro pěší i zvýšení bezpečnosti uživatelů
snižovat poloměry
odbočení
na křižovatkách
volnou
prostupnost
veřejného
a délky[ přecházení
i pomalej
pravidla: provoz
jízdní
uličního prostoru (ilustrace: [22]).
za účelem získání
většího
podílu
ploch
mimo
průjezd
vozidel
je
vhodné
ro
prostoru,
zejména
přecházení
přes
Žádoucí je zachovávání přímé
Při malém poloměru směrového
oblouku (obruby na nároží) chodníkové plochy na nároží
chůze,přechody
bez zacházekpro
hlavní dopravníuliciprostor,
snížení
rychlosti
itrasy
mimo
chodce.
odbočují vozidla pomaleji, je
(obdobně platí v případě
zachování čisté geometrie ob
jízdy motorových vozidel
a zklidnění
umožněn oční kontakt, chodec
cyklistického
průjezdu). dopravy
si jednoduše vyžádá přednost
i realizace přímých pěších vazeb přes ramena
a přecházení je bezpečnější.
křižovatek bez ztracených vzdáleností.

Typickým příkladem křižovatky, která
vyžaduje optimalizaci
dopravních
Oddalování
od přirozené příméploch
linie průchodu je nevhodné
v rámci průtahových
úseků
přes
obec je
Přímé(obdobně
pěší vazby
je potřebné
platí v případě
cyklistického
průjezdu).
standardně
zajistit
naavšech
křižovatka ulic Na
Návsi,
Kaštanová
Skalická
křižovatky.
nebo křižovatkaramenech
ulice Čestická
s obslužnou
komunikací u fotbalového hřiště.
U napojení vedlejší ulice ze
zklidněné oblasti na hlavní ulici je
vhodné zvýšit vozovku do úrovně
chodníku.

Na výrazně zklidněných
křižovatkách (ve sdíleném
prostoru) je vhodné umožnit
volnýNapojení
pohybsdíleného
včetněprostoru
přímých
na hlavní ulici
je přednostně
diagonálních
vazeb.
vhodné provést přímo u vozovky
hlavní ulice.
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Jednoduchým a přitom poměrně efektivním řešením může být realizace takového krátkého
úseku komunikace odlišným povrchem komunikace či realizovace formou blížící se sdílenému
prostoru. Toto řešení upozorní řidiče na "specifické podmínky" v daném úseku a zároveň opět
přirozeně zklidňuje dopravu.

Městotvorné
řešení
Velikost křižovatek
by obecně
mělakřižovatek
odpovídat
chrání slabší
a zranitelnější
významu křižovatky,
nicméně
v prostředí
uživatele a vytváří dobré
intravilánu by dopravní
plochy křižovatek měly
podmínky pro bezmotorový
být vždy co nejmenší.
pohyb.

Velký poloměr směrového oblouku
(obruby na nároží) umožňuje
rychlý průjezd vozidla při Pro výrazné zklidnění křižov
odbočení, přecházení je méně
(při sdílení prostoru) je vhod
bezpečné, navíc vozidlo přijíždí
zvýšit plochu vozovky v celé
vůči chodci zezadu a není vidět.

křižovatce.

Výhody realizace menších poloměrů
odbočeníumožňující
na křižovatkách
Komunikace
rychlý při
interakci chodce s řidičem vozidla
[22]. působí na řidiče
průjezd
jako rychlostní komunikace,
projíždějící vozidla ohrožují
bezpečnost chodců a cyklistů.

Volnou prostupnost prostoru
vhodné omezovat, nežádouc
zejména snaha odvádět lidi p
přirozenosti jejich pohybu p
Pro dlouhé průjezdy rozlehlými
světelně signalizovanými bariér a zábran.
křižovatkami je vhodné vkládat

vnitřní stopčáry a doplňovat→[D.5.7 Zábrany a bariéry/s. 231
cyklistické pruhy se samostatným
cyklistickým návěstidlem
(zejména ve stoupání).
→[D.3.2.1 Světelná signalizační
zařízení/s. 187]

89

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice | část B
90

Realizace opatření pro pohyb cyklistů

Řešení zastávek veřejné dopravy formou tzv. zátkových
zastávek, případně zastávek v jízdním pruhu

Po ulicích Košumberk, Na Návsi, Kaštanová
a Jesenická jsou vedeny značené cyklistické
trasy. Prostorové možnosti ulic sice
neumožňují realizaci prostorových opatření
pro cyklisty, nicméně je v těchto ulicích
(a rovněž v ulici Čestlická) možné použít
vyznačení tzv. cyklopiktokoridorů, případně
ochranných jízdních pruhů pro cyklisty.

Zátková zastávka (dle ČSN 73 6425-1 zastávka
v jízdním pruhu s fyzickým oddělením) je de
facto zastávkou v jízdním pruhu, jejíž stavební
řešení však znemožňuje ostatním vozidlům
nežádoucí objíždění vozidla veřejné dopravy,
což má zásadní dopad na bezpečnost pěších
vazeb (bezpečnost cestujících přicházejících
na zastávku, respektive odcházejících ze
zastávky po vystoupení ze spoje veřejné
dopravy) i zklidnění dopravy. Střední dělicí pás
v sobě obvykle integruje i ochranné ostrůvky
pro chodce, zároveň toto stavební uspořádání
umožňuje realizovat pěší vazbu přímo v čele
zastávky, což je místo s přirozeně nejvyšší
poptávkou po přecházení. U zastávek je
obecně vhodné realizovat pěší vazby v obou
čelech zastávky (například jednu formou
přechodu pro chodce, druhou formou
místa pro přecházení) v návaznosti na pěší
vazby v území a přirozenou (nejkratší) cestu
cestujícího na zastávku.

Piktogramový koridor pro cyklisty (vodorovná
dopravní značka V20) vyznačuje prostor
pohybu cyklistů v hlavním dopravním
prostoru v rámci jízdního pruhu, a zároveň
psychologicky snižuje jeho šířku.
V případě vhodných prostorových podmínek
je rovněž možné vyznačit ochranné pruhy
pro cyklisty. Vozidla, která se vejdou do
zbývajícího prostoru jízdního pruhu (typicky
vozidla s hmotností do 3,5 t), mohou cyklistu
míjet plynule bez vybočení vozidla. Vozidla,
která pro svojí jízdu potřebují plnou šířku
jízdního pruhu, mohou do ochranných pruhů
pro cyklisty vjíždět.
Realizace těchto opatření pro cyklisty
zlepšuje podmínky pro pohyb cyklistů v
hlavním dopravním prostoru, zároveň působí
jako efektivní opatření zklidnění dopravy,
neboť psychologicky zmenšují šířku jízdních
pruhů, což má dopad na snížení rychlosti
jízdy motorových vozidel. Jejich provedení
se logicky přerušuje v případě realizace
zvýšených ploch vozovky.


Vzorové výkresy realizace ochranných pruhů pro cyklisty a
piktogramových koridorů pro cyklisty [21].

Realizaci zátkových zastávek (respektive
zastávek v jízdním pruhu) přednostně oproti
jiným stavebním typům zastávek veřejné
dopravy doporučují i organizátoři systému
Pražské integrované dopravy ve svém
koncepčním dokumentu Standard zastávek
PID [20].
Příklad vyznačení piktogramového koridoru pro cyklisty na
průtahu obcí.

Princip zátkové zastávky, která vhodně zklidňuje dopravu
a zajišťuje nejvyšší bezpečnost pěších vazeb. [20].

Příklad zátkové zastávky ve významném veřejném prostranství v
centru obce (Kostelec u Křížků) [20].

Realizace vjezdových bran do obce

Další teoreticky využitelná opatření zklidnění dopravy

a) brány pro snížení rychlosti na vjezdech do obcí

- princip

Vjezdové brány do obce mají primárně
zajistit snížení rychlosti jízdy při vjezdu do
obce a spolehlivě zabránit přenosu vysokých
rychlostí z extravilánu do intravilánu. Jedná
se o spolehlivý prvek zklidnění dopravy.

Příklad dobré praxe využití zeleně pro zvýraznění ochranných
ostrůvků míst pro přecházení a ochrany levého odbočení
přirozeně zklidňující dopravu (Eben im Pongau, Rakousko).

Využití krátkého úseku se středním dělicím pásem jako opatření
zklidnění dopravy v obci (Eben im Pongau, Rakousko).

Příklad směrového vedení hlavního dopravního prostoru, které
prakticky neumožňuje vyšší než nejvyšší dovolenou rychlost jízdy
vozidel (Praha, Kunratice).

