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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Zadání prací      1.1

Práce byly zadány Smlouvou o dílo ze dne 12.9.2018 mezi městskou částí Praha 11 

jako objednatelem a společností CZECH Consult, spol. s r.o. jako zhotovitelem. 

Předmětem smlouvy je zpracování akce „DOPRAVNÍ STUDIE – ZJIŠTĚNÍ 

ZVÝŠENÍ DOPRAVY V DŮSLEDKU INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ V BLÍZKOSTI UL. 

BENKOVA, DUNOVSKÉHO A KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ“. 

 Předmět plnění zakázky 1.2

Cílem zakázky je zajištění dopravní studie, přičemž jejím výsledkem bude zjištění 

předpokládaného nárůstu dopravy, a to v pohybu i v klidu, které bude podloženo vlastním 

měřením intenzity dopravy, vytvoření modelové situace s výsledkem zjištění hodnot zvýšení 

negativních vlivů na zhoršené ovzduší z nárůstu dopravy, vyvolané investičními záměry v 

blízkosti ul. Benkova, Dunovského a Květnového vítězství viz níže, v kontextu s usnesením 

zastupitelstva městské části Praha 11 - 38. zasedání konané dne 17. 5. 2018 bod Bytový dům 

Benkova viz níže. 

Zastupitelstvo městské části Praha 11 radě městské části Praha 11 ukládá:  

Vyhotovit nezávislou dopravní studii dopravy "v pohybu" a v "klidu" v ulici Benkova 

a okolí, tedy mezi ulicemi Květnového vítězství včetně, Türkova; Mírového hnutí a Ke 

Stáčírně včetně; která vezme v úvahu vyhodnocení nárůstu budoucí dopravy v důsledku 

plánované výstavby a to především v době ranní dopravní špičky před 8 hodinou a i těsně po 

8 hodině ve všední den a zhodnocení dopadu nejen na občany Prahy 11 žijící a bydlící v okolí 

a doplnit studii také o hodnoty zhoršeného ovzduší v okolí v důsledku nárůstu dopravy. 
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2 Investiční záměry 

Dopravní studie zahrnuje posouzení následujících investičních záměrů: 

 Záměr výstavby dvou bytových domů v ulici Benkova 2.1

 

Záměrem je výstavba dvou vzhledově stejných bytových domů na společném podnoží 

hromadné garáže. Domy jsou navrženy se čtyřmi nadzemními podlažími, přičemž čtvrtá 

podlaží jsou ustupující. Celkový počet bytů v obou domech je 37. Ve společné podzemní 

garáži je navrženo 41 parkovacích stání. Okolní terén bude osázen stromy, keři, okrasnou 

zelení a střechy budou ozeleněné. 

 

 
Obrázek 1: Záměr výstavby dvou bytových domů v ulici Benkova 

 Záměr výstavby bytového domu s obchodními jednotkami v ulici 2.2
Květnového vítězství  

Novostavba bytového domu obsahuje 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. Je 

navrženo celkem 30 bytových jednotek a 5 obchodních jednotek. Záměr je umístěn na 

pozemcích parc.č. 180/1 a 184/3 v k. ú. Chodov, na kterém se nacházela budova tzv. Besedy. 

V rámci výstavby jsou řešeny zpevněné plochy a úprava komunikace Květnového vítězství v 

okolí. Pro potřeby záměru je navrženo celkem 41 parkovacích stání, z toho 29 parkovacích 

stání v garáži v 1. PP, 2 parkovací stání v garáži v 1. NP a 10 parkovacích stání na terénu. 
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Obrázek 2: Záměr výstavby bytového domu s obchodními jednotkami v ulici Květnového 
vítězství 

 Záměr výstavby dvou bytových domů v ulici Dunovského 2.3

Záměrem investora je výstavba obytných viladomů na místě stávajících 

nevyužívaných objektů na pozemcích parc. č. 2351 a 2352 v k.ú. Chodov. Návrh počítá s 

výstavbou dvou třípodlažních objektů, které jsou v podzemní části spojené společnou garáží. 

Výška objektů respektuje okolní zástavbu. V objektu A je navrženo 9 bytových jednotek v 

dispozicích 3kk a 4kk a 3 garsoniéry. V objektu B je rovněž 9 bytových jednotek v 

dispozicích 3kk a 4kk a 1 garsoniéra. Celkem je navrženo 22 parkovacích stání pro rezidenty 

v podzemní garáži a 2 návštěvnická parkovací stání na povrchu v rámci pozemku investora. 

