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1 ÚVOD 
edm tem studie je dopravn  inženýrské posouzení plánovaného zám ru výstavby nové logistické 

kapacity v areálu výrobního závodu Coca-Cola HBC esko a Slovensko v Praze 9. Studie p edpokládá 
zprovozn ní areálu v roce 2020 a pro tento rok jsou vypo teny a kapacitn  posouzeny intenzity 
dopravy. 

Dopravní model je založen na aktualizovaném a kalibrovaném modelu intenzit automobilové dopravy 
celé eské republiky v etn  podrobn  zpracovaného hlavního m sta Prahy. Základem dopravního 
modelu je parametrizovaná dopravní sí  v podrobnosti komunikací do úrovn  silnic III. t ídy a 
hlavních pr jezdných komunikací ve m stech [1]. Zdroje a cíle dopravy (dopravní zóny) jsou 
v podrobnosti základních sídelních jednotek. Pro hodnocení stávajících dopravních objem  jsou 
použity výsledky celostátního s ítání dopravy 2016 [2], s ítání na hrani ních p echodech 2010 [3], 

ítaní TSK na komunika ní síti Prahy 2017 [4] a dopravní pr zkumy (kapitola 2). 

2 DOPRAVNÍ PR ZKUMY 

2.1 IŽOVATKOVÉ DOPRAVNÍ PR ZKUMY 

V rámci zakázky byl zpracován dopravní pr zkum za ú elem zjišt ní aktuálních dat o intenzit  na 
komunika ní síti v okolí posuzovaného zám ru. Zpráva z provedeného pr zkumu je p iložena jako 
samostatná p íloha této zprávy.  

Dopravní pr zkum byl proveden na 4 k ižovatkách. Jejich poloha je znázorn na na následujícím 
obrázku. 

Obrázek 1 – Stanovišt  k ižovatkových pr zkum  

 

Seznam s ítaných k ižovatek: 

 1 – eskobrodská x Lomnická, 
 2 – Broumarská x eskobrodská, 
 3 – Broumarská x Rožmberská, 
 4 – Pr myslová x Objízdná. 

Zjišt né intenzity dopravy byly p epo teny na RPDI (ro ní pr r denních intenzit) s odpovídajícími 
korekcemi v souladu s Ro enkou dopravy Praha 2017 [5]. 
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Tabulka 1 – K ižovatka 1 – eskobrodská x Lomnická (RPDI) 

Z Pilská eskobrodská západ 

DO 
eskobrodská 

západ 
eskobrodská 

východ Lomnická Pilská 
eskobrodská 

východ Lomnická 

Osobní 412 159 198 250 2 871 657 

Lehká nákladní 32 12 7 26 279 48 

Ostatní nákladní 55 26 4 58 513 12 

 

Z eskobrodská východ Lomnická 

DO Pilská 
eskobrodská 

západ Lomnická Pilská 
eskobrodská 

západ 
eskobrodská 

východ 

Osobní 116 2 822 487 201 687 447 

Lehká nákladní 12 263 39 8 46 35 

Ostatní nákladní 33 467 9 7 6 15 

 

Tabulka 2 – K ižovatka 2 – Broumarská x eskobrodská (RPDI) 

Z Nedokon ená eskobrodská západ 

DO 
eskobrodská 

východ 
eskobrodská 

západ Broumarská Nedokon ená 
eskobrodská 

východ Broumarská 

Osobní 986 1 069 3 064 1 892 2 772 2 184 

Lehká nákladní 98 110 354 263 239 232 

Ostatní nákladní 229 97 156 134 227 80 

 

Z eskobrodská východ Broumarská 

DO Nedokon ená 
eskobrodská 

západ Broumarská Nedokon ená 
eskobrodská 

východ 
eskobrodská 

západ 

Osobní 338 3 611 1 036 1 776 1 055 1 750 

Lehká nákladní 46 334 77 183 71 144 

Ostatní nákladní 69 370 41 63 45 121 

 

Tabulka 3 – K ižovatka 3 – Broumarská x Rožmberská (RPDI) 

Z Broumarská jih Rožmberská Broumarská sever 

DO Rožmberská 
Broumarská 

sever Broumarská jih 
Broumarská 

sever 
Broumarská 

jih Rožmberská 

Osobní 148 6 391 161 1 042 4 705 3 217 

Lehká nákladní 1 507 13 70 342 164 

Ostatní nákladní 5 310 10 65 254 85 

 

Tabulka 4 – K ižovatka 4 – Pr myslová x Objízdná (RPDI) 

Z Pr myslová sever Objízdná Pr myslová jih 

DO Pr myslová jih Pr myslová sever Pr myslová sever Objízdná 

Osobní 19 723 563 16 910 2 834 

Lehká nákladní 2 135 21 1 756 261 

Ostatní nákladní 2 454 20 2 122 355 
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2.2 PR ZKUM NA VJEZDU DO AREÁLU 
Dopravní pr zkum byl proveden v b žný pracovní den (úterý) 26. 6. 2018. Dopravním pr zkumem 
byly získány intenzity dopravy na vjezdu a výjezdu z pr myslového areálu na ulici eskobrodskou. 

ímý sm r po ulici eskobrodská s ítán nebyl. 

Obrázek 2 – Zobrazení širších dopravních vztah  v oblasti dopravního pr zkumu 

 

Obrázek 3 – Napojení pr myslového areálu na ulici eskobrodská 

 

Dopravní pr zkum probíhal v období od 6:00 do 18:00. 
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ítání provedl školený s íta  za pomoci s ítacího za ízení JAMAR, které je náhradou s ítacího 
formulá e. P i s ítání byly zaznamenávány t i kategorie vozidel – osobní vozidla, lehká nákladní 
vozidla [hmotnost < 3,5 t] a ostatní nákladní vozidla [hmotnost > 3,5 t].  

Obrázek 4 – JAMAR a kategorie vozidel 

     

Výsledky ze s ítání se za pomoci asových variací p epo etly na hodnotu celodenní intenzity 
pr rného pracovního dne. Nam ené hodnoty z dopravního pr zkumu byly zpracovány podle 
denních variací uvedených v Ro ence dopravy Praha 2017 [5] na 24hodinové intenzity a dále pak 
týdenními a ro ními variacemi na RPDI.  