část B | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice

Obecně nejvíce efektivními zklidňovacími
opatřeními jsou opatření fyzická. Ke
zklidnění dopravy výrazně přispívá realizace
fyzických ostrůvků (namísto dopravních
stínů), dělicích pásů i například záměrná
přerušení urychlujících podélných linií. Tato
Obvyklá forma provedení vjezdové brány je
opatření jsou relativně prostorově náročnější
směrové vychýlení jízdního pruhu (minimálně
a z pohledu obce Dobřejovice budou vhodná k
ve směru do obce), přičemž boční posun
využití mimo centrum obce a mimo úseky se
a) brány pro snížení rychlosti na vjezdech do obcí
osy jízdního pruhu ve směru do obce by
stísněným uličním prostorem. Velice vhodné
Ilustrace principu vjezdové brány do obce [21].
- Kleinengersdorf (Dolní Rakousko) => vjezdová brána do obce je využívání zeleně v rámci těchto opatření
měl dosahovat alespoň 2/3 šířky jízdního
pruhu. Ostrůvek musí být dobře viditelný zklidnění dopravy.
doporučuje se osadit zelení (ideálně strom
s poměrně širokou korunou) - a opatřen
Rovněž využitelná jsou opatření zklidnění
dostatečným osvětlením. Dopravní značka
dopravy formou vodorovného dopravního
začátek / konec obce by měla být umístěna
značení.
Kromě
již
zmiňovaných
v úrovni vjezdové brány. Je rovněž důležité,
piktogramových koridorů pro cyklisty se
aby vjezdová brána nebyla realizována ve větší
může jednat například o optické brzdy či další
vzdálenosti před hranicí zastaveného území.
opatření opticky zužující komunikaci. Tato
V takovém případě ztrácí efekt, neboť typicky
opatření jsou vhodná zejména v úsecích s
dochází k opětovnému zvýšení rychlosti mezi
vyšším podélným sklonem ve směru po spádu.
Příklad vjezdové brány do obce (Kleinengersdorf, Rakousko;
polohou brány a reálným začátkem obce.
fotografie: doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.).
Aplikace těchto opatření zavisí na celkovém
Realizace vjezdových bran je vhodná na všech
kontextu uličního prostoru i komunikace jím
vjezdech do obce (tj. na hranici zastavěného
procházející.
území navazujícího na ul. Čestlická, Jesenická
i Košumberk).
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Námět k další diskusi:
Zákaz tranzitu přes obec vozidlům s hmotností nad 3,5 t
V případě, že se podaří realizovat příslušný scénář nabídnutí alternativních tras mimo obec pro
současné dopravní vztahy tranzitující přes obec Dobřejovice (viz kapitolu B.3), otevírá se otázka
možnosti "zpřísnění" současného zákazu tranzitu přes obec nákladním vozidlům s hmotností
nad 6 t na zákaz tranzitu pro nákladní vozidla s hmotností nad 3,5 t při zachování jeho stávajícího
územního rozsahu.
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Realizace tohoto opatření by podtrhla snahu o eliminaci tranzitu přes obec v případě lehkých
nákladních vozidel, nicméně umožňovala by dopravní obsluhu obce. Je však podmíněna realizací
příslušného scénáře nabídky alternativních tras pro vozidla s hmotností nad 3,5 t mimo obec.
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B.2.2 Opatření v současné době plánovaná obcí Dobřejovice a jejich soulad s koncepcí
ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ V UL. ČESTLICKÁ
ZŘÍZENÍ SSZ NA PŘECHODU PRO CHODCE "U HŘIŠTĚ"
Předmětem záměru je oprava a rozšíření chodníků v ulici Čestlická v úseku mezi přechodem
pro chodce "u hřiště" a křižovatkou Čestlická x Slepá, respektive v okolí zastávky veřejné dopravy "Dobřejovice, Čestlická". Na přechodu pro chodce u hřiště bude nově zřízeno SSZ. V období zpracování této studie byl záměr ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavby. Realizace
stavby je plánována na období březen - červen 2022.

CHODNÍKY KOŠUMBERK A NOVÁ ZASTÁVKA VHD (PID)
Předmětem záměru je realizace chodníku v ul. Košumberk od křižovatky s ul. U Křížku podél
rozvojové plochy pro obytnou zástavbu k ul. Horní (včetně příslušných bočních pěších vazeb)
a následné vazby až ke stávající cyklostezce kolem obce. Součástí záměru je i realizace nové
zastávky veřejné dopravy u křižovatky ul. Košumberk a Horní formou zátkové zastávky. Záměr
je ve fázi zpracované dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Soulad záměru s koncepcí zklidnění průtahů a omezení tranzitní dopravy:
→ záměr není v rozporu s navrhovanou koncepcí

Záměr je v souladu s navrhovanou koncepcí a v řešeném úseku řeší zejména tyto zjištěné
nedostatky:
•
nedostatečná šířka chodníků, lokální překážky, přerušení chodníků vjezdy do objektů
•
neprovedené / chybějící pěší vazby
•
absence bezbariérových prvků

Záměr není v rozporu s navrhovanou koncepcí a v řešeném úseku řeší zejména tyto zjištěné
nedostatky:
•
neprovedené / chybějící pěší vazby
•
(nevhodné stavební provedení některých zastávek)
Realizace vjezdové brány do obce v návaznosti na ul. Košumberk by mohla být v prostorovém
překryvu s tímto záměrem. Její optimální poloha bude vně obce u křižovatky ulic Košumberk a Nad
Robotou. Proto je doporučeno sledovat oba záměry koordinovaně, případně realizaci vjezdové
brány do obce a plánovanou cyklostezku mezi výše uvedenou křižovatkou a cykostezkou kolem
obce sloučit do jednoho záměru.
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Soulad záměru s koncepcí zklidnění průtahů a omezení tranzitní dopravy:
→ záměr je v souladu s navrhovanou koncepcí
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ZŘÍZENÍ CHODNÍKU V ULICI ČESTLICKÁ NA SEVERNÍM OKRAJI OBCE
(ODBOČKA TESCOMA)

KOMPLEXNÍ ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V CENTRU OBCE
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE CENTRA OBCE (RE-ARCHITEKTI)

Předmětem záměru je prodloužení chodníku v ul. Čestlická na severní okraj obce ke křižovatce
ulice Čestlická (III/00311) a účelové komunikace (spojky do komerční zóny Nupaky) a jeho napojení na cyklostezku od Mlýnského rybníka. Záměr je ve fázi studie.

Předmětem záměru je komplexní revitalizace veřejných prostranství v centru obce, včetně
přerozdělení ploch vedoucí k odstranění bariér a vytvoření kvalitního prostoru pro vznik návsi, využití potenciálu potoku protékajícího skrze náves, upřednostnění chodců oproti automobilům, posílení stávajících funkčních prostorů a jejich propojení s návsí, sjednocení zelených
ploch a koncentrace občanské vybavenosti zpět do centra včetně nových budov, které pomohou dotvořit novou náves. V období dopracování této studie byl záměr ve fázi studie schválené
Zastupitelstvem obce Dobřejovice.
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Soulad záměru s koncepcí zklidnění průtahů a omezení tranzitní dopravy:
→ záměr není rozporu s navrhovanou koncepcí
Záměr není v rozporu s navrhovanou koncepcí. V řešeném úseku řeší zejména tyto zjištěné
nedostatky:
•
neprovedené / chybějící pěší vazby
Záměr řeší pouze pěší vazby, nikoliv prostor křižovatky, která vykazuje předimenzovaný rozsah
dopravních ploch. Zároveň se jedná o hranici obce, tedy lokalitu, ve které by bylo vhodné realizovat
vjezdovou bránu do obce (viz výše). Realizace vjezdové brány a odpovídající úpravy křižovatky
spolu úzce souvisí a jsou v prostorovém překryvu s tímto záměrem. Proto je doporučeno na úrovni
studie celou lokalitu řešit komplexně jako celek (byť realizace může být rozdělena na etapy s
prioritou řešení předmětné pěší vazby).

Součástí studie je i výrazné zklidnění dopravy, včetně posunutí ul. Čestlická a Na Návsi do polohy dle původní historické stopy, které odstraní přímý průjezd silniční dopravy centrem obce.
Vozovka v prostoru návsi bude materiálově i výškově oddělená, rozsah dopravních ploch bude
výrazně optimalizován.
Soulad záměru s koncepcí zklidnění průtahů a omezení tranzitní dopravy:
→ záměr je zcela v souladu s navrhovanou koncepcí
Záměr je zcela v souladu s navrhovanou koncepcí, zajistí žádoucí výrazné zklidnění centra
obce a řeší zejména tyto zjištěné nedostatky:
•
nevhodné řešení průtahu v centru obce
•
neprovedené / chybějící pěší vazby
•
absence bezbariérových prvků
•
předimenzované plochy některch křižovatek
•
nevhodné stavební provedení některých zastávek

Architektonická studie centra obce Dobřejovice - situace (re:architekti).
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B.3 Koncepční posouzení možných alternativ pro tranzitní dopravu
Z hlediska nalezení alternativní trasy pro dopravní proudy tvořící v současné dopravě tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice jsou v koncepční rovině možné v zásadě dva scénáře:
•
•

orientace na vytvoření (výstavbu) alternativní trasy pro současnou tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice prostřednictvím realizace (další) silniční infrastruktury - silničního
obchvatu obce (scénář A)
snaha o maximální využití stávající dopravní infrastruktury v okolí obce, včetně jejích úprav tak, aby objem tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice mohl být signifikantně snížen
(scénář B)
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Základní rozpracování obou variant (scénářů) a jejich koncepční posouzení následuje.
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scénář A | Realizace obchvatu obce Dobřejovice
Snaha o odvedení tranzitní dopravy realizací obchvatu sídla je poměrně konvenčním dopravně-inženýrským přístupem.
Vzhledem k rozmístění zdrojů a cílů dopravy, které v současné době generují a v budoucnu
budou generovat tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice, by v případě realizace obchvatu bylo
třeba, aby tento obchvat propojil silnici II/101 ve směrech od Jesenice, Herinku i Modletic se
silnicí III/00311 v oblasti u MÚK D1 x III/00311 /EXIT 8.