Objekty jsou navrženy se zelenou střechou se solárními panely. Dále je počítáno se 

zachytáváním dešťové vody a použitím tepelných čerpadel. 
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Obrázek 3: Záměr výstavby dvou bytových domů v ulici Dunovského 
 

 Přístavba základní školy Květnového vítězství 57 2.4

Jedná se o přístavbu nového pavilonu ke stávající ZŠ ul. Květnového vítězství 57, 

Praha 11.  

Jedná se o stavbu novou, přístavbu nového objektu, napojenou na stávající ZŠ u ulice 

Květnového vítězství přes prosklený spojovací krček. 

Celý pozemek ZŠ se skládá ze 4 parc. čísel (parc.č. 1 až parc.č.4) v k.ú. Chodov, obec 

Praha 11. Je obdélný a je ohraničen ulicemi Květnového vítězství, Klecandova, Dunovského a 

ul. Mokrá. Na pozemku se nachází stávající objekt ZŠ. 

Návrhem přístavby školy je dotčena parcela č.3 a část stavebního pozemku č.1 v k.ú. 

Praha – Chodov, na které stála původní, odstraněná přístavba z konce 40.let minulého století. 

Oba pozemky jsou rovinné, severně situované za hlavním objektem školy, jehož průčelí je 

situováno jižním směrem k ulici Květnového vítězství. Navrhovaná přístavba výškově 

nepřesahuje hlavní objekt školy, výšková kóta atiky je 14,55 m nad úrovní upraveného terénu, 

hřeben 19,13 m – stejně jako je hřeben stávající školní budovy. Přístavba má obdélníkový 

půdorysný tvar o rozměrech 15,80 x 35,210 m, krček o půdorysných rozměrech 3,0 x 3,59m. 

Celkem má budova 4 nadzemní podlaží a 1 částečně podzemní podlaží. V objektu přístavby 

jsou navrženy společné šatny žáků, celkem 10 kmenových učeben, 5 speciálních učeben, 

doplněno kabinety, sborovnou a kanceláří učitelů. Dále je v objektu cvičební sál s 

nářaďovnou a potřebná hygienická zařízení na jednotlivých podlažích. 
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Dále se na parc.č. 2 v k.ú. Chodov v přímé návaznosti na stávající tělocvičnu ZŠ 

navrhuje venkovní víceúčelové hřiště o rozměrech 32,0 x 18.0 m, na které navazuje na 

západní straně přízemní zahradní domek o rozměrech cca 3,6 x 18,00 m, kde bude zázemí 

hřiště. 

Dále se navrhují na západní straně od nového pavilonu dvě malé podzemní 

akumulační nádrže na dešťové vody, které mohou být využity i pro zálivku pozemků. 

Celý pozemek bude zatravněn, budou provedeny dlážděné a mlatové cesty a centrální 

mlatový dvůr pro shromáždění žáků a učitelů. Pozemek bude doplněn vhodnou vzrostlou 

vegetací. 

 

 
Obrázek 4: Přístavba základní školy Květnového vítězství 57 
 
  



Dopravní studie – zjištění zvýšení dopravy v důsledku investičních záměrů v blízkosti ul. 
Benkova, Dunovského a Květnového vítězství 

CZECH Consult spol. s r.o., Zderazská 1625/65, 15300 Praha 16 - Radotín, Tel: 257 310 101 
 

Str. 9 

3 Dopravní průzkumy 

 Dopravní průzkumy dopravy v pohybu 3.1

3.1.1 Sběr dat 

Dopravní průzkumy byly provedeny v průměrný pracovní den v úterý 25.9.2018 a to 

na komunikacích, které jsou přímo dotčené předpokládaným vzrůstem intenzit dotčených 

staveb. Viz níže uvedená mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Dislokace profilových průzkumů v řešené oblasti 

ZDROJ: http://www.mapy.cz  

Při průzkumech byla sledována standardní skladba dopravního proudu, odpovídající 

metodice TSK Praha, úseku dopravního inženýrství – viz karta dopravního proudu. 

Data získaná přímým sčítáním v terénu byla následně překódována do elektronické 

podoby a byla překontrolována jejich správnost a úplnost.  

Takto získané údaje byly využity pro vytváření tabelárních a grafických výstupů. 

