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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA DOPRAVNÍ 

 

ANALÝZA DOPRAVY A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH MÍST 

V MČ PRAHA ČAKOVICE 

 

Diplomová práce 
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Bc. Karolína Moudrá 

 

Abstrakt 

Předmětem diplomové práce „Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst 

v MČ Praha Čakovice“ je analýza současného stavu dopravy v MČ Praha – Čakovice, 

vyhodnocení dopravních nehod v oblasti, návrh úpravy křižovatky MK Kostelecká 

s MK Tupolevova a návrh nového parkoviště u železniční stanice a dále zklidnění ulice 

Ke Stadionu. Cílem je na základě provedení a vyhodnocení průzkumu 

a zdokumentování současného stavu navrhnout řešení vybraných dopravních problémů. 

Klíčová slova 

Bezpečnost, dopravní průzkum, zklidňování, parkoviště 

 

Abstract 

The subject of the diploma thesis “Traffic Analysis and Proposed Solution of Problematic 

Parts in Praha – Čakovice” is an analysis of the actual state of transportation 

in the municipal district of Čakovice, evaluation of road traffic accidents, the proposal 

of a layout of the crossroad of Kostelecká and Tupolevova streets and a new parking lot 

nearby the rail station, as well as the traffic calming of Ke Stadionu street. The main goal 

is a solution of chosen traffic problems based on surveys and evaluation of the actual 

state. 
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1.       Úvod 

V rámci této diplomové práce bude stručně charakterizována městská část Praha – 

Čakovice, včetně popisu širších vztahů v souvislosti s územním plánem hlavního města. 

Bude provedena analýza její současné dopravní situace. Pozornost bude věnována 

nejen významným komunikacím a jejich dopravnímu zatížení, ale i obslužnosti města 

hromadnou dopravou, dopravě v klidu a cyklistické dopravě.  
 

Samostatná kapitola bude soustředěna na vyhodnocení dopravních nehod ve vymezené 

oblasti se zaměřením na nejrizikovější lokality. 
 

Bude také řešen nejzávažnější dopravní problém na území Čakovic – okružní křižovatka 

MK Kostelecká s MK Tupolevova. U této křižovatky dochází k pravidelným každodenním 

kongescím, zejména na východním rameni MK Kostelecká ve směru do křižovatky. 

Pro zjištění jejího současného dopravního zatížení bude proveden průzkum intenzit 

dopravy. Souběžně s tímto průzkumem bude ověřena hypotéza, že velké množství 

automobilů objíždí nebo se zcela vyhýbá této okružní křižovatce přes parkoviště 

nedalekého Globusu. Pro posouzení pravdivosti předpokladu bude proveden směrový 

dopravní průzkum na všech vjezdech na dané parkoviště – u výjezdu na MK Za Tratí, 

u ramene křižovatky MK Kostelecká s MK Tupolevova a s ní sousedícím bezejmenným 

výjezdem od Globusu, který ústí na MK Kostelecká. 
 

V další části diplomové práce budou provedeny bezpečností inspekce vybraných 

místních komunikací, v rámci nichž budou doporučena možná řešení bezpečnostních 

nedostatků. Bude navržena nová podoba křižovatky MK Kostelecká s MK Tupolevova 

a MK Ke Stadionu. 
 

Nakonec bude navrženo nové parkoviště typu P+R v přednádražním prostoru železniční 

stanice Praha – Čakovice. 
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2.       Městská část Praha – Čakovice 

2.1. Poloha a popis MČ Praha – Čakovice 

Městská část Praha – Čakovice je severní okrajovou částí hlavního města Prahy (viz 

Obr. 1). Tato městská část se dělí na Čakovice, Třeboradice a Miškovice. Na celkové 

rozloze 1019 ha žije cca 11 tisíc obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

 

Historie Čakovic sahá až do poloviny 14. století a v průběhu let střídaly Čakovice 

majitele. V polovině devatenáctého století dochází k výraznému rozmachu a rozvoji 

obce. Byl přestaven zámek a park a vybudován cukrovar. Později v roce 1872 byla 

v Čakovicích vystavěna železnice a pošta. Druhá vlna rozvoje přišla ve dvacátém století, 

kdy docházelo k pokroku v leteckém, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. 