Vedení obchvatu v trase jihovýchodně od kompaktního sídla obce by bylo teoreticky možné
v trase blízké dnešní trase cyklistické komunikace. Tato varianta by nabídla alternativní trasu
mimo obec nejen pro vazby od Herinku a Jesenice, ale i pro vazby od komerční zóny Modletice a
od obce Modletice. Obchvat však de facto kopíruje již existující "obchvat" obce tvořený dálnicemi
D1 a D0.
Obě teoretické varianty obchvatu obce Dobřejovice jsou však problematické, a to především
z následujících důvodů:
•
Případný záměr obchvatu není v souladu s platnou územně-plánovací dokumentací.
•
Obec Dobřejovice nevlastní pozemky potřebné pro realizaci obchvatu.
•
V obou variantách potenciálního obchvatu lze očekávat problémy v oblasti posuzování vlivu
stavby na životní prostředí (zejména v oblasti splnění hlukových limitů, další nežádoucí
fragmentace krajiny a narušení přírodní zeleně a krajinných prvků). Lze očekávat, že
opatření, která by vliv dopravní stavby na životní prostředí měla kompenzovat, by musela
být poměrně extenzivní, a tedy výrazně navyšující cenu realizace stavby.
•
Lze očekávat výrazný odpor obyvatel zástavby, která by byla realizací obchvatu negativně
ovlivněna.

Lze rovněž očekávat tlak na výstabu výrobních a komerčních prostor v blízkosti případného obchvatu, které by vlivem generované nové dopravní zátěže měly negativní vliv na
dopravní situace v okolí obce.

Je rovněž otázkou, zda by realizaci obchvatu bylo možné považovat za racionální investici
veřejné správy, pokud jihovýchodní varianta obchvatu de facto kopíruje trasu dálnic D1 a D0
v okolí obce (viz kapitolu 1).
Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že sledování a další rozpracování této varianty
trasy pro odvedení tranzitu z obce Dobřejovice není racionální.
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Vedení obchvatu v trase severozápadně od kompaktního sídla obce prakticky není možné. Již
ze základního koncepčního posouzení je patrné, že úspěšné vyřešení průchodu trasy v oblasti
kolem Mlýnského rybníka je velmi nepravděpodobné, stejně tak v oblasti zastavěných a zastavitelných ploch určených pro obytnou zástavbu západně od obce Dobřejovice a na rozhraní
katastrálních území obcí Dobřejovice a Jesenice (zejména mezi ulicí Na Vrbici na katastru
Jesenice-Osnice a ulicí Okružní na katastru obce Dobřejovice). Tato trasa by sice mohla výhodně obsloužit závod ALIMPEX, nicméně prakticky by řešila pouze vazby mezi Jesenicí a Herinkem na jedné straně a D1 (EXIT 8) a oblastí Čestlic na straně druhé. Trasy generované ze
směru od Modletic a z komerční zóny Modletice využívající tranzitní trasu přes ul. Košumberk
by tato teoretická varianta obchvatu nepodchytila. Vedení obchvatu obce v této variantě by
došlo k odříznutí oblasti kompaktní zástavby obce Dobřejovice od poslední oblasti volné krajiny
a přírody.

•
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scénář B | Využití a úpravy stávající dopravní infrastruktury v okolí obce
Vzhledem ke skutečnosti, že je obec Dobřejovice ze tří stran obklopena pozemními komunikacemi nadřazené komunikační sítě, jeví se jako racionálnější a časově i ekonomicky efektivnější
orientovat se při nabízení alternativní trasy pro silniční dopravu, která v současnosti využívá tranzit přes obec Dobřejovice, na její využití, respektive na úpravy, které by její využití
v potřebných směrech racionálně umožnily.
Vzhledem k analyzovaným směrovým vazbám stávající tranzitní dopravy přes obec (viz kapitolu A.4) a topologii komunikační sítě v okolí obce (viz kapitolu A.1) budou základními kameny této
alternativy realizace MÚK na místě stávajícího křížení silnice II/101 a dálnice D0 (Pražský okruh) a zvýšení kapacity okružních křižovatek v rámci MÚK silnice II/101 a dálnice D1 (EXIT 12).
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Vzhledem ke skutečnosti, že v okolí obce Dobřejovice jsou plánovány, respektive identifikovány záměry, které mohou dopravní situaci v okolí obce ovlivnit (viz kapitolu A.7), bude další posuzování
této varianty sledováno i v kontextu realizace těchto opatření. Součástí posuzování tohoto scénáře tedy budou souhrnně tyto záměry:
•
•
•
•
•

realizace MÚK na místě stávajícího křížení silnice II/101 a dálnice DO jižně od obce Dobřejovice
zvýšení kapacity okružních křižovatek v rámci MÚK silnice II/101 a dálnice D1 (EXIT 12), a to zejména v odbočení z D1 (směr od Prahy) na II/101 směr Jesenice
realizace okružní křižovatky silnic II/101 a III/00318 (Doubravice) v lokalitě komerční zóny Modletice
realizace stavby 511 dálnice D0 (Pražský okruh) v úseku D1 - Běchovice
realizace okružní křižovatky namísto současné průsečné křižovatky silnic II/101, III/00316 (Dobřejovice, ul. Jesenická) a III/00317 (Dobřejovice, ul. K Herinku / Herink, ul. Hlavní)

Podrobnější popis těchto záměrů a předpokládaných dopadů jejich realizace na objem tranzitní silniční dopravy projíždějící obcí Dobřejovice následuje.

Schematická situace záměrů v rámci Scénáře B.
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Realizace MÚK na místě stávajícího křížení silnice II/101 a dálnice D0
jižně od obce Dobřejovice
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Klíčovým opatřením scénáře B je realizace MÚK na místě stávajícího křížení silnice II/101
a dálnice D0 v prostoru mezi obcemi Dobřejovice a Modletice, při západním okraji komerční
zóny Modletice.
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Realizace této navrhované MÚK by výraznějším způsobem změnila dopravní poměry v okolí obce
a především by nabídlo výhodnější alternativní trasu řadě dopravních vztahů, které v současné
době využívají tranzitu přes Dobřejovice:
•

MÚK by zajistí přímé napojení komerční zóny Modletice na dálnici DO. Doprava směřující
z komerční zóny na dálnici D0 i opačným směrem získá krátkou a přímou trasu a nebude
tak zatěžovat MÚK silnice II/101 a dálnice D1 (EXIT 12), respektive nebude tranzitovat přes
obec Dobřejovice při dopravních kongescích před okružními křižovatkami při EXITu 12.

•

MÚK vytvoří alternativu k tranzitu přes obec Dobřejovice pro dopravu mezi Jesenicí
a oblastí Herinku na jedné straně a D1 (směr Praha) a oblastí Čestlic na straně druhé, a to
využitím trasy přes II/101 - nová MÚK - D0 - MÚK D0 x D1 - D1 (směr Praha / oblast Čestlic).
Dálnice D0 a D1 de facto vytvoří "obchvat" obce Dobřejovice.

•

MÚK rovněž vytvoří alternativu k tranzitu přes obec Dobřejovice ve vazbě komerční zóna
Modletice - D1 (směr Praha) / oblast Čestlic při výskytu dopravních kongescí na II/101 před
EXITem 12, čímž odlehčí kapacitně přetíženým okružním křižovatkám v rámci EXITu 12.

•

Kapacitní odlehčení okružních křižovatek u EXITu 12 má potenciál uvolnit kapacitu pro
zdrojovou dopravu od obcí Modletice, Popovičky a Petříkov (včetně dopravy generované
developerským projektem OAKS Prague Nebřenice) k využití nejkratší trasy k D1 (směr
Praha a oblast Čestlic) právě přes EXIT 12 a nikoliv přes obec Dobřejovice.