Výsledky jsou zpracovány v tabelární formě po jednotlivých směrech a v souhrnu. Variace 

intenzit jsou vyhodnoceny po hodinách s rozlišením podle skladby a celkem a jsou 

prezentovány pro sčítací období, s přepočtem pro období 0-24 hodin při použití přepočtových 

koeficientů. Pro stanovení celodenních intenzit byly použity standardy vyplývající z TP 189 

Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích a Ročenka dopravy (TSK PRAHA, 

2017). 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek 6: Karta skladby dopravního proudu používaná pro průzkum 

 

Ke zjištěným hodnotám z dopravního průzkumu byly dále doplněny hodnoty intenzit 

dopravy sledované sítě TSK Praha, viz obrázek níže: 
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Sledovaná komunikační síť pro dopravní sčítání  
 

 

Obrázek 7: Sledovaná komunikační síť pro dopravní sčítání 

 
Intenzity dopravy na sledované síti pro dopravní sčítání TSK-ÚDI 2017 
 

 
Tabulka 1:  Intenzity dopravy na sledované síti pro dopravní sčítání TSK-ÚDI 2017 pro řešenou 
oblast 
 
ZDROJ: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/intenzity-dopravy  

3.1.2 Výsledky dopravního průzkumu 

Podrobné výsledky dopravního průzkumu jsou uvedeny v tabelárních přílohách na 

konci zprávy. 

 Dopravní průzkumy dopravy v klidu 3.2

3.2.1 Sběr dat 

Dopravní průzkumy byly provedeny v průměrný pracovní den v úterý 25.9.2018. Byly 

provedeny metodou sledování obsazenosti jednotlivých oblastí, které jsou vyznačeny v dále 

uvedené přehledové mapce.  

Časově byly provedeny v období : 

 Předcházející noc 

Délka Osobní Pomalá Vozidel Bus Vozidel Tram.

U1 U2 ULICE Začátek Konec (m) autom. vozidla bez MHD MHD celkem spojů

4075 4076 MÍROV. HNUTÍ KE STÁČÍRNĚ TÜRKOVA 1220 8600 400 9000 221 9221 0

4076 4075 MÍROV. HNUTÍ TÜRKOVA KE STÁČÍRNĚ 7500 400 7900 232 8132 0

4076 4077 TÜRKOVA MÍROV. HNUTÍ LITOCHLEB.N. 1040 9300 200 9500 443 9943 0

4077 4076 TÜRKOVA LITOCHLEB.N. MÍROV. HNUTÍ 11100 200 11300 454 11754 0

Čísla uzlů

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/intenzity-dopravy
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 9 hodina  

 16 hodina  

 Následná noc 

3.2.2 Výsledky dopravního průzkumu 

Data získaná přímým sčítáním v terénu byla následně překódována do elektronické 

podoby a byla překontrolována jejich správnost a úplnost. Takto získané údaje byly využity 

pro vytváření tabelárních a grafických výstupů. 

Na základě takto provedených dopravních průzkumů je provedeno vyhodnocení a 

porovnání úrovně zatížení jednotlivých oblastí v příslušném časovém období (v přílohové 

části zprávy) 

Mapa s vyznačením sledovaných lokalit (označení oblastí odpovídá hodnotám 

uvedeným v přílohové tabulce) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 8: Mapa s vyznačením sledovaných lokalit dopravy v klidu, podle který je 
průzkum vyhodnocen a uveden v tabulce 
ZDROJ: http://www.mapy.cz   

http://www.mapy.cz/
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Výsledky průzkumu v tabelární formě 
 

úsek noc před 9 hodina 16 hodina noc po Poznámka 

1 0 0 0 0   

2 6 6 6 7   

3 3 7 7 2   

4 0 0 0 0   

5 0 0 0 0   

6 14 14 9 15   

7 1 5 6 0   

8 0 0 1 0   

9 4 5 2 4   

10 0 0 1 0   

11 8 7 6 7   

12 7 5 3 8   

13 0 0 0 0   

14 20 13 15 19   

15 23 15 14 22   

16 30 24 25 32   

17 9 6 9 10   

18 21 18 19 19   

19 4 5 5 3   

20 8 5 5 8   

21 15 14 13 18   

22 47 34 39 50   

23 10 10 9 12   

24 16 11 14 19   

25 39 23 30 36   

26 8 16 11 7   

27 4 4 4 5   

28 8 6 9 9   

29 14 11 12 13   

30 11 10 8 11   

31 22 15 19 21   

32 30 14 25 28   

33 6 5 5 7   

34 1 1 1 2   

35 6 10 9 6   

36 9 5 8 11   

37 10 14 7 9   

38 11 8 7 10   

39 3 6 2 3   

40 0 0 1 0   

41 0 0 0 0   

42 58 48 51 55   



Dopravní studie – zjištění zvýšení dopravy v důsledku investičních záměrů v blízkosti ul. 
Benkova, Dunovského a Květnového vítězství 