V Čakovicích byl otevřen masokombinát, který ale zaniknul v devadesátých letech 

společně s cukrovarem. V roce 1964 byly Čakovice sloučeny s Miškovicemi 

a Třeboradicemi (viz Obr. 2) a o čtyři roky později byla tato obec připojena k hlavnímu 

městu Praha a od té doby spadá pod Prahu 9. 

Území Čakovic, na rozdíl od Miškovic a Třeboradic, je z hlediska funkčního využití 

různorodé. Vedle rezidenční oblasti tvořené rodinnými a místy bytovými domy leží 

v Čakovicích i poměrně rozlehlé průmyslové a skladové plochy (Cukrovar, AVIA 

Letňany). Centrum města je v blízkosti kostela sv. Remigia. V jeho okolí se nachází 

úřady, gymnázium, pošta a zámek.  

Na jihu Čakovic se nachází menší starší bytová zástavba z 50. až 60. let, zbytek 

rezidenční oblasti jižní části je tvořen převážně rodinnými domy. Na jihovýchodě je 

několik obytných budov panelového typu. Z jihu jsou Čakovice ohraničeny železniční 

tratí. V historickém severu Čakovic převažuje individuální obytná zástavba občas 

narušená bytovými domy. Na severním okraji městské části jsou pro tuto oblast 

netypické novější bytové soubory z roku 2005. Do tohoto roku měly Čakovice 5 600 

 

Obr. 1 – lokace městské části Praha – Čakovice [16] 
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obyvatel a od vystavení těchto bytových domů do dnešního dne vzrostl jejich počet 

na 11 tisíc z toho cca 4 tisíce žijí právě v této nové bytové zástavbě.  

V Miškovicích je zástavba čistě rezidenční s převahou rodinných domů. Centrum je 

situováno v okolí rybníka. Obdobně je na tom zástavba v Třeboradicích, jejichž zástavba 

je také tvořená převážně rodinnými domy vesnického typu a centrum leží nedaleko 

kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

 

2.2. Popis širších vztahů 

Řešenou městskou částí prochází několik významných komunikací, po kterých denně 

projíždí skrze Čakovice obyvatelé Středočeského kraje na cestě do zaměstnání. 

V současné době nejvytíženějšími komunikacemi jsou Kostelecká, Tupolevova, Za Tratí, 

Cukrovarská, Polabská, Schoellerova a Ke Stadionu.  

Ulicí Za Tratí projíždějí v ranních špičkách vozidla ze středočeského kraje ve směru 

od Hovorčovic (sever), odtud pokračují ulicí Kostelecká na Tupolevovu a směřují dále 

směrem do centra hlavního města. Obdobně přijíždí na ulici Kostelecká vozidla 

z Cukrovarské, na kterou navazují ulice Polabská z Miškovic a Mírovic (severovýchod) 

a ulice Bělomlýnská a Schoellerova od Třeboradic (sever). Značné množství automobilů 

se pohybuje po ulici Kostelecká i ve směru od Ďáblic (západ), přesněji od mimoúrovňové 

 

Obr. 2 – Městská část Praha – Čakovice s Třeboradicemi a Miškovicemi [27] 
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křižovatky Kostelecké s dálnicí D8 (Praha – Ústí nad Labem – Německo), 

známou v intravilánu též jako komunikace Cínovecká.  

Aby se snížilo dopravní zatížení zejména centra Čakovic bylo v minulosti uvažováno 

o vybudování několika nových komunikací. 

Nejvýznamnější navrhovanou komunikací je jednoznačně Silniční okruh kolem Prahy 

(dále jen SOKP), konkrétně úsek 520 Březiněves – Satalice (viz Obr. 3). Tato stavba má 

spojovat komunikace D8, I/9 a D10 a má být realizována jako poslední část SOKP. 