Prostorové poměry v okolí stávajícího křížení realizaci plné (všesměrové) MÚK umožňují.
S realizací MÚK dokonce počítaly původní studie přípravy stavby 512 dálnice D0 (tehdy rychlostní
silnice R1), jak dokládají původní studie z konce 90. let. Poloha této nové MÚK je situována v
blízkosti MÚK D0 x D1 (dálniční uzel D0 EXIT 76/ D1 EXIT 10). Vzhledem ke skutečnosti, že až k

Stávající situace křížení silnice II/101 a dálnice D0 v prostoru jižně od obce Dobřejovice. Vpravo dole patrný okraj zástavby komerční
zóny Modletice (ortofoto: mapy.cz).

Grafický výřez z hlukové studie z roku 2000, ze kterého je patrné, že se v rámci realizace stavby 512 dálnice D0 (tehdy rychlostní silnice
R1) o realizaci MÚK silnice II/101 a dálnice D0 mezi Dobřejovicemi a Modleticemi uvažovalo.

místu křížení v současné době zasahují připojovací pruhy MÚK D0 x D1, bude nutné při návrhu
nové MÚK tuto skutečnost zohlednit. Prostorové poměry pozemní komunikace, respektive
světlé šířky mostního objektu převádějící silnici II/101 přes silniční korunu dálnice DO, realizaci
odbočovacích a připojovacích pruhů pro nově navrhovanou MÚK v principu po příslušných
úpravách umožňují.

Zvýšení kapacity okružních křižovatek v rámci MÚK silnice II/101
a dálnice D1 (EXIT 12)

Nově navrhovaná MÚK sice v určitém smyslu nesplňuje ustanovení ČSN 73 6101 (Projektování
silnic a dálnic) v oblasti minimální vzdálenosti mezi MÚK na dálnici, nicméně tato ustanovení
nejsou právně závazná a nejsou v odůvodněných případech, zejména v okolí dálničních uzlů
a metropolitních oblastech, uplatňována. Například vzdálenost nově navrhované MÚK od MÚK
D0 x D1 je větší než vzdálenost této MÚK a MÚK D1 EXIT 12. Situace je tedy řešitelná použitím
běžných stavebních a dopravně-inženýrských opatření.

Z pohledu řešené problematiky je významné zejména zvýšení kapacity u okružní křižovatky
západně od trasy D1, neboť ta tvoří kapacitní hrdlo ve dvou rozhodných směrech. Jednak pro
dopravu směřující z komerční zóny Modletice na dálnici D1, respektive i D0, která tak generuje
pravidelné dopravní kongesce před touto okružní křižovatkou na II/101. Tyto pravidelné dopravní
kongesce vyvolávají tranzit přes obec Dobřejovice jako "objízdnou" trasu pro vazbu komerční
zóna Modletice - D1 (směr Praha) / Čestlice i pro vazbu Petříkov / Popovičky / Modletice - D1
(směr Praha) / Čestlice (viz kapitolu A.2). Zároveň tvoří kapacitní hrdlo pro dopravu směřující
do komerční zóny i do obcí Modletice / Popovičky / Petříkov z dálnice D1 (od Prahy a Čestlic)
a dálnice D0, která tak generuje pravidelné dopravní kongesce na sjezdu z D0 a D1 na EXIT
12 (viz kapitolu A.2). V současné době je předmětná okružní křižovatka tvořena jedním jízdním
pruhem na okruhu (poloměr okruhu 25 m) bez tzv. by-passů.
Hlavním cílem zvýšení kapacity této okružní křižovatky je omezení tvorby těchto dopravních
kongescí. Předmětem tohoto navrhovaného opatření je proto zejména:
•

realizace by-passu pro pravé odbočení od dálnice D1/D0 na silnici II/101 (směr Jesenice)
Prostorové možnosti plochy okružní křižovatky a jejího bezprostředního okolí realizaci bypassu umožňují. Opatření má významný potenciál omezit tvorbu pravidelných dopravních
kongescí před okružní křižovatkou na sjezdu z dálnice D1 / D0.

•

studijní prověření možností dalšího zvýšení kapacit okružních křižovatek v rámci MÚK
silnice II/101 a dálnice D0							
Podrobné studijní prověření by mělo posoudit možnosti dalšího zkapacitnění předmětných
okružních křižovatek (více pruhů na okruhu, přestavba na "turbookružní křižovatku",
realizace dalších by-passů) a například s využitím mikrosimulačních programů simulujících
celou oblast MÚK vybrat optimální řešení. Studijní prověření by nemělo posuzovat jednotlivé
okružní křižovatky zvlášť, ale kompletní uzel MÚK jako celek.
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Význam přímého napojení komerční zóny Modletice na dálnici D0 následně ještě umocní
realizace stavby 511 Pražského okruhu (viz dále).

Zvýšení kapacity okružních křižovatek v rámci EXITu 12 je druhým klíčovým opatřením v rámci
scénáře B.
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Omezení (zkrácení, eliminace) dopravních kongescí sníží využívání tranzitu přes obec
Dobřejovice vyvolaného právě dopravní situací před okružní křižovatkou. Realizace by-passu
uvolní kapacitu ve směru od Prahy / Čestlic a k dalšímu zvýšení kapacity pak dojde i ve směru
opačném.

Realizace okružní křižovatky silnic II/101 a III/00318 (Doubravice)
Realizace okružní křižovatky namísto stávající průsečné křižovatky silnic II/101 a III/00318
v prostoru komerční zóny Modletice usnadní využití trasy přes EXIT 12 pro vazbu mezi Modleticemi
/ Popovičkami / Petříkovem) a dálnicí D1 (směr Praha) / oblastí Čestlic, a to především:
•
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•

Opatření bude mít v tomto smyslu významnou synergii s navrhovaným by-passem na okružní
křižovatce v rámci MÚK D1 EXIT 12.

Stávající situace MÚK silnice II/101 a dálnice D1 (EXIT 12) východně od komerční zóny Modletice (ortofoto: mapy.cz).
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výrazným usnadněním levého odbočení z II/101 na III/00318 ve směru od D1 do Modletic,
(Popoviček, Petříkova)
usnadněním pravého odbočení z III/00318 na II/101 ve směru k D1 EXIT 12

Stávající situace křižovatky silnice II/101 a III/00318 v prostoru komerční zóny Modletice (ortofoto: mapy.cz).

Realizace okružní křižovatky silnic II/101, III/00316 a III/00317

Stavba 511 dálnice D0 má dokončit východní část Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi
(silnicí I/12, respektive Štěrboholskou radiálou) a propojit jeho již existující části mezi dálnicemi
D7 / D6 / D5 a D1 na jedné straně a v oblasti Černého Mostu na straně druhé. Realizace stavby
511 se předpokládá v profilu D34,5/100 (šestipruhová směrově rozdělená dálnice s plánovaným
uvedením do provozu v roce 2025) [16].

Realizace okružní křižovatky namísto stávající průsečné křižovatky silnic II/101, III/00316
(Dobřejovice, ul. Jesenická) a III/00317 (Dobřejovice, ul. K Herinku / Herink, ul. Hlavní) především
obecně usnadní levá odbočení ze stávající hlavní pozemní komunikace (II/101) a průjezdy
křižovatkou ve směrech z vedlejší pozemní komunikace. To sice umožní vyšší propustnost
křižovatky ve směru od Jesenice a Herinku k Dobřejovicím (viz kapitolu A.7), nicméně rovněž
usnadní případnou vazbu od Herinku k navrhované MÚK silnice II/101 a dálnice D0 západně
od komerční zóny Modletice. V tomto smyslu realizace této křižovatky do scénáře zapadá.

Z pohledu hl. m. Prahy, jeho okolí i celé dálniční sítě Česka se jedná o velmi významnou stavbu,
která ovlivní dopravní poměry v širším území. Z pohledu problematiky tranzitní dopravy přes
obec Dobřejovice se však bude jednat spíše o vliv nepřímý, byť rovněž poměrně významný.
Trasa nového úseku dálnice D0 prakticky nepředstavuje alternativu pro žádnou z tranzitních
tras přes obec. Její realizace má však potenciál snížit intenzity dopravy na II/101 (zejména
ve vazbě Jesenice - Říčany bude v řadě případů výhodnější využít D0) a především výrazněji
odlehčit současné MÚK silnice II/101 a dálnice D1 (EXIT 12) od intenzit směřujících z D1 / D0 na
II/101 směrem na Říčany a obráceně. Po realizace stavby bude pro řadu zdrojů a cílů v Říčanech
a okolí využívat pro cestu z / do Prahy a oblasti Čestlic MÚK dálnic D0 a D1 a nový úsek dálnice
D0 s použitím plánovaných sjezdů v oblasti Říčan (budoucí EXIT 75 "Lipany" a EXIT 72 "Říčany").
Tato skutečnost bude mít zejména tyto pozitivní efekty:
•

Dojde k výraznému omezení tvorby dopravních kongescí před EXITem 12 ve směru od
D1/D0 a sníží intenzity silniční dopravy odbočující přes "západní" okružní křižovatku vlevo,
což sekundárně bude mít pozitivní vliv i na propustnost okružní křižovatky ve směru
silnice II/101 od Jesenice a komerční zóny Modletice.