CZECH Consult spol. s r.o., Zderazská 1625/65, 15300 Praha 16 - Radotín, Tel: 257 310 101 
 

Str. 14 

úsek noc před 9 hodina 16 hodina noc po Poznámka 

43 3 10 5 2   

44 8 8 9 8   

45 0 0 0 0 stavební práce 

46 5 4 5 5   

47 26 19 25 28   

48 10 8 7 10   

49 113 72 90 109   

50 6 7 2 5   

51 34 25 32 35   

52 8 6 7 8   

53 0 0 0 0 stavební práce 

54 22 17 21 21   

55 32 28 33 34   

56 4 4 4 5   

57 60 53 57 58   

58 11 9 9 13   

59 90 36 42 94   

60 5 4 5 5   

61 48 29 38 47   

62 0 0 0 0   

63 1 2 0 1   

64 11 9 9 12   

65 30 25 24 29   

66 21 14 20 18   

67 34 31 32 36   

68 5 6 5 4   

69 28 19 20 27   

70 28 29 28 29 OD Albert 

71 10 5 11 12   

72 1 1 0 0   

73 0 0 0 0   

74 0 0 0 0   

75 0 0 0 0   

76 42 26 36 43   

77 74 45 54 78   

78 27 24 14 25   

79 68 64 71 72   

80 36 19 21 35   

81 9 8 9 12   

82 0 0 0 0 celá Mírového hnutí 

83 0 0 0 0 celá Turkova 

CELKEM 1396 1066 1162 1408   

Tabulka 2:  Doprava v klidu, počty parkujících vozidel -úseky odpovídají číslům úseků v mapě 
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3.2.1 Porovnání dopravy v klidu s hodnotami z průzkumů 2016 

V roce 2011 a 2016 zpracovala spol. M.O.Z. Consult s.r.o.studii řešení dopravy v 

klidu z roku, která je dostupná na webových stránkách zadavatele 

https://www.praha11.cz/cs/doprava/koncepce-dopravy/reseni-dopravy-v-klidu/koncepce-

reseni-dopravy-v-klidu.html  

  

https://www.praha11.cz/cs/doprava/koncepce-dopravy/reseni-dopravy-v-klidu/koncepce-reseni-dopravy-v-klidu.html
https://www.praha11.cz/cs/doprava/koncepce-dopravy/reseni-dopravy-v-klidu/koncepce-reseni-dopravy-v-klidu.html
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Obrázek 9: Úroveň parkování pro noční období je uvedena na výřezu situační 

mapky 

 

Obrázek 10: Úroveň parkování pro denní období je uvedena na výřezu situační 

mapky          ZDROJ:  Studie řešení dopravy v klidu z roku 2011 a 2016, M.O.Z. Consult s.r.o. 
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Pro porovnání úrovně parkování jednotlivých segmentů (dílčích lokalit) by bylo třeba 

zajištění stejné metodiky při sledování stejně definovaných oblastí v roce 2016 a 2018. Takto 

podrobné porovnání nebylo předmětem a účelem této studie pro posouzení generované 

dopravy investičních záměrů nové výstavby. Detailní porovnání úrovně parkování bylo 

zadavatelem požadováno až jako následný požadavek, proto je provedeno v rámci současných 

možností z hlediska celkového obsazení relativním posouzením zatížení uvedené sledované 

oblasti jako celku. Uvedené podrobné výsledky však zadavateli umožňují detailní porovnání 

v případě, že při porovnání mapových podkladů roků 2016 a 2018 budou porovnávané oblasti 

stejně definované. 