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty p epo tené na 24 hodin, které byly p epo teny 
z nas ítaných hodnot za 8 hodin na hodnoty za 24 hodin. Další tabulka pak uvádí hodnoty p epo tené 
na RPDI. 

Tabulka 5 – K ižovatkové pohyby za 24 hodin [voz/24h] 

 

Tabulka 6 – Celkový po et vozidel na vjezdu a výjezdu za 24 hodin [voz/24] 

Osobní 1 915 

Lehká nákladní 265 

Ostatní nákladní 461 

Celkem 2 641 

epo et na RPDI byl proveden na základ  týdenních a ro ních variací dopravy uvedených rovn ž 
v Ro ence dopravy Praha 2017 [5]. 

Z

DO eskobrodská 
západ

eskobrodská 
východ

pr m. areál eskobrodská 
západ

eskobrodská 
východ

pr m. areál

723 223 223 0 0 746

92 30 38 0 0 105

70 165 142 0 0 84

885 418 403 0 0 935

pr m. areál eskobrodská východ eskobrodská západ

946 746

38 105

142

Osobní

Lehká nákladní

Ostatní nákladní

122

235 84

223

1 303 403 935Celkem
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Tabulka 7 – K ižovatkové pohyby v RPDI [voz/24h] 

Z pr m. areál eskobrodská východ eskobrodská západ 

DO 
eskobrodská 

západ 
eskobrodská 

východ pr m. areál 
eskobrodská 

západ 
eskobrodská 

východ pr m. areál 

Osobní 646 200 200 N/A N/A 667 

Lehká nákladní 83 28 35 N/A N/A 95 

Ostatní nákladní 63 148 128 N/A N/A 76 

3 DOPRAVNÍ MODEL 
Pro vytvo ení dopravního modelu a výpo et zatížení pro posuzované varianty byl použit dopravn -
plánovací software PTV-VISION® spole nosti PTV Karlsruhe. Použit byl program pro modelování 
dopravní poptávky a zat žování komunika ní sít  VISUM® 17.00. 

Program VISUM® obsahuje  modul  jak  na  modelování  p epravní  poptávky,  tak  na  p azení  matic  
dopravní poptávky na parametrizovanou dopravní sí . Vstupy do modulu p epravní poptávky jsou: 
len ní území do zón, demografické a aktivitní informace o jednotlivých zónách, vzory dopravního 

chování homogenních skupin obyvatelstva, rozhodovací algoritmy a nabídka dopravních sítí a 
dopravních služeb. Výstupem jsou matice dopravních objem  jízd v len ní na osobní, lehká nákladní 
(hmotnost do 3,5 t) a ostatní nákladní vozidla (hmotnost nad 3,5 t). 

Modul na p azování poptávky na dopravní sí  respektuje kapacitn  závislé zat žování, desítky 
itera ních krok , sí  definovanou uzly, spojnicemi, délkou, kategorií, kapacitou, výchozí rychlostí, 

ižovatkami, povolenými k ižovatkovými pohyby a délkou zdržení. 

Program VISUM® umož uje sledovat rozdíly v zatížení komunika ní sít  pro r zné varianty a r zné 
asové horizonty. Výstupem je sí  s ro ním pr rem denních intenzit (RPDI). 

3.1 POPIS DOPRAVNÍHO MODELU 

Základ modelu komunika ní sít  byl p evzat z modelu individuální automobilové dopravy v celé eské 
republice do podrobnosti silnic III. t ídy a hlavních pr jezdných komunikací ve m stech, v etn  
základních silnic evropského významu v zahrani í, zpracovaný v rámci zakázky „Aktualizace 
kategorizace silni ní sít  do roku 2040“ [1]. Tento model je pr žn  aktualizován a používán pro 
pot eby SD R, kraj  a m st. V sou asné dob  je aktualizován na celostátní s ítání 2016 [2]. 

Dopravní model intenzit automobilové dopravy zahrnuje kompletní komunika ní sí  a dopravní vztahy 
na území eské republiky, v etn  p eshrani ních vazeb, a to jak pro sou asný stav, tak i v prognóze 
do roku 2050. 

Dopravní model se skládá z modelu dopravní poptávky, který p edstavují matice p epravních vztah  
pro jednotlivé druhy dopravy, a z modelu p epravní nabídky, který obsahuje parametrizovanou 
komunika ní sí . 

ást dopravního modelu, použitá pro ú ely této studie (Obrázek 6), zahrnuje p ibližn  území 
St edo eského kraje. Ve vý ezu bylo vypo teno dopravní zatížení sou asného stavu a výhledových 
variant. Tím, že dopravní model je zpracován na pozadí celorepublikového dopravního modelu 
(Obrázek 5) je možné ve výpo tech zohlednit zm ny intenzit na vstupujících komunikacích do 
„vy íznuté“ ásti sít  zp sobené dostavbou komunika ní sít  na území celé eské republiky. 
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Obrázek 5 – Dopravní model eské republiky 

 

Obrázek 6 – Rozsah dopravního modelu použitý pro projekt 
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3.2 DOPRAVNÍ NABÍDKA 
Pro vytvo ení modelu dopravní nabídky je použit program VISUM®, modul na p azení poptávky na 
dopravní sí , který je sou ástí dopravn -plánovacího softwaru PTV-VISION® spole nosti PTV 
Karlsruhe. Program VISUM® pracuje na základ  princip  sí ové analýzy. Sí  je tvo ena uzly a hranami 
(spojnicemi), p edstavujícími komunika ní sí . Uzly p edstavují k ižovatky, zastávky hromadné 
dopravy a místa napojení dopravních zón. 

Pro každou spojnici jsou zadány následující parametry: 

 typ spojnice (dálnice, silnice pro motorová vozidla, silnice I., II. a III. t ídy, 
železnice, místní komunikace rychlostní, sb rné, obslužné, p ší cesty), 

 ípustné dopravní systémy, 
 maximální rychlost, 
 kapacita / 24 hod. 