•

Uvolnění stávajících dopravních kongescí před EXITem 12 jak na II/101 (směr od komerční
zóny Modletice), tak od D1 / D0 dojde k uvolnění výhodnějších tras v řadě sledovaných
směrů, jejichž dosavadní nízká propustnost generuje "objízdnou" tranzitní dopravu přes
Dobřejovice.
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Realizace stavby 511 dálnice D0 (Pražský okruh) v úseku D1 - Běchovice

Stávající situace křižovatky silnic II/101, III/00316 a III/00317 v prostoru jižně od obce Dobřejovice (ortofoto: mapy.cz).
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PŘIŘAZENÍ SLEDOVANÝCH SOUČASNÝCH TRANZITNÍCH TRAS PŘES OBEC DOBŘEJOVICE NA SILNIČNÍ SÍŤ UPRAVENOU DLE SCÉNÁŘE B
ZDROJE/CÍLE DOPRAVY:
MODLETICE / POPOVIČKY / PETŘÍKOV
sledovaná vazba v současné době tranzitující přes obec Dobřejovice (viz kapitola A.4):

Petříkov / Popovičky / Modletice ↔ Praha

objízdná trasa vyvolaná dopravními kongescemi před EXITem 12 (v obou směrech)
•
zejména zdrojová doprava osobními automobily
•
ranní špička směr Praha, odpolední špička směr Jesenice

Petříkov / Popovičky / Modletice ↔ komerční zóna Čestlice
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nejkratší / nejrychlejší spojení s komernční zónou Čestlice
•
komerční zóna je typickým sekundárním cílem při návratu z Prahy, představuje však i
samostatný primární cíl dopravy (zaměstnání, cesty za nákupy, zábavou, apod.)

104

Realizace scénáře B nabídne v případě obou sledovaných vazeb tři použitelné trasy:
•
Omezením tvorby dopravních kongescí před křížením silnice II/101 a dálnice D1 (EXIT 12)
bude uvolněna nejkratší a nejrychlejší cesta mezi silnicí III/00311 a Prahou / komerční
zónou Čestlice, a to přes III/00318, okružní křižovatku silnic II/101 a III/00318 (která zároveň
umožní snazší odbočování v tomto směru), II/101 a EXIT 12.
•
Realizací nové MÚK silnice II/101 a dálnice D0 bude nabídnuta další trasa s využitím dálnice
D0, MÚK D0 x D1 a dálnice D1.
•
Původní "objízdná" trasa přes Dobřejovice bude rovněž využitelná (v trase Košumberk
- Čestlická), nicméně výrazné zklidnění dopravy v obci i nabídka obou alternativ její
atraktivitu výrazně sníží.
vliv posuzovaného scénáře B na sledovanou vazbu:
→ potenciál výrazně snížit tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice

ZDROJE/CÍLE DOPRAVY:
HERINK / RADĚJOVICE / KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC
sledované vazby v současné době tranzitující přes obec Dobřejovice (viz kapitola A.4):

Křížkový Újezdec / Radějovice / Herink ↔ Praha

nejkratší / nejrychlejší trasa
•
zejména zdrojová doprava osobními automobily
•
ranní špička směr Praha, odpolední špička směr Jesenice

Křížkový Újezdec / Radějovice / Herink ↔ komerční zóna Čestlice

nejkratší / nejrychlejší trasa
•
komerční zóna je typickým sekundárním cílem při návratu z Prahy, představuje však i
samostatný primární cíl dopravy (zaměstnání, cesty za nákupy, zábavou, apod.)

Pro motivaci alternativní trasu využít bude klíčové realizovat zásadní zklidnění dopravy v obci
Dobřejovice. Trasa přes obec zůstane kratší ve smyslu vzdálenosti a lze předpokládat, že určitý
podíl řidičů ji bude dál užívat. Nicméně alternativní trasa má potenciál být trasou rychlejší
(což bude mít vliv i na navigaci řidičů prostřednictvím různých navigačních aplikací). Lze se
domnívat, že alternativní trasu přes D0 budou mít přirozeně větší tendenci využívat především
řidiči směřující do / z Prahy po D1, zatímco u dopravy s cílem v komerční zóně Čestlice může být
motivace mírně menší. Realizace okružní křižovatky silnic II/101, III/00316 a III/00317 usnadní
křižovatkové pohyby mezi silnicemi II/00317 (směr Herink) a II/101 (směr k nově navrhované
MÚK s dálnicí D0).
vliv posuzovaného scénáře B na sledovanou vazbu:
→ potenciál částečně snížit tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice
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Realizace navrhované MÚK silnice II/101 a dálnice D0 v prostoru jižně od obce Dobřejovice
nabídne oběma sledovaným vazbám alternativní trasu v podobě odbočení na II/101 k nové MÚK
a využití trasy přes dálnici D0, MÚK D0 x D1 a dálnici D1. Lze očekávat, že učitou částí řidičů bude
pro dosažení nové MÚK bude volena trasa z Herinku po silnici III/00318 do Modletic a následně
po silnici III/00311 k nové MÚK. (Atraktivita této varianty bude rovněž záležet na uspořádání
MÚK.)
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ZDROJE/CÍLE DOPRAVY:
JESENICE (JESENICE-OSNICE, JESENICE-KOCANDA)
sledované vazby v současné době tranzitující přes obec Dobřejovice (viz kapitola A.4):

(Jesenice) + Osnice + Kocanda ↔ Praha

nejkratší / nejrychlejší vyjížďková trasa z území do Prahy
•
zejména zdrojová doprava osobními automobily
•
ranní špička směr Praha, odpolední špička směr Jesenice
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(Jesenice) + Osnice + Kocanda ↔ komerční zóna Čestlice

106

nejkratší / nejrychlejší spojení s komerční zónou Čestlice
•
komerční zóna je typickým sekundárním cílem při návratu z Prahy, představuje však i
samostatný primární cíl dopravy (zaměstnání, cesty za nákupy, zábavou, apod.)
•
převažující odpolední špička směr Jesenice, variace směr komerční zóna Čestlice je v
čase rozloženější

II/603 ↔ Praha / komerční zóna Čestlice

objízdná trasa vyvolaná kongescemi na II/603 mezi Jesenicí a Prahou nebo jako cílová
doprava z oblasti kolem II/603 do komerční zóny Čestlice (nákupy, zábava)
•
nižší význam oproti výše uvedeným, nicméně není zanedbatelný
Realizace navrhované MÚK silnice II/101 a dálnice D0 v prostoru jižně od obce Dobřejovice
nabídne všem sledovaným vazbám alternativní trasu v podobě dojezdu po II/101 k nové MÚK
a využití trasy přes dálnici D0, MÚK D0 x D1 a dálnici D1. Pro motivaci tuto alternativní trasu využít
bude klíčové realizovat zásadní zklidnění dopravy v obci Dobřejovice. Trasa přes obec bude
sice kratší ve smyslu vzdálenosti, a lze předpokládat, že určitý podíl řidičů ji bude dál užívat,
nicméně alternativní trasa má potenciál být trasou rychlejší (což bude mít vliv i na navigaci
řidičů prostřednictvím různým navigačních aplikací). Lze se domnívat, že alternativní trasu přes
D0 budou mít přirozeně větší tendenci využívat především řidiči směřující do / z Prahy po D1,
zatímco u dopravy s cílem v komerční zóně Čestlice může být motivace mírně menší.
vliv posuzovaného scénáře B na sledovanou vazbu:
→ potenciál snížit tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice

ZDROJE/CÍLE DOPRAVY:
ZÁVOD PENAM

sledovaná vazba v současné době tranzitující přes obec Dobřejovice (viz kapitola A.4):

sledované vazby v současné době tranzitující přes obec Dobřejovice (viz kapitola A.4):

objízdná trasa vyvolaná dopravním kongescemi před EXITem 12 (v obou směrech)
•
nákladní vozidla do 6 t; špičkové hodiny 5:00 - 9:00 a 14:00 - 20:00 (“rozvážkové vlny” z
distribučních center)
•
individuální osobní automobilová doprava (zaměstnanci); variace je dána typicky začátkem pracovních směn (6:00, 14:00, 22:00)

nejkratší / nejrychlejší trasa
•
nákladní vozidla do 6 t
•
v nižší míře i cílová osobní individuální doprava zaměstnanců (lze předpokládat vysoký
podíl svozových autobusů)

komerční zóna Modletice ↔ Praha / Průhonice / Čestlice / komerční zóna
Čestlice

Napojení komerční zóny Modletice na dálniční síť podle scénář B obecně výrazně zlepšuje
a potenciálně tak zcela eliminuje tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice. Pro všechny
sledované vazby je výhodnější využít trasu mimo obec Dobřejovice.
vliv posuzovaného scénáře B na sledovanou vazbu:
→ potenciál zcela eliminovat tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice

závod PENAM ↔ D1 EXIT 8 (Praha / Průhonice / Čestlice / komerční zóna
Čestlice)

závod PENAM ↔ cíle po D0, II/603 případně směr Brno

alternativní objízdná trasa vyvolaná v případě nepříznivé dopravní situace v Jesenici, respektive dopravními kongescemi před EXITem 12 (v obou směrech)
Realizace navrhované MÚK silnice II/101 a dálnice D0 jižně od obce Dobřejovice nabídne dopravě
obsluhující závod PENAM Herink bližší napojení na dálniční síť. Ta vytvoří alternativní trasu pro
směr Praha a oblast Čestlic mimo intravilán obce Dobřejovice, a to s využitím této nové MÚK,