Pro porovnání stavu naplněnosti parkovacích míst a jejich vývoje v průběhu dne 

pracovně uvedeme hodnotu obsazenosti pro noční stání 100% (této hodnotě se významně 

přibližuje, někdy je i vyšší) V roce 2018 dochází k většímu poklesu stavu obsazenosti 

v průběhu dne v námi sledované oblasti (parkovací místa uvolňuje větší počet vozidel), než 

v roce 2016. Následující noc je stav naplněnosti parkovacích kapacit řádově stejný, jako noc 

předcházející. Viz následující tabulka: 

 

Tabulka 3:  Doprava v klidu, porovnání stavu naplněnosti v relativním porovnání 

 Mimořádné události, omezení provozu, klimatické podmínky 3.3

3.3.1 Mimořádné události 

V průběhu sběru dat nebyly zjištěny žádné uzavírky v blízkosti sčítaných křižovatek.  

3.3.2 Dlouhodobé uzavírky 

V blízkosti sčítacích stanovišť se v době sběru dat nenacházely žádné dlouhodobé 

uzavírky.  

3.3.3 Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky byly obvyklé vzhledem k ročnímu období. V průběhu sběru dat 

nedošlo k žádným mimořádným výkyvům počasí, které by měly vliv na intenzity dopravy ve 

sledovaných lokalitách. 

  

ROK noc před 9 hodina 16 hodina noc po

2016 100% 92% 93% 101%

2018 100% 76% 83% 101%
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4 Doprava generovaná plánovanými investičními záměry 

Pro jednotlivé záměry výstavby byla na základě normy stanovena úroveň generované 

dopravy a s ní související dopravní zatížení přilehlé komunikační sítě. 

 Záměr výstavby dvou bytových domů v ulici Benkova 4.1

 
Posouzení záměru z hlediska generované dopravy 
 
 OBJEKT - VJEZD/VÝJEZD:  
 počet stání  ............................................................  41 
 obrátkovost u bytových staveb  ...........................  1,1  
 počet vjezdů/výjezdů za den max. ......................... 45 
 max.hodina výjezd – ranní špička (30%)  ............... 14 
 max.hodina vjezd – odpoledne (20%)  ....................  9 
 vjezd/výjezd mezi špičkami (10%)  ..........................  4 
 

 Záměr výstavby bytového domu s obchodními jednotkami v ulici 4.2
Květnového vítězství 

 
Posouzení záměru z hlediska generované dopravy 
 
 OBJEKT - VJEZD/VÝJEZD – garáže:  
 počet stání  ............................................................. 31  
 obrátkovost u bytových staveb  ...........................  1,1 
 počet vjezdů/výjezdů za den  ................................. 34 
 max.hodina výjezd – ranní špička (30%)  ............... 10 
 max.hodina vjezd – odpoledne (20%)  ..................... 7  
 vjezd/výjezd mezi špičkami (10%)  ........................... 3 
  

OBJEKT - VJEZD/VÝJEZD – parking:  
 počet stání  ............................................................. 10  
 obrátkovost u komerčních prostor (dle využití – odhad) 
                                                     ................................  3,2 
 počet vjezdů/výjezdů za den  ................................. 32 
 max.hodina výjezd/výjezd (20%)  ............................. 6 
 vjezd/výjezd mezi špičkami (10%)  ........................... 3 
 
 POZNÁMKA: 

- předpoklad - parkovací stání v garážích jsou určeny  
pro rezidenty, parkovací stání na povrchu jsou 
ke komerčním prostorům – drobné služby, není známo 
jaké, odhad spíše vyšší 

- pozor na jiné max. hodiny u bytů a komerčních prostor 



Dopravní studie – zjištění zvýšení dopravy v důsledku investičních záměrů v blízkosti ul. 
Benkova, Dunovského a Květnového vítězství 

CZECH Consult spol. s r.o., Zderazská 1625/65, 15300 Praha 16 - Radotín, Tel: 257 310 101 
 

Str. 19 

(je potřeba vzít ze studií – ale předpokládám  
byty 6:30 – 7:30 výjezd, 17:00 – 18:00 návrat, 
komerční prostory 16:00 – 18:00) 

 

 Záměr výstavby dvou bytových domů v ulici Dunovského 4.3

 
Posouzení záměru z hlediska generované dopravy 
 
 OBJEKT - VJEZD/VÝJEZD:  
 počet stání  ............................................................  22 
 obrátkovost u bytových staveb  ...........................  1,1 
 počet vjezdů/výjezdů za den  ................................. 24 
 max.hodina výjezd – ranní špička (30%)  ................. 7 
 max.hodina vjezd – odpoledne (20%)  ....................  5 
 vjezd/výjezd mezi špičkami (10%)  ..........................  2 
 

 Přístavba základní školy Květnového vítězství 57 4.4

Dle pasportu objektu budovy se v ZŠ nachází 24 učeben. K dispozici jsou další 2 

učebny v objektu přilehlé MŠ. Dále škola disponuje novou jídelnou a tělocvičnou. 