Uzly p edstavují k ižovatky, místa napojení dopravních zón nebo zastávky ve ejné dopravy. 
ižovatky mají následující parametry: 

 typ k ižovatky (sv teln ízená, ne ízená s / bez p ednosti v jízd , mimoúrov ová), 
 zakázané pohyby v k ižovatkách, 
 zdržení p i pr jezdu k ižovatkou. 

Silni ní komunikace jsou v dopravním modelu d leny podle typu na: 

 dálnice, 
 silnice pro motorová vozidla, 
 silnice I. t ídy (a pr tahy), 
 silnice II. t ídy (a pr tahy), 
 silnice III. t ídy, 
 místní komunikace rychlostní (funk ní skupina A), 
 místní komunikace sb rné (funk ní skupina B), 
 místní komunikace obslužné (funk ní skupina C). 

Pro ú ely této studie byla vy íznuta ást sít , na jejíchž hranicích vznikly fiktivní zóny, které 
edstavují vstup/výstup vozidel do/z ešené oblasti.  

3.3 DOPRAVNÍ POPTÁVKA 

Vstup dopravní poptávky z matic p epravních vztah  do sít  se odehrává pomocí napojení dopravních 
zón. Na základ  údaj  ze Statického lexikonu obcí eské republiky [6] podle základních sídelních 
jednotek (ZSJ) je Hlavní m sto Praha rozd leno na 970 dopravních zón, Kladno na 51 dopravních 
zón a Kralupy nad Vltavou na 30 dopravních zón. Stejným zp sobem jsou rozd leny n které další 
obce ve St edo eském kraji. 

V okolí zám ru jsou zóny Kyje-západ, U Jahodnice-západ, Jahodnice-východ a Hostavice-st ed 
podrobn ji rozd leny na 16 menších zón. 

Ostatní obce dopravního modelu jsou p edstavovány jednou dopravní zónou. 

ást dopravního modelu, použitá pro ú ely této studie, zahrnuje p ibližn  území St edo eského kraje 
a obsahuje celkem 2 740 dopravních zón. 

Vstup dopravní poptávky do ešeného území na hranicích „vy íznuté“ ásti sít  je zajišt n pomocí 
samostatných vstupních zón, které jsou napojeny na koncové body komunika ní sít . Objem 
generované dopravy a její sm rování v t chto vstupních zónách vychází z intenzity dopravy na dané 
vstupující komunikaci, která je vypo tena z celorepublikového modelu. Celkový po et vstupních zón 
je 171. Celorepublikový model obsahuje tém  7 400 dopravních zón. 
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3.3.1 Matice vnit ní republikové dopravy  
Matice byly vypo teny v programu VISEM® 8.10 na základ  demografických údaj . Objem zdrojové 
a cílové dopravy v jednotlivých dopravních zónách je vypo ten ze statistických údaj  pro základní 
sídelní jednotky. Výchozími daty jsou celkový po et obyvatel, po et ekonomicky aktivních obyvatel, 
po et d tí a student , po et pracovních p íležitostí, po et míst v jednotlivých typech škol, obchodní 
plochy a atraktivita území z hlediska soukromých, pracovních i volno asových cest. Všechna tato 
data jsou zjišt na z voln  dostupných zdroj  ( eský statistický ú ad [7], Územní plán hl. m. Prahy 
[8], Rejst ík škol a školských za ízení [9], Katalog m stských ástí [10]). V Praze je uvažováno 
s 1 267 tis. obyvatel a stupn m automobilizace 584 osobních vozidel na 1000 obyvatel. 

Sm rování p epravních vztah  je vypo teno na základ  pár  aktivit (nap . domov – zam stnání, 
domov – nakupování, domov – škola atd.) pomocí gravita ního modelu. Velikost p epravního vztahu 
mezi dv ma dopravními zónami závisí na disponibilit  zdrojové zóny (objem zdrojové dopravy), na 
atraktivit  cílové zóny (objem cílové dopravy), vzdálenosti zdroje a cíle a distribu ních k ivkách. 
Konkrétní hodnoty atraktivit zón jsou ur eny z výše uvedených statistických zdroj . 

lba p epravní práce (Modal split) je provedena mezi ty i základní dopravní módy (hromadná 
doprava, individuální doprava, cyklistická a p ší doprava) a vychází z jízdních dob a jízdních cen. 
V lokalitách se zavedeným zpoplatn ným parkováním v Praze je navýšena cena i doba jízdy 
individuální dopravou. Výsledná d lba odpovídá hodnotám uvedeným v Ro ence dopravy Praha 2015 
(p ší 23 %, bicykl 1 %, individuální doprava 33 %, hromadná doprava 43 %). 

Matice p epravních vztah  jsou dále d leny podle druhu vozidel na osobní, lehká nákladní (hmotnost 
do 3,5 t) a ostatní nákladní (hmotnost nad 3,5 t) bez autobus  hromadné dopravy. 

3.3.2 Matice p eshrani ní dopravy 
Pro p eshrani ní dopravu byly vytvo eny samostatné matice na základ  sm rového pr zkumu na 
hrani ních p echodech z roku 2010 [3], které byly aktualizované na CSD 2016 [2]. D lení podle 
druhu vozidel je stejné jako u vnit ní dopravy.  

3.4 ID LENÍ NA SÍ  A KALIBRACE 

Po výpo tu matic prob hlo p id lení p epravních vztah  na komunika ní sí  a výpo et zatížení 
komunika ní sít . Volba trasy mezi dv ma dopravními zónami se uskute uje na základ  impedance 
(odporu)  trasy,  která  závisí  na  jízdní  dob .  Jízdní  doba  je  závislá  na  zdržení  p i  pr jezdech  

ižovatkami a na jízdní rychlosti na trase, která je závislá na stupni saturace (pom r intenzity a 
kapacity).  Kapacitn  závislý  výpo et  tak  po  dosažení  ur ité  stupn  saturace  p id luje  vztahy  na  
alternativní, mén  zatížené trasy. 

i p id lení na sí  není uvažováno s vlivem zpoplatn ní sít  dálnic, silnic, ani dalších vliv , jako nap . 
s regulací dopravy (zpoplatn ní vjezdu do centra, parkovací zóny atd.). 