část B | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice

ZDROJE/CÍLE DOPRAVY:
KOMERČNÍ ZÓNA MODLETICE
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dálnice D0, MÚK D0 x D1 a dálnice D1. Pro motivaci tuto alternativní trasu využít bude klíčové
realizovat zásadní zklidnění dopravy v obci Dobřejovice. Trasa přes obec bude kratší ve smyslu
vzdálenosti, a lze předpokládat, že určitý podíl řidičů ji bude dál užívat, nicméně alternativní
trasa má potenciál být trasou rychlejší (což bude mít vliv i na navigaci řidičů prostřednictvím
různých navigačních aplikací).
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V případě lehkých nákladních vozidel lze užívání alternativní trasy podpořit případným zákazem
tranzitu vozidel s hmotností nad 3,5 t přes obec Dobřejovice v zóně shodné s v současné době
platným zákazem tranzitu vozidel s hmotností nad 6 t.
vliv posuzovaného scénáře B na sledovanou vazbu:
→ potenciál snížit tranzitní dopravu přes obec Dobřejovice

CELKOVÝ POHLED NA TRASY DOPRAVY OD SLEDOVANÝCH
ZDROJŮ A CÍLŮ PŘI REALIZACI SCÉNÁŘE B
Schéma vpravo znázorňuje přiřazení tras dopravy souvisejících se sledovanými zdroji a cíli
dopravy na silniční síti při realizaci opatření definovaných v rámci scénáře B.
Je zřejmé, že realizace scénáře B nabídne alternativní trasu pro všechny sledované vazby,
které v současné době využívají tranzitu přes obec Dobřejovice.
Scénář má potenciál současný tranzit v některých trasách (zejména se zdrojem či cílem dopravy
v komerční zóně Modletice či se zdroji dopravy v ose Modletice / Popovičky / Petříkov (včetně
developerského projektu OAKS Prague Nebřenice) zcela eliminovat či v ostatních sledovaných
trasách snížit jeho podstatnou část. Vzhledem k tomu, že zejména pro vazby mezi oblastí
Herinku a Jesenice na jedné straně a D1 (směr Praha) a oblastí Čestlic na straně druhé bude
ve smyslu vzdálenosti vždy kratší trasa přes obec Dobřejovice, klíčové pro odvedení tranzitu
bude právě zásadní zklidnění dopravy v obci tak, aby se tato trasa stala trasou pomalejší,
respektive aby měla vyšší "odpor", a řidiči tak přirozeně volili alternativní trasu s využitím nově
navrhované MÚK silnice II/101 a dálnice D0.

POTENCIÁLNÍ RIZIKA REALIZACÍ SCÉNÁŘE B
Slabým místem realizace Scénáře B se může stát především nutnost věcné a časové koordinace
více vlastníků infrastruktury při realizace jednotlivých částí scénáře - Ředitelství silnic a dálnic
ČR (ŘSD), respektive státu a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, respektive
Krajského úřadu Středočeského kraje. Klíčovou částí scénáře je realizace MÚK silnice II/101
a dálnice D0, přičemž investorem této části je primárně stát prostřednictvím ŘSD.
Z hlediska dopravní situace by potenciálním rizikem scénáře mohlo být nadměrné zatížení MÚK
dálnic D1 a D0 intenzitami dopravy a související vznikem kongescí před touto MÚK (zejména na
D1 ve směru od Prahy, nebo na D0 ve směru od D4 / D5). V takovém případě by řidiči směřující po
D1 od Prahy na D0 směr k D4 / D5 mohli mít tendence využít trasu z D1 EXIT 8 přes Dobřejovice
a najet na D0 na nově navrhované MÚK. To obdobně platí i pro opačný směr. Při realizaci
zásadního zklidnění trasy přes obec (viz kapitola B.2) však atraktivita této potenciální "objízdné"
trasy nebude vysoká.

Souhrnné schematické znázornění sledovaných relevantních tras při realizaci scénáře B.
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇;𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 (2021) + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝐴𝐴.6) ) ∗ 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠é𝑛𝑛ář 𝐵𝐵

ORIENTAČNÍ PREDIKCE POTENCIÁLU SNÍŽENÍ OBJEMU TRANZITNÍ DOPRAVY PŘES OBEC DOBŘEJOVICE PŘI REALIZACI SCÉNÁŘE B
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Za účelem vyčíslení vlivu realizace scénáře B na objem tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
byl proveden následující orientační výpočet potenciálu snížení objemu tranzitní dopravy k
modelovému roku 2025. Výpočet nemá za cíl predikovat přesné intenzity tranzitní dopravy, jeho
cílem spíše ověřit, zda potenciál scénáře B je dostatečný k žádoucímu omezení tranzitu přes
obec.
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Orientační výpočet vychází z následujících vstupních parametrů:
•
stávající RPDI v profilech Čestlická, Košumberk a Jesenická a vyčíslený podílu tranzitní
dopravy projíždějící těmito profily (viz kapitolu A.5.1) [RPDITRANZIT (2021)]
•
predikce nárůstu intenzit silniční dopravy v souvislosti s dalším rozvojem obytné zástavby
v oblasti jižně a západně od obce Dobřejovice (viz kapitolu A.6) [RPDIPRIRUSTEK;MODEL (A.6)]
•
očekávaném nárůstu zdrojové a cílové dopravy v komerční zóně Modletice o 20 %
•
koeficientů poklesu intenzit silniční dopravy v jednotlivých sledovaných směrových
vazbách v území dle předchozího přiřazení sledovaných současných tranzitních tras na
silniční síť upravenou dle scénáře B (viz výše) [KSCENÁŘ B], koeficienty jsou stanoveny na
základě odborného odhadu
•
extrapolace meziročního trendu nárůstu RPDI (+4 % za rok)
Princip orientačního výpočtu modelové predikce intenzit tranzitní dopravy přes Dobřejovice v
jednotlivých sledovaných trasách při realizaci scénáře B:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇;𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 (2021) + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝐴𝐴.6) ) ∗ 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠é𝑛𝑛ář 𝐵𝐵

Následná orientační predikce intenzit tranzitní dopravy ve sledovaných profilech v rámci obce
Dobřejovice (Košumberk, Jesenická a Čestlická) je následně proveden na principu porovnání
"nulové
varianty"
(tj. dalšího0 =
vývoj
stávajícím
stavu
infrastruktury)
a stavu (𝐴𝐴.6)
při )realizaci
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
1,17při
∗ (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
+ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
(2025);𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
(2021)
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
scénáře B.
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇;𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
= (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
+ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
) ∗ 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠é𝑛𝑛ářobjemu
Stanovení
intenzit tranzitní
dopravy
při nulové
variantě
vychází ze
stávajícího
tranzitní
(𝐴𝐴.6)
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 (2021)
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐵𝐵
dopravy, predikce nárůstu intenzit silniční 𝑛𝑛dopravy (dle kapitoly A.6) a extrapolací trendu
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
= 1,17 ∗ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ ∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇;𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
(2025);
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ář 𝐵𝐵intenzit:
celkového
ročního
nárůstu
1

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (2025);𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 0 = 1,17 ∗ (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (2021) + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝐴𝐴.6) )
𝑛𝑛

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (2025); 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ář 𝐵𝐵 = 1,17 ∗ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ ∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇;𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
1

Stanovení
intenzit tranzitní dopravy při scénáři B vychází ze součtu predikce objemu tranzitní
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (2025);𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 0 = 1,17 ∗ (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (2021) + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝐴𝐴.6) )
dopravy ve sledovaných trasách při realizaci scénáře B, extrapolací trendu celkového ročního
nárůstu intenzit a korekčního koeficientu:
𝑛𝑛

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (2025); 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ář 𝐵𝐵 = 1,17 ∗ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ ∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇;𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
1

Tento výpočet je proveden pro všechny 3 profily v každém směru zvlášť.
Tabulky vpravo uvádějí provedené výpočty pro jednotlivé sledované trasy, respektive profily
v obci Dobřejovice z hlediska tranzitní dopravy. Následně spodní tabulka dopočítává teoretické
porovnání "nulové varianty" a realizace scénáře B z hlediska celkových intenzit silniční dopravy
v daném profilu a směru.