Dle šetření OŠK na místě je v objektu ZŠ 18 plnohodnotných tříd, které se dají využít 

jako třídy kmenové a dalších 5 tříd sloužících k dělené výuce (k dispozici jsou ještě 2 

kmenové učebny v budově MŠ). V rámci odborných učeben škola disponuje cvičnou kuchyní, 

tělocvičnou a multimediální učebnou. Dále je k dispozici místnost pro školní klub. K 30. 6. 

2016 disponovala ZŠ 41 pedagogickými pracovníky. Pedagogům je k dispozici 7 kabinetů, 

včetně ředitelny a sborovna. 

Dle výroční zprávy školy ze školního roku 2016/2017 bylo v základní škole 473 žáků 

v 19 plnohodnotných třídách.  

Přesné údaje se tedy dle rozdílných informačních zdrojů mírně rozcházejí (to znamená 

rozpětí 25 – 27 žáků na kmenovou učebnu), nicméně z hlediska dopravního posouzení nemá 

významný vliv a budeme vycházet z vyšší kapacity 28 žáků na kmenovou učebnu. 

Předpokládá se, že žáci základní školy jsou v individuální automobilové dopravě 

pouze spolujezdci, kteří jsou ke škole přivezeni dospělou osobou a uskutečňují pouze 

výstup/nástup do vozidla. V rámci dopravních průzkumů bylo zjištěno, že v ranním období 7 

– 9 hodin u školy z účelem vyložení žáka/žáků zastavilo 47 vozidel. Při zvýšení uvažované 

kapacity školy o 10 kmenových učeben předpokládáme, že půjde o navýšení cca o 280 žáků, 

tzn. navýšení ve sledovaném období na 75 vozidel (nárůst o 28 vozidel). Ve špičkovém 

ranním období 7:45 – 8:00 vzroste tedy zastavení vozidel před školou ze současných 18 

vozidel na 29 vozidel (nárůst o 11 vozidel). 
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Výsledky současného počtu vozidel, zastavujících u školy za účelem vyložení žáků 

 

 
Tabulka 4:  Počty vozidel, zastavujících u školy za účelem vyložení žáků 

 
 
  

hodina čtvrthodina počet vozidel

7 1 0

7 2 1

7 3 16

7 4 18

8 1 2

8 2 0

8 3 6

8 4 4

CELKEM 47
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5 Závěry dopravního posouzení  
 

 Posouzení z hlediska dopravy v pohybu 5.1

Doprava generovaná bytovými domy Benkova ve špičkové ranní hodině dosahuje 

hodnoty 14 vozidel/hod, bytový dům v ulici Květnového vítězství i s obchody dosahuje 

hodnoty 10 + 6 vozidel/hod  (garáže + parking), viladomy v ulici Dunovského 7 vozidel/hod. 

Přístavba školy pak generuje ve špičkové hodině navíc 11 vozidel/hod. Celkový dopad 

posuzovaných staveb na přírůstek intenzit dopravy je i ve špičkových hodinách 

minimální a nemá významný vliv na změnu špičkových dopravních intenzit v oblasti. Ve 

vztahu k intenzitám okolních komunikací je přírůstek celkových intenzit i intenzit ve 

špičkových hodinách taktéž zanedbatelný.  

 

 Posouzení z hlediska dopravy v klidu 5.2

Doprava v klidu v posuzované oblasti vykazuje z dlouhodobého hlediska kapacitní 

problémy, které mají převážně v sídlištní oblasti bytových domů globální charakter. 

Posuzované stavby však musí odpovídat příslušným normám, zohledňující vybudovaný počet 

parkovacích míst dle velikosti a funkčního využití stavby (jinak by příslušná stavba nedostala 

povolení k její realizaci). Z tohoto hlediska je předpoklad, že dotčené stavby mají 

dostatečnou parkovací kapacitu a nebudou generovat další nároky na parkování 

v uličním prostoru a na veřejných parkovištích a tuto oblast neztíží dalšími parkujícími 

vozidly. 