Po výpo tu zatížení byla provedena kalibrace matic na hodnoty z celostátního s ítání dopravy SD 
z roku 2016 [2], na hodnoty intenzit automobilové dopravy na sledované síti v Praze [4] a na 
výsledky dopravních pr zkumu (viz kapitola 2 Dopravní pr zkumy). 

Kvalita kalibrace je graficky posouzena zvláš  na k ižovatkové pohyby a profily s ítané TSK, protože 
ítání TSK rozlišuje pouze osobní a nákladní vozidla (osobní zahrnují i lehká nákladní vozidla). První 
i grafy tak porovnávají k ižovatkové pohyby v len ní na osobní, lehká nákladní a ostatní nákladní 

vozidla porovnáním modelu (Model atribute VOL-OV, resp. VOL-LNV a VOL-NV) se sledovanými 
hodnotami  (Observed  attribute  OV,  resp.  LNV,  NV)  pomocí  regresní  k ivky.  Další  dva  grafy  pak  
porovnávají profilové hodnoty pro osobní a lehká nákladní vozidla dohromady a nákladní vozidla 
zvláš  porovnáním modelu (Model atribute OV+LNV, resp. VOL-NV) se sledovanými hodnotami 
(Observed atribute SCIT-OV, resp. SCIT-NV). 
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Graf 1 – Analýza zatížení k ižovatkových pohyb  – osobní vozidla 

 

Graf 2 – Analýza zatížení k ižovatkových pohyb  – lehká nákladní vozidla 
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Graf 3 – Analýza zatížení k ižovatkových pohyb  – ostatní nákladní vozidla 

 

Graf 4 – Analýza zatížení profil  – osobní a lehká nákladní vozidla 
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Graf 5 – Analýza zatížení profil  – ostatní nákladní vozidla 

 

 

Porovnáním podle vzorce GEH (minimáln  85 % srovnání musí mít GEH < 5), za p edpokladu podílu 
hodinových intenzit ve výši 10 % z celodenních hodnot, je pro profily i k ižovatkové pohyby 
dohromady následující: 

 Celkový po et porovnání 86 
 Po et GEH < 5  85 
 Po et GEH > 5  1 
 Podíl  GEH < 5  98,8 % 

Výsledkem je kalibrovaný model sou asného stavu v RPDI. 

3.5 PROGNÓZA P EPRAVNÍCH VZTAH  
Modelové posouzení vlivu zprovozn ní nového areálu je vypo teno pro rok 2020 ve dvou variantách: 

1) Nulová varianta – rozvojový zám r areálu není v modelu zahrnut. 
2) Aktivní varianta – rozvojový zám r areálu je v modelu zahrnut v b žném stavu. 

Okolní komunika ní sí  je v p edpokládaném roce 2020 zprovozn na ve stejném rozsahu jako 
v sou asném stavu s výjimkou: 

 zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t na úsek ulice eskobrodské mezi ulicí Travná a 
vjezdem do areálu Coca Coly, 

 zprovozn ní sv teln  signalizované k ižovatky Pr myslová x Objízdná s možností odbo ení 
z ulice Objízdná vlevo na Pr myslovou jih. 

Uvedené  zm ny  v  dopravní  nabídce  p inášejí  snížení  po tu  vozidel  na  eskobrodské,  na  
Nedokon ené, Úst ední, severní ásti Pr myslové a ásti Št rboholské. Naopak k nár stu intenzit 
dochází na Objízdné, jižní ásti Pr myslové a Broumarské. Rozdíl intenzit po provedení t chto zm n 
v dopravní nabídce dokumentuje následující obrázek. 
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Obrázek 7 – Rozdíl intenzit dopravy po zm nách v dopravní nabídce neovlivn né rozvojem areálu 
Coca Cola 

 

Tyto úpravy dopravní nabídky (infrastruktury) jsou uvažovány jako nem nné a v dalších analýzách 
jsou zavedeny ve všech variantách (aktivní i nulové). 

Rozvojový zám r v zájmovém území p edpokládá nár st po tu cest všech typ  vozidel p esunutím 
distribu ního centra z Horních Po ernic a vybudováním nové výrobní linky. P esunem distribu ního 
centra dojde k nár stu o 45 osobních vozidel, 43 lehkých nákladních vozidel a 17 ostatních 
nákladních vozidel. Vybudováním nové výrobní linky dojde k nár stu o 5 osobních vozidel a 36 
ostatních nákladních vozidel. Celkov  tedy dojde k nár stu o 50 osobních vozidel, 43 lehkých 
nákladních vozidel a 56 ostatních nákladních vozidel. 

Nár st po tu cest v ostatních zónách modelu je vzhledem k blízkému návrhovému horizontu (rok 
2020) uvažován jednotným koeficientem vycházejícím z aktualizovaných TP 225 [11]. Tento 
koeficient zohled uje nár st po tu cest v Praze mezi roky 2018 a 2020 ve výši 4,1 % pro osobní 
vozidla, 4,8 % pro lehká nákladní vozidla a 2,5 % pro ostatní nákladní vozidla. 

4 ZHODNOCENÍ VLIVU ZÁM RU 

4.1 VÝSTUPY Z DOPRAVNÍHO MODELU 
Po výpo tu zatížení byly pro všechny výhledové scéná e vytvo eny kartogramy intenzit, které 
zobrazují zatížení komunika ní sít  ve formátu [všechna vozidla / lehká nákladní vozidla (do 3,5 t) / 
ostatní nákladní vozidla (nad 3,5 t) za 24 hodin]. Jedná se o scéná e: 

 Rok 2020 – varianta nulová, 

 Rok 2020 – varianta aktivní. 
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Uvedené kartogramy jsou v grafických p ílohách 1.1 až 1.3. Dále byl vytvo en rozdílový kartogram 
mezi aktivní a nulovou variantou (p íloha 1.4) a kartogramy hodnocených k ižovatek eskobrodská 
x Broumarská a Objízdná x Pr myslová (p ílohy 2.1 a 2.2). 