stávající RPDI ve
směr tranzitu v
sledovaném směru
Následující tabulka uvádísledovaná
orientační
výpočty pro jednotlivé sledované
vazby:
trasa
rámci Dobřejovic

Petříkov / Popovičky / Modletice >> Praha / Čestlice
sledovaná
Křížkový Újezdec / Radějovice / Herink
(včetnětrasa
závodu PENAM) >> Praha / Čestlice
Jesenice (Osnice, Kocanda) >> Praha / Čestlice
komerční zóna Modletice >> Praha / Čestlice
Petříkov / Popovičky / Modletice >> Praha / Čestlice
Praha / Čestlice >> Modletice / Popovičky / Petříkov
Křížkový Újezdec / Radějovice / Herink (včetně závodu PENAM) >> Praha / Čestlice
Praha / Čestlice >> Herink / Radějovice / Křížkový Újezdec (včetně závodu PENAM)
Jesenice (Osnice, Kocanda) >> Praha / Čestlice
Praha / Čestlice >> Jesenice (Osnice, Kocanda)
komerční zóna Modletice >> Praha / Čestlice
Praha / Čestlice >> komerční zóna Modletice
Praha / Čestlice >> Modletice / Popovičky / Petříkov
Praha / Čestlice >> Herink / Radějovice / Křížkový Újezdec (včetně závodu PENAM)
Praha / Čestlice >> Jesenice (Osnice, Kocanda)
Praha / Čestlice >> komerční zóna Modletice

modelová predikce
nárůstu intenzit (viz

(11.5.2021)

kapitolu A.6) [voz/24

[voz/24 h]
stávající RPDI ve

h]
modelová predikce

modelová predikce
intenzit při
stávajícím stavu
infrastruktury
modelová predikce
[voz/24 h]
intenzit při
1 392

modelová predikce
vliv realizace
scénáře B

intenzit tranzitu
přes Dobřejovice po

(koeficient snížení)

realizaci scénáře B
modelová predikce
[voz/24 h]
intenzit tranzitu
278
přes Dobřejovice
649po

vliv realizace
Košumberk
0,2
340 nárůstu intenzit
1 052
(viz
sledovaném směru
směr tranzitu v
scénáře
stávajícím stavu
Jesenická
0,4 B
1 000 kapitolu A.6) [voz/24
623
1 623
rámci Dobřejovic
(11.5.2021)
infrastruktury
Jesenická
0,6snížení) realizaci scénáře
195
1 158 (koeficient
695B
[voz/24 h]963
h]
[voz/24 h]
[voz/24 h]
Košumberk
0,1
482
20%
578
48
Košumberk
0,2
340
1 052
1 392
278
Košumberk
0,2
367
1 052
1 419
284
Jesenická
0,4
1 000
623
1 623
649
Jesenická
0,4
1 040
623
1 663
665
Jesenická
0,6
963
195
1 158
695
Jesenická
0,6
973
195
1 168
701
Košumberk
0,1
482
20%
578
48
Košumberk
0,1
337
20%
404
34
Košumberk
0,2
367
1 052
1 419
284
Jesenická
0,4
1 040
623
1 663
665
Košumberk IN
Košumberk OUT Jesenická IN
Jesenická OUT
Čestlická IN
Čestlická OUT
Jesenická
0,6
973
195
1 168
701
822
703
1 964
2 013
2 785
2 716
Košumberk
0,1
337
20%
404
34
1 059
902
2 781
2 647
3 539
3 702
1,28834034
1,282917311
1,416500004
1,315048563
1,270430945
1,363213114
Košumberk IN
Košumberk OUT Jesenická IN
Jesenická OUT
Čestlická IN
Čestlická OUT

Následující tabulka uvádí orientační výpočty potenciálu snížení objemu tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice v jednotlivých sledovaných profilech (Čestlická, Jesenická, Košumberk):

DOBŘEJOVICE: SLEDOVANÝ PROFIL

DOBŘEJOVICE: SLEDOVANÝ PROFIL
Dobřejovice, Jesenická (směr do centra obce)
Dobřejovice, Jesenická (směr z centra obce)
Dobřejovice, Košumberk (směr do centra obce)
Dobřejovice, Košumberk (směr z centra obce)
Dobřejovice, Jesenická (směr do centra obce)
Dobřejovice, Čestlická (směr do centra obce)
Dobřejovice, Jesenická (směr z centra obce)
Dobřejovice, Čestlická (směr z centra obce)
Dobřejovice, Košumberk (směr do centra obce)
Dobřejovice, Košumberk (směr z centra obce)
Dobřejovice, Čestlická (směr do centra obce)
Následující
tabulka
uvádí
výpočty
orientační
Dobřejovice, Čestlická
(směr
z centra
obce)

predikce

703
1 964
902
2 781
TRANZIT 2021
1,282917311
1,416500004

2 716
3 702
PREDIKCE TRANZIT 2025
1,363213114
scénář B:
nulová varianta:
zjednodušen EFEKT SCÉNÁŘE B:
trend ročního zjednodušená
RPDI 2021 [voz/
poklesu
á predikce
RPDI
(tranzit) 2021 predikce potenciálu
PREDIKCE
TRANZITpotenciál
2025
TRANZIT
2021
přírůstku [%/rok] predikce
24 h]
podíl tranzitu [%]
intenzit tranzitu
TRANZIT
[voz/ 24 h]
zvýšení intenzit dle
scénář B:
TRANZIT
2025
nulová varianta: 2025
oproti nulové
kapitoly A.6 [+ voz/
zjednodušen EFEKT SCÉNÁŘE B:
h]
trend ročního [voz/24
RPDI 2021 [voz/
zjednodušená
variantě
24 h]
[voz/24
h]
á predikce potenciál poklesu
RPDI (tranzit) 2021 predikce potenciálu
24 h]3 239 podíl tranzitu86%
[%]
-47%
2 781
818 přírůstku [%/rok]
4% predikce 4 175
2 209
intenzit tranzitu
[voz/ 24 h]
TRANZIT
zvýšení intenzit dle
-48%
3 230
82%
2 647
818
4% TRANZIT 2025
4 019
2 083 oproti nulové
2025
kapitoly A.6 [+ voz/
-80%
1478
72%
1 059
1052
4% [voz/24 h]2 449
488
24 h]
[voz/24 h] variantě
-79%
1525
59%
902
1052
4%
2 267
472
-47%
3 239
86%
2 781
818
4%
4 175
2 209
-61%
5065
70%
3 539
1870
4%
6 274
2 462
-48%
3 230
82%
2 647
818
4%
4 019
2 083
-59%
5460
68%
3 702
1870
4%
6 464
2 662
-80%
1478
72%
1 059
1052
4%
2 449
488
-79%
1525
59%
902
1052
4%
2 267
472
-61%
5065
70%
3 539
1870
4%
6 274
2 462
celkových intenzit
ve sledovaných
profilech
v rámci1870obce Dobřejovice
porovnáním
"nulové
varinaty"
-59% a realizace
5460
68%
3 702
4%
6 464
2 662

nulová varianta:
DOBŘEJOVICE: SLEDOVANÝ PROFIL

Dobřejovice, Jesenická (směr do centra obce)
Dobřejovice, Jesenická (směr z centra obce)
Dobřejovice, Košumberk (směr do centra obce)
Dobřejovice, Košumberk (směr z centra obce)
Dobřejovice, Čestlická (směr do centra obce)
Dobřejovice, Čestlická (směr z centra obce)

RPDI (místní
doprava) 2021

458
583
419
623
1 526
1 758

predikce místní

zjednodušená

scénář B:

přírůstku

doprava 2025

predikce

[%/rok]

[voz/24 h]

531
677
486
722
1 771
2 039

2 785
3 539
1,270430945

nulová

trend ročního

4%
4%
4%
4%
4%
4%

2 013
2 647
1,315048563

scénář B:

zjednodušená

varianta:
zjednodučená

zjednodučená

EFEKT
SCÉNÁŘE B:

TRANZIT 2025

predikce

predikce RPDI

predikce RPDI

potenciál

[voz/24 h]

TRANZIT 2025

CELKEM 2025

2025 CELKEM poklesu intenzit

[voz/24 h]
2 209
2 083
488
472
2 462
2 662

[voz/24h]
4 706
4 696
2 935
2 990
8 045
8 503

4 175
4 019
2 449
2 267
6 274
6 464

[voz/24h]
2 740
2 760
974
1 195
4 233
4 701

CELKEM
-42%
-41%
-67%
-60%
-47%
-45%

scénář B
oproti
současnému
stavu
-15%
-15%
-34%
-22%
-16%
-14%

DOBŘEJOVICE: SLEDOVANÝ PROFIL

DOBŘEJOVICE: SLEDOVANÝ PROFIL
Dobřejovice, Jesenická (směr do centra obce)
Dobřejovice, Jesenická (směr z centra obce)
Dobřejovice, Košumberk (směr do centra obce)
Dobřejovice, Košumberk (směr z centra obce)
Dobřejovice, Jesenická (směr do centra obce)
Dobřejovice, Čestlická (směr do centra obce)
Dobřejovice, Jesenická (směr z centra obce)
Dobřejovice, Čestlická (směr z centra obce)
Dobřejovice, Košumberk (směr do centra obce)
Dobřejovice, Košumberk (směr z centra obce)
Dobřejovice, Čestlická (směr do centra obce)
scénáře
B:Čestlická (směr z centra obce)
Dobřejovice,
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822
1 059
1,28834034