Na základě posouzení parkovacích kapacit vyhází nejvyšší naplněnost rezidentním 

stáním v nočním období, kdy je v řešeném území využito 1396 parkovacích míst a v období 9 

hodiny ranní 1066 parkovacích míst. V průběhu dne se tedy v uvedené oblasti vyskytují volná 

parkovací místa. 
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 Posouzení z hlediska emisního zatížení 5.3

5.3.1 Současné emisní zatížení 

Údaje o současném emisním zatížení z dopravy jsou veřejně dostupné na Geoportálu 

hlavního města Prahy a to z přilehlých významných komunikací s vyšší intenzitou 

automobilového provozu. Jedná se o komunikace Türkova, Mírového hnutí, Ke Stáčírně. 

Údaje jsou dostupné on-line na adrese: http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-

prostredi/cs/emise-z-dopravy  

Úroveň emisního zatížení je patrná z výřezu mapy dotčeného území: 

 

 
Obrázek 11: Úroveň emisního zatížení z dopravy na přilehlých komunikacích 

Zdroj: http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/emise-z-dopravy 

 
Výpis údajů emisního zatížení přilehlých komunikací z dostupných zdrojů: 
 

Türkova 

Úsek: A11_1879  

Emisní vydatnost oxidů dusíku (NOx): 0,03 g/s 

Emisní vydatnost oxidu uhelnatého (CO): 0,04 g/s 

Emisní vydatnost PM10: 0,01 g/s 

Roční emise oxidů dusíku (NOx): 5,37 t/rok/km 

Roční emise oxidu uhelnatého (CO): 6,84 t/rok/km 

Roční emise PM10: 2,12 t/rok/km 

 
Mírového hnutí 

Úsek: A11_350  

Emisní vydatnost oxidů dusíku (NOx): 0,05 g/s 

Emisní vydatnost oxidu uhelnatého (CO): 0,09 g/s 

http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/emise-z-dopravy
http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/emise-z-dopravy
http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/emise-z-dopravy
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Emisní vydatnost PM10: 0,02 g/s 

Roční emise oxidů dusíku (NOx): 4,77 t/rok/km 

Roční emise oxidu uhelnatého (CO): 9,04 t/rok/km 

Roční emise PM10: 1,92 t/rok/km 

 
Ke Stáčírně 

Úsek: A11_1856  

Emisní vydatnost oxidů dusíku (NOx): 0,05 g/s 

Emisní vydatnost oxidu uhelnatého (CO): 0,08 g/s 

Emisní vydatnost PM10: 0,02 g/s 

Roční emise oxidů dusíku (NOx): 4,25 t/rok/km 

Roční emise oxidu uhelnatého (CO): 7,65 t/rok/km 

Roční emise PM10: 2,01 t/rok/km 

 
ZDROJ: http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/emise-z-dopravy  
 

Limity pro přítomnost znečišťujících látek v ovzduší jsou stanoveny nařízením vlády 

č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 

Imisní limity se dělí do několika kategorií – existují např. limity pro ochranu zdraví 

lidí nebo limity pro ochranu ekosystémů a vegetace – a tyto limity jsou stanoveny pro různě 

dlouhé časy (od jedné hodiny až do jednoho roku). U každého limitu je také stanoven 

přípustný počet překročení limitu během jednoho kalendářního roku. 

ZDROJ: http://hluk.eps.cz/hluk/emise/emis-limit/  

Výše uvedené hodnoty jsou spíše pro porovnání jednotlivých komunikací mezi sebou. 

Pro stanovení emisního zatížení v oblasti pro porovnání s limity je třeba započítat další zdroje 

znečištění, nejen liniový zdroj z nejzatíženějších sledovaných komunikací. 

 

5.3.2 Předpokládané emisní zatížení po realizaci staveb 

Vzhledem k zanedbatelné výši přírůstku intenzit dopravy, kterou vyvolá soubor 

posuzovaných staveb je vyvolané navýšení emisního zatížení taktéž zanedbatelné a 

prakticky neměřitelné.  

 
 

  

http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/emise-z-dopravy
http://hluk.eps.cz/hluk/emise/emis-limit/
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 TSK Praha, úsek dopravní inženýrství, ročenka dopravy 2017 

 Technické podmínky TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních 

komunikacích 

 ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

 HLUK & EMISE  http://hluk.eps.cz/hluk/emise/emis-limit/  

 MAPY.CZ  http://www.mapy.cz  

 

 

 

 

http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/emise-z-dopravy
http://hluk.eps.cz/hluk/emise/emis-limit/
http://www.mapy.cz/