4.2 POSOUZENÍ DOPADU ZÁM RU 
Z rozdílu zatížení silni ní sít  mezi variantou aktivní a nulovou v roce 2020 (p íloha 1.4) vyplývá 
minimální dopad zám ru. Jedná se o oblast Hostavic – ulice Pilská a Froncova a pro oblast Kyjí – 
ulice Broumarská a Rožmberská.  

Z výstupu dopravního modelu (p ílohy 1.2 a 1.3) se jedná o nar st intenzity dopravy mén  než 0,5 % 
pro oblast Kyjí, a pro oblast Hostavic dojde dokonce k mírnému poklesu intenzit.  

4.3 KAPACITNÍ POSOUZENÍ K IŽOVATEK 

Kapacitní  posouzení  k ižovatek  je  provedeno  na  základ  TP  235  Posuzování  kapacity  sv teln  
ízených k ižovatek [12]. K posouzení byl použit program KAPRIKR. 

Pro posouzení úrovn  kvality dopravy na k ižovatce je kritériem ztrátový as vyjád ený st ední dobou 
zdržení na jednotlivých vjezdech do k ižovatky. Pro stanovení záv  kapacitního posouzení 

ižovatky je nutné ov it, zda pro intenzitu dopravního proudu Iv není p ekro ena hodnota st ední 
doby zdržení tw podle následující podmínky: 

tw
n  tw,lim 

kde:  tw
n st ední doba zdržení vozidel na vjezdu n, 

tw,lim nejvyšší p ípustná st ední doba zdržení vozidel dle požadovaného stupn  úrovn  kvality 
dopravy 

Posouzení spln ní podmínky nep ekro ení nejvyšší p ípustné hodnoty st ední doby zdržení se 
provede pro všechny vjezdy do k ižovatky. Limitní hodnoty st ední doby zdržení na vjezdu do 
sv teln ízené k ižovatky jsou obsahem následující tabulky. 

Tabulka 1 - Limitní hodnoty st ední doby zdržení na vjezdu do ne ízené k ižovatky [13] 

Úrove  kvality dopravy 
St ední doba zdržení tw,lim 

(s) Ozna ení Charakteristika kvality 
dopravy 

A Velmi dobrá  10 

B Dobrá  20 
C Uspokojivá  30 
D Dostate ná  45 

E Nestabilní stav > 45 
F ekro ená kapacita -1) 

1) UKD na stupni F je dosaženo p i hodnot  stupn  vytížení av>1 

Stupn  úrovn  kvality dopravy lze charakterizovat následujícím zp sobem: 

Stupe  A: Doba zdržení je velmi malá. 

Stupe  B: Pod azený dopravní proud je ovlivn ný. Doba zdržení je malá. 

Stupe  C: Doba zdržení je citelná. Vznikají ojedin lé krátké fronty. 

Stupe  D: Fronta vozidel vyvolává výrazné asové ztráty. Dopravní situace je ješt  stabilní. 

Stupe  E: Tvo í se fronta, která se p i existujícím zatížení již nesnižuje. Charakteristická je 
citlivá závislost, kdy malé zm ny zatížení vyvolají prudký nár st ztrát. 
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Stupe  F: Kapacita je p ekro ena. Fronta vozidel nar stá bez ohledu na dobu ekání. K ižovatka 
je p etížena v delším asovém intervalu. 

Podle SN 73 6102 [14] se pro k ižovatky požadují tyto stupn  kvality dopravy na: 

 dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a silnicích I. t ídy stupe  C; 
 silnicích II. t ídy stupe  D; 
 silnicích III. t ídy stupe  E; 
 rychlostních místních komunikacích a p echodových úsecích stupe  D; 
 místních komunikacích a ve ejn  p ístupných ú elových komunikacích stupe  E. 

Podíl špi kové hodiny byl uvažován podle hodnot uvedených v Ro ence dopravy Praha 2017 [5], ve 
které byla zjišt na maximální hodinová intenzita od 8:00 do 9:00 hod ve výši 6,9 % z celodenní 
intenzity (stejn  jako v hodinách 16:00 – 17:00 a 17:00 – 18:00). 

4.3.1 ižovatka eskobrodská x Broumarská 
ižovatka je posouzena pro pevný signální plán P23/80, který je uveden v oficiální dokumentaci 

dopravního ešení dané k ižovatky. 

Obrázek 8 – Situa ní plán (zdroj: Eltodo, a.s.) 
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Obrázek 9 – Signální program P23/80 (zdroj: Eltodo, a.s.) 

 

ižovatka eskobrodská x Broumarská je v aktivní variant  roku 2020 nevyhovující, z d vodu 
ekro ení kapacity levého odbo ení na vjezdu z ulice Nedokon ená sm rem vlevo. 
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Tabulka 8 – Kapacitní posouzení k ižovatky eskobrodská x Broumarská 

Kapacitní posouzení sv teln ízené k ižovatky podle TP 235 Protokol 4 

Název k ižovatky: SSZ 9.605 eskobrodská - Broumarská 

Posuzovaný stav: aktivní varianta - rok 2020 - P23/80 Délka cyklu 
tC [s] 80 

Zadání levého odbo ení ovlivn ného protism rem 

Vjezd 
(signální skupina) 

Protism r Levé odbo ení 

Intenzita 

Sat
. 

tok Zelená P esah Po et Díl í kapacita     

VOZ N+B celkem Ip Sp zp zel. zo 
míst 
NA CL1 CL2 CL3 CL CS 

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s s pvoz pvoz/h pvoz/h 
pvoz

/h pvoz/h pvoz/h 

 VA< proti VC a VD 387 38 414 1940 20 9 2 42 90 205 337 660 
 VB< proti VE 237 10 244 2000 27 0 2 272 90 0 362 582 
 VD< proti VA 498 27 517 1960 20 0 2 0 90 0 90 455 
 VE< proti VB 396 31 418 1901 27 10 2 135 90 220 445 792 

Posouzení kapacity vjezd , úrove  kvality dopravy 

Vjezd 
(signální skupina) 

Intenzita Sat. tok Zelená 
Kapacit

a 
Rezer

va Délka Délka 
Po
et Zdržení ÚKD 

VOZ N+B celkem IV SV z CV Rez  
fronty 

LF1 
fronty 

LF2 zast. tw Požad. 