RPDI (místní
doprava) 2021
RPDI (místní
doprava) 2021
458

111

583
419
623
458
1 526
583
1 758
419
623
1 526
1 758

tren

p

[

tren

p

[

B.4 Shrnutí opatření a kroků vedoucích k naplnění koncepce
Na základě zpracované koncepční části studie odvedení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice lze konstatovat následující shrnutí:

NEJEFEKTIVNĚJŠÍM ZPŮSOBEM ODVEDENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY JE

KLÍČOVÝM PRVKEM ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V OBCI JE REALIZACE

Obecně platí, že nejefektivnějším způsobem omezení tranzitní dopravy v obcích a městech je
systematická kombinace zásadního (nekompromisního) zklidnění dopravy na území obce a
zároveň nabídky smysluplné alternativní trasy pro tranzitní dopravu mimo obec.

Pro celkové zklidnění dopravy v obci a naplnění principů omezení tranzitní dopravy projíždějící
přes obec Dobřejovice je zcela zásadní a klíčové realizovat výrazné zklidnění dopravy
v centru obce.

Na současné nadměrné zatížení obce Dobřejovice tranzitní dopravou, která využívá průtahové
úseky silnic III. tříd (ulice Jesenická, Kaštanová, Na Návsi, Košumberk a Čestlická), a zároveň na
predikci jejího dalšího navýšení, je třeba reagovat. Omezení objemu tranzitní dopravy projíždějící
přes obec je v zásadě podmínkou a zároveň příležitostí pro zkvalitnění veřejných prostranství v
centru obce, zkvalitnění uličních prostorů tvořících základní komunikační kostru obce, po které
jsou vedeny i cyklistické trasy a důležité pěší vazby v rámci sídla, a v neposlední řadě i celkovou
nápravu zjištěných dopravně-inženýrských nedostatků.

V centru obce by mělo dojít k zásadní změně uspořádání uličního prostoru. Vhodné bude
optimalizovat směrové vedení průtahu (odstranění současného stavu umožňujícího přímý
a rychlý průjezd) tak, aby potlačoval podélné přímé linie urychlující jízdu vozidel. V zájmu
zklidnění dopravy a vyvážení všech funkcí prostoru bude vhodné realizovat jízdní pruhy
o minimálních šířkových hodnotách, které umožňují příslušné normy, respektive které umožňují
provoz vozidel veřejné dopravy. Součástí by mělo být rovněž důsledné přiznání všech logických
pěších vazeb, optimalizace ploch křižovatek, aplikace dalších prvků zklidnění dopravy, včetně
materiálového řešení, které se svým charakterem bude blížit principům sdíleného prostoru.
			
V rámci zklidnění centra města je dále jeví jako logické snížit nejvyšší dovolenou rychlost jízdy
na 30 km/h a aplikovat tomu odpovídající stavební a návrhové parametry. Ty efektivně zklidňují
dopravu, zároveň rychlost 30 km/h výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců,
cyklistů i dalších uživatelů uličního prostoru, respektive veřejného prostranství.
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DŮSLEDNÉ ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V OBCI A ZÁROVEŇ
NABÍDNUTÍ ALTERNATIVNÍCH VÝHODNĚJŠÍCH TRAS

Koncepční a koordinovaný přístup k omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice by
měl být optimálně založen na kombinaci komplexního zklidnění dopravy na současných
průtahových úsecích silnic III. tříd v intravilánu obce a zároveň nalezení možné alternativní
trasy pro tranzitní dopravu, optimálně s maximálním možným využitím stávající komunikační
sítě v okolí obce. Realizace zklidnění dopravy v obci je však natolik žádoucí, že je možné jej
realizovat i v časovém předstihu.

↗ kapitola B.1
112

ZÁSADNÍHO ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V CENTRU OBCE

Návrh na nové řešení centra obce, obsažený v architektonické studii od ateliéru re:architekti
(viz kapitolu B.2.2), jednoznačně splňuje současné nároky na kvalitu veřejných prostranství
a zároveň odpovídá současným evropským moderním trendům v oblasti dopravního
inženýrství v intravilánu. Je rovněž základním kamenem koncepce zklidnění dopravy v celé
obci, respektive na průtazích silnic III. tříd přes ni vedoucí.
						

↗ kapitola B.2.1 a B.2.2

ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHŮ SILNIC III. TŘÍD BY MĚLO BÝT PLOŠNÉ, JE
TŘEBA SYSTEMATICKY A KOMPLEXNĚ IMPLEMENTOVAT

DALŠÍ PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

Mezi typová opatření, která jsou s ohledem na místní podmínky vhodná k realizaci v rámci obce
Dobřejovice, patří zejména důsledné řešení pěších vazeb, optimalizace ploch křižovatek,
realizace opatření pro cyklisty, řešení zastávek veřejné dopravy formou tzv. zátkových
zastávek, realizace vjezdových bran do obce a aplikace dalších prvků zklidnění dopravy
(dělicí a ochranné ostrůvky, malé poloměry směrových oblouků apod.). V zájmu zklidnění dopravy
lze uvažovat i lokální zavedení nejvyšší dovolené rychlosti o hodnotě 30 km/h. Současné záměry,
které obec Dobřejovice připravuje, tento princip podporují, nebo s ním nejsou v rozporu.
V případě existence alternativních tras pro současný tranzit lehkých nákladních vozidel lze
uvažovat i o vyznačení zákazu tranzitu přes obec vozidlům s hmotností nad 3,5 t (zpřísnění
současného zákazu tranzitu nákladních vozidel s hmotností nad 6 t).

↗ kapitola B.2.1 a B.2.2

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽÍT EXISTUJÍCÍ DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURU V OKOLÍ OBCE

Pro zajištění alternativních tras pro dopravní vztahy v současné době tranzitující přes obec
Dobřejovice se jeví jako racionálnější a časově i nákladově efektivnější využít a příslušně
upravit stávající silniční infrastrukturu v bezprostředním okolí obce, než sledovat záměr
realizace obchvatu obce.
Realizace obchvatu obce Dobřejovice (ve variantě severně od obce i ve variantě jižně
od obce) by byla problematická. Současná platná územně-plánovací dokumentace s obchvatem
nepočítá, zároveň lze očekávat problémy v oblasti posuzování vlivu případné stavby na životní
prostředí (splnění hlukových limitů, další fragmentace krajiny) i odpor ze strany obyvatel
zástavby, která by byla obchvatem negativně ovlivněna. Zároveň v případě realizace obchvatu
lze očekávat tlak na tabu výrobních a komerčních prostor v jeho blízkosti, což by mělo mimo jiné
další konsekvence na dopravní situaci v okolí obce.
Pro vytvoření příslušných alternativních tras pro současnou tranzitní dopravu přes obec
Dobřejovice byla stanovena sestava úprav stávající infrastruktury. Jejími klíčovými prvky je
realizace nové MÚK silnice II/101 a dálnice D0 jižně od obce Dobřejovice a zvýšení kapacity
okružních křižovatek u D1 EXITu 8. Kombinace těchto opatření nabídne pro řadu vztahů
kratší a výhodnější trasu mimo obec Dobřejovice, zároveň eliminuje dopravní kongesce, které
v současné době vyvolávají "objízdné" trasy přes obec.
Dle orientačního výpočtu má tento scénář potenciál omezit objem tranzitní dopravy až o 60 %.

část B | Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice

Zklidnění dopravy by se nemělo týkat pouze centra obce, ale celé délky průtahových
úseků silnic III. tříd přes obec Dobřejovice. Uliční prostor průtahových úseků je vhodné řešit
komplexně, a to jak ve smyslu šířkového uspořádání, tak ve smyslu celé délky průtahu, byť
realizace jednotlivých opatření může být etapovitá. Komplexní pohled na průtahové úseky by
měl vždy zahrnovat důsledné vytváření podmínek pro rozvoj ostatních funkcí uličního prostoru
vyjma funkce dopravní, zlepšení podmínek pro pohyb chodců, cyklistů a dalších uživatelů
uličního prostoru, zmírnění bariérového efektu průtahu, pozdvižení estetiky prostoru ulice
a vhodné zakomponování zeleně a respektování požadavků na bezpečnost všech uživatelů
uličního prostoru.

PRO ODVEDENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY SE JEVÍ JAKO ČASOVĚ I

↗ kapitola B.3
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