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s pvoz/h % m m 
voz/

h s dosaž. 

 VA ^> 498 27 517 1960 29 711 27 44   388 25,9 E  |  B 
 VB ^> 396 31 418 1901 27 642 35 37  303 25 D  |  B 
 VD+VC ^> 387 38 414 1940 20 485 15 41  332 45,2 E  |  C 
 VE ^ 237 10 244 2000 36 900 73 18  134 13,1 D  |  A 

Kapacita levého odbo ení 
ovlivn ného protism rem               
 VA< proti VC a VD 89 11 97 1820 29 337 71 8  54 18,3 E  |  A 
 VB< proti VE 81 9 87 1725 27 362 76 8  51 18,6 D  |  A 
 VD< proti VA 151 17 163 1820 20 90 -81 16 454 112 >120 E  |  F 
 VE< proti VB 185 8 191 1760 36 445 57 14   103 16,2 D  |  A 

Poznámka: LF1 pr rná délka fronty na za átku zelené, LF2 délka fronty na konci návrhové hodiny s p ekro enou 
kapacitou vjezdu 

Zdržení celkem 18,8 h; 33,4 s/pvoz                    Po et zastavení celkem 1477 voz/h; 73 % voz 
Záv r: Stanovená úrove  kvality dopravy sv teln ízené k ižovatky F – ekro ená 

kapacita 
 

ižovatka eskobrodská x Broumarská byla též posouzena na špi kové hodnoty zjišt né dopravním 
pr zkumem, který byl proveden dne 26.6.2018. Z kapacitního posouzení vyplývá, že ižovatka je 
i v sou asném stavu nevyhovující, z d vodu p ekro ení kapacity levého odbo ení na vjezdu 
z ulice Nedokon ená sm rem vlevo. 
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Tabulka 9 – Kapacitní posouzení k ižovatky eskobrodská x Broumarská 

Kapacitní posouzení sv teln ízené k ižovatky podle TP 235 Protokol 4 

Název k ižovatky: SSZ 9.605 eskobrodská - Broumarská 

Posuzovaný stav: rok 2018 - P23/80 Délka cyklu tC 
[s] 80 

Zadání levého odbo ení ovlivn ného protism rem 

Vjezd 
(signální skupina) 

Protism r Levé odbo ení 

Intenzita Sat. tok Zelená P esah Po et Díl í kapacita     

VOZ N+B celkem Ip Sp zp zel. zo 
míst 
NA CL1 CL2 CL3 CL CS 

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s s pvoz pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h 

 VA< proti VC a VD 330 40 360 1940 20 9 2 77 90 205 372 660 
 VB< proti VE 225 28 249 2000 27 0 2 268 90 0 358 582 
 VD< proti VA 484 24 502 1900 20 0 2 0 90 0 90 455 
 VE< proti VB 486 58 536 1921 27 10 2 61 90 220 371 792 

Posouzení kapacity vjezd , úrove  kvality dopravy 

Vjezd 
(signální skupina) 

Intenzita Sat. tok Zelená 
Kapaci

ta 
Rezerv

a Délka Délka Po et Zdržení ÚKD 

VOZ N+B celkem IV SV z CV Rez  
fronty 

LF1 
fronty 

LF2 zast. tw 
Požad

. 

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s pvoz/h % m m voz/h s dosaž. 

 VA ^> 484 24 502 1900 29 689 27 43   377 26,2 E  |  B 
 VB ^> 486 58 536 1921 27 648 17 47  402 33,9 D  |  B 
 VD+VC ^> 330 40 360 1940 20 485 26 36  274 34,5 E  |  B 
 VE ^ 225 28 249 2000 36 900 72 18  127 13,1 D  |  A 

Kapacita levého odbo ení 
ovlivn ného protism rem               
 VA< proti VC a VD 141 12 150 1820 29 372 60 13  88 20,1 E  |  B 
 VB< proti VE 35 7 41 1725 27 358 89 5  21 17 D  |  A 
 VD< proti VA 146 10 155 1820 20 90 -72 16 406 108 >120 E  |  F 
 VE< proti VB 192 11 200 1760 36 371 46 15   107 19,5 D  |  A 

Poznámka: LF1 pr rná délka fronty na za átku zelené, LF2 délka fronty na konci návrhové hodiny s p ekro enou 
kapacitou vjezdu 

Zdržení celkem 18,94 h; 33,4 s/pvoz                    Po et zastavení celkem 1504 voz/h; 74 % 
voz 

Záv r: Stanovená úrove  kvality dopravy sv teln ízené k ižovatky F – ekro ená 
kapacita 

Vzhledem k tomu, že k ižovatka s výhledovými intenzitami vyšla jako nevyhovující, byl navržen 
alternativní fixní signální program P24/90 s dobou cyklu 90 sekund. Alternativní signální plán 
respektuje tabulku mezi as  v oficiální dokumentaci dopravního ešení k ižovatky. 
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Obrázek 10 – Navržený signální program P24/90. 

 

S upraveným signálním programem P24/90 je k ižovatka vyhovující, nicmén  levé odbo ení z ulice 
Nedokon ená  je na hran  kapacity (8 % rezerva kapacity). 

Tabulka 10 – Kapacitní posouzení k ižovatky eskobrodská x Broumarská s programem P24/90 

Kapacitní posouzení sv teln ízené k ižovatky podle TP 235 Protokol 4 

Název k ižovatky: SSZ 9.605 eskobrodská - Broumarská 

Posuzovaný stav: aktivní varianta - rok 2020 - P24/90 Délka cyklu 
tC [s] 90 

Zadání levého odbo ení ovlivn ného protism rem 

Vjezd 
(signální skupina) 

Protism r Levé odbo ení 

Intenzita Sat. tok Zelená P esah Po et Díl í kapacita     

VOZ N+B 
celkem 

Ip Sp zp zel. zo míst NA CL1 CL2 CL3 CL CS 

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s s pvoz pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h 

 VA< proti VC a VD 387 38 414 1940 34 9 2 189 80 182 451 849 
 VB< proti VE 237 10 244 2000 23 0 2 168 80 0 248 441 
 VD< proti VA 498 27 517 1960 32 0 2 97 80 0 177 647 
 VE< proti VB 396 31 418 1901 23 12 2 41 80 235 356 724 

Posouzení kapacity vjezd , úrove  kvality dopravy 

Vjezd 
(signální skupina) 

Intenzita Sat. tok Zelená 
Kapaci

ta Rezerva Délka Délka Po et 
Zdržen

í ÚKD 

VOZ N+B 
celkem 

IV SV z CV Rez  
fronty 

LF1 
fronty 

LF2 zast. tw Požad. 

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s pvoz/h % m m voz/h s dosaž. 

 VA ^> 498 27 517 1960 42 915 43 41   325 17,9 E  |  A 
 VB ^> 396 31 418 1901 23 486 14 47  340 49,3 D  |  C 
 VD+VC ^> 387 38 414 1940 32 690 40 40  285 24,9 E  |  B 
 VE ^ 237 10 244 2000 37 822 70 22  143 16,8 D  |  A 

Kapacita levého odbo ení 
ovlivn ného protism rem               
 VA< proti VC a VD 89 11 97 1820 42 451 78 8  45 13,8 E  |  A 
 VB< proti VE 81 9 87 1725 23 248 65 10  57 28,2 D  |  B 
 VD< proti VA 151 17 163 1820 32 177 8 16  96 >120 E  |  E 
 VE< proti VB 185 8 191 1760 37 356 46 17   110 23,3 D  |  B 

Poznámka: LF1 pr rná délka fronty na za átku zelené, LF2 délka fronty na konci návrhové hodiny s p ekro enou 
kapacitou vjezdu 

Zdržení celkem 18,9 h; 33,6 s/pvoz                    Po et zastavení celkem 1401 voz/h; 69 % voz 
Záv r: Stanovená úrove  kvality dopravy sv teln ízené k ižovatky E – Nestabilní stav 
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Pro porovnání byla s tímto upraveným signálním plánem posouzena i k ižovatka v nulové variant  
v roce 2020, tzn. bez uvažovaného zám ru. 

Tabulka 11 – Kapacitní posouzení k ižovatky eskobrodská x Broumarská s programem P24/90 – 
nulová varianta 

Kapacitní posouzení sv teln ízené k ižovatky podle TP 235 Protokol 4 
Název k ižovatky: SSZ 9.605 eskobrodská - Broumarská 

Posuzovaný stav: nulová varianta - rok 2020 - P24/90 Délka cyklu 
tC [s] 90 

Zadání levého odbo ení ovlivn ného protism rem 
Vjezd Protism r Levé odbo ení 

(signální skupina) Intenzita Sat. tok Zelená P esah Po et Díl í kapacita     

 
VOZ N+B celkem 

Ip Sp zp zel. zo míst NA CL1 CL2 CL3 CL CS 

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s s pvoz pvoz/h pvoz/h pvoz/
h pvoz/h pvoz/h 

 VA< proti VC a VD 387 35 412 1940 34 9 2 192 80 182 454 849 

 VB< proti VE 234 9 240 2000 23 0 2 171 80 0 251 441 

 VD< proti VA 497 27 516 1960 32 0 2 98 80 0 178 647 

 VE< proti VB 392 28 412 1901 23 12 2 45 80 235 360 724 

Posouzení kapacity vjezd , úrove  kvality dopravy 

Vjezd Intenzita Sat. tok Zelená Kapaci
ta Rezerva Délka Délka Po et Zdržení ÚKD 

(signální skupina) VOZ N+B celkem 
IV SV z CV Rez  fronty 

LF1 
fronty 

LF2 zast. tw Požad. 

  voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s pvoz/h % m m voz/h s dosaž. 

 VA ^> 497 27 516 1960 42 915 44 41  324 17,9 E  |  A 

 VB ^> 392 28 412 1901 23 486 15 46  335 47,2 D  |  C 

 VD+VC ^> 387 35 412 1960 32 697 41 40  284 24,7 E  |  B 

 VE ^ 234 9 240 2000 37 822 71 21  141 16,8 D  |  A 
Kapacita levého odbo ení 

ovlivn ného protism rem 
 

            

 VA< proti VC a VD 87 10 94 1820 42 454 79 8  44 13,7 E  |  A 

 VB< proti VE 78 7 83 1725 23 251 67 9  55 27,7 D  |  B 

 VD< proti VA 151 17 163 1820 32 178 8 16  96 >120 E  |  E 

 VE< proti VB 185 8 191 1760 37 360 47 17   110 23 D  |  B 

Poznámka: LF1 pr rná délka fronty na za átku zelené, LF2 délka fronty na konci návrhové hodiny s p ekro enou 
kapacitou vjezdu 

Zdržení celkem 18,51 h; 33,1 s/pvoz                  Po et zastavení celkem 1389 voz/h; 69 % voz 
Záv r: Stanovená úrove  kvality dopravy sv teln ízené k ižovatky E – Nestabilní stav 

I v této variant  je levé odbo ení z ulice Nedokon ená na hran  kapacity (8 %). Ve variant  s aktivní 
je oproti variant  nulové vyšší zdržení na vozidlo pouze o 0,5 s a po et zastavení vozidel se neliší ani 
o 1 procento. V tšina parametr  je tém  shodná. 

4.3.2 ižovatka Objízdná x Pr myslová 
ižovatka Objízdná x Pr myslová je posouzena v aktivní variant  roku 2020 p i ízení záložním 

fixním signálním programem P10/100.  
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Obrázek 11 – Situa ní plán (zdroj: Eltodo, a.s.) 

 

Obrázek 12 – Záložní fixní signální program P10/100 (zdroj: Eltodo, a.s.) 

 

ižovatka je v aktivní variant  roku 2020 nevyhovující z d vodu p ekro ení kapacity na vjezdu 
z ulice Objízdná (VB<>). 
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Tabulka 12 – Kapacitní posouzení k ižovatky Objízdná x Pr myslová 

Kapacitní posouzení sv teln ízené k ižovatky podle TP 235 Protokol 4 

Název k ižovatky: SSZ 9.997 Pr myslová – Objízdná 

Posuzovaný stav: aktivní varianta - rok 2020 - P10/100 Délka cyklu tC 
[s] 100 

Posouzení kapacity vjezd , úrove  kvality dopravy 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

Intenzita Sat. tok Zelená Kapacita Rezerva Délka Délka Po et Zdržení ÚKD 
VOZ N+B celkem IV SV z CV Rez  fronty LF1 fronty LF2 zast. tw Požad. 

voz/h 
voz/

h pvoz/h pvoz/h s pvoz/h % m m voz/h s dosaž. 
 VA ^,^ 1548 201 1689 4000 68 2720 38 45   772 9 E  |  A 
 VB <> 443 26 461 1800 24 432 -7 58 232 443 >120 E  |  F 
 VC ^,^> 1869 217 2021 3960 68 2693 25 54   1099 11,2 E  |  A 

Poznámka: LF1 pr rná délka fronty na za átku zelené, LF2 délka fronty na konci návrhové hodiny s p ekro enou 
kapacitou vjezdu 

Zdržení celkem 24,44 h; 22,8 s/pvoz                    Po et zastavení celkem 2314 voz/h; 60 % 
voz 

Záv r: Stanovená úrove  kvality dopravy sv teln ízené k ižovatky F – ekro ená 
kapacita 
ižovatka byla posouzena s pozm ným fixním signálním programem P10u/100 (délka zelené pro 

signální skupiny VA a VC je zkrácena o 6 sekund, pro signální skupinu VB je o 6 sekund delší) 

Obrázek 13 – Upravený záložní fixní signální program P10u/100. 

 

ižovatka Pr myslová x Objízdná je v aktivní variant  roku 2020 po úprav  signálního programu 
vyhovující. 

Tabulka 13 – Kapacitní posouzení k ižovatky Objízdná x Pr myslová 

Kapacitní posouzení sv teln ízené k ižovatky podle TP 235 Protokol 4 

Název k ižovatky: SSZ 9.997 Pr myslová – Objízdná 

Posuzovaný stav: aktivní varianta - rok 2020 - P10u/100 Délka cyklu tC 
[s] 100 

Posouzení kapacity vjezd , úrove  kvality dopravy 
Vjezd 

(signální 
skupina) 

Intenzita Sat. tok Zelená Kapacita Rezerva Délka Délka Po et Zdržení ÚKD 
VOZ N+B celkem IV SV z CV Rez  fronty LF1 fronty LF2 zast. tw Požad. 
voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s pvoz/h % m m voz/h s dosaž. 

 VA ^,^ 1548 201 1689 4000 62 2480 32 53   916 12,6 E  |  A 
 VB <> 443 26 461 1800 30 540 15 54  375 47,1 E  |  C 
 VC ^,^> 1869 217 2021 3960 62 2455 18 64   1305 16,3 E  |  A 

Poznámka: LF1 pr rná délka fronty na za átku zelené, LF2 délka fronty na konci návrhové hodiny s p ekro enou 
kapacitou vjezdu 

Zdržení celkem 19,72 h; 18,4 s/pvoz                   Po et zastavení celkem 2596 voz/h; 67 % voz 
Záv r: Stanovená úrove  kvality dopravy sv teln ízené k ižovatky C – Uspokojivá 



TEXTOVÁ ÁST  

26/27  Dopravní studie „Areál Coca-Cola“ 

4.3.3 Záv r kapacitního posouzení k ižovatek 
ižovatka eskobrodská x Broumarská byla posouzena jak na intenzity zjišt né dopravním 

pr zkumem, tak na výhledové intenzity aktivní varianty k roku 2020 se signálním plánem P23/80 
uvedeným v dokumentaci dopravního ešení k ižovatky. Bylo zjišt no, že k ižovatka je ve 
výhledovém i sou asném stavu nevyhovující z d vodu p ekro ení kapacity vjezdu pro levé odbo ení 
z ulice Nedokon ená. Po úprav  signálního plánu je k ižovatka v aktivní variant  roku 2020 
vyhovující, ovšem rezerva kapacity výše zmín ného levého odbo ení inní pouze 8 %, stejn  jako 
v nulové variant . V sou asné dob  probíhá projektová p íprava k rekonstrukci této k ižovatky, a 
proto doporu ujeme provést po dokon ení projektu nové kapacitní posouzení pro navrhovaný stav. 

ižovatka Objízdná x Pr myslová je v aktivní variant  roku 2020 p i použití signálního plánu 
z oficiální dokumentace dopravního ešení k ižovatky nevyhovující z d vodu p ekro ení kapacity 
vjezdu z ulice Objízdná. Po úprav  signálního plánu je k ižovatka bez problém  vyhovující. 

5 ZÁV R 
Posouzení zám ru nového areálu Coca-Coly vychází z dopravního modelu Prahy a St edo eského 
kraje,  který  byl  zpodrobn n  v  oblasti  Kyjí,  Jahodnice  a  Hostavic.  Model  sou asného  stavu  byl  
kalibrován na nejnov jší s ítání dopravy a byla vytvo ena prognóza pro rok 2020. 

Vliv nového areálu na zatížení silni ní sít  je minimální a p it žuje áste  více komunikací v okolí, 
ale žádnou z nich neovliv uje nijak výrazn . 

Kapacitní posouzení k ižovatky eskobrodská x Broumarská po úprav  signálního plánu prokázalo 
maximální  stupe  úrovn  kvality dopravy „E“.  K ižovatka je ozna ena za limitn  vyhovující a je 
doporu eno její nové kapacitní posouzení po dokon ení nové projektové dokumentace. Z kapacitního 
posouzení nulové varianty na upravený signální plán vyplývá, že i v nulové variant  k ižovatka 
vykazuje maximální stupe  úrovn  kvality dopravy „E“ a zprovozn ní zám ru ji tedy nijak významn  
nezhoršuje.  

ižovatka Objízdná x Pr myslová je z hlediska kapacitního posouzení po úprav  signálního plánu 
vyhovující s maximálním stupn m úrovn  kvality dopravy  „C“. 
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