Předpokládá se, že výstavba začne nejdříve v roce 2023. Začátek stavby má být 

v mimoúrovňové křižovatce (dále jen MÚK) Březiněves (dálnice D8 x Prosecká radiála), 

odkud má pokračovat k MÚK Třeboradice (se silnicí III/2438 Čakovice – Hovorčovice) a 

dále přes most přes silnici a železniční trať Praha – Turnov. Následně je v návrhu vedena 

severně od Třeboradic a mezi Mírovicemi a Miškovicemi je na mostě přes silnici a 

čističku odpadních vod. Poté směřuje k MÚK Přezletice (s přeložkou silnice II/244, ležící 

severně od obce) a pak v MÚK Vinoř (se silnicí II/610). Následuje most přes silnici II/610 

a Ctěnický a Vinořský potok a stavba končí na MÚK Satalice (s dálnicí D10 a 

Vysočanskou radiálou), která bude přestavěna. Stavba je navržena jako šestipruhová 

směrově rozdělená komunikace, na které se pro rok 2040 předpokládají intenzity 

76 - 84 000 voz/24 h. Pražský okruh by městské části Praha – Čakovice měl výrazně 

pomoct od tranzitní dopravy, která skrze ni denně, zejména v dopravních špičkách, 

projíždí. Okruh by umožnil vozidlům, na cestě do centra hlavního města nebo kolem něj, 

se Čakovicím zcela vyhnout, což platí zejména pro vozidla přijíždějící ze vzdálenějších 

obcí, než jsou Mírovice nebo Veleň. Pražský okruh je již zanesen v metropolitním plánu 

(viz Obr. 4).  

  

Obr. 3 – SOKP úsek 520 Březiněves – 

Satalice [26] 

Obr. 4 –   SOKP úsek 520 Březiněves 

– Satalice v metropolitním plánu [25] 
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Další z navrhovaných komunikací, která by mohla ulehčit zatíženému centru Čakovic je 

nová silnice na severu Čakovic, která má tvořit propojení ulic Za Tratí, Schoellerova, 

Bělomlýnská a na území Mírovic ulice Pražská (viz Obr. 5). Nová komunikace by mohla 

vzniknout prodloužením stávající komunikace Marie Podvalové západně až na ulici 

Za Tratí a východně přes Schoellerovu a Bělomlýnskou až na Pražskou ulici. Tato silnice 

by byla užitečná zejména pro obyvatele nových bytových celků Sídliště Čakovice, 

které bylo na severu řešené městské části vybudováno, aniž by vznikla tomu kapacitně 

odpovídající dopravní infrastruktura. Ostatním řidičům (z Třeboradic a z obcí východně 

od Čakovic) by nová komunikace umožnila vyhnout se centru města, ovšem za cenu 

nárůstu intenzity dopravy v ulici Za Tratí. 

Poslední významnou možnou stavbou je tzv. Jižní obchvat, silnice, jež by měla spojovat 

stávající místní komunikace Semilská a Toužimská. Ulice Semilská představuje spojení 

mezi Čakovicemi (a Miškovicemi) s Kbely a ulice Toužimská mezi Letňany a Kbely. 

Cílem vybudování této nové stavby je snížit podíl tranzitní dopravy na území Čakovic 

a Kbel, a to jejím odvedením na navrhovanou komunikaci (viz Obr. 6). Součástí stavby 

by měla být také nemotorizovaná komunikace (cyklostezka). Projekt komunikace měl být 

koordinován s výstavbou Lesoparku Letňany, zejména z hlediska pěších tras. 

Zatímco Lesopark Letňany byl otevřen v roce 2012 a z Čakovic k němu vede cyklostezka 

A27, nová komunikace zatím vystavěna nebyla. V současné době je ale zanesena 

do metropolitního plánu (viz Obr. 7). Měla by být součástí budoucího silničního propojení 

mezi křižovatkou Tupolevova a Prosecká se SOKP. Aby mohlo být toto propojení plně 

funkční, po dostavbě SOKP, bude navíc potřeba rekonstruovat stávající silnici III. třídy 

mezi ulicí Semilská a obcí Přezletice, u níž bude nutno vybudovat obchvat 

a dále vystavět novou komunikaci podél letiště Letňany [9]. 

 

Obr. 5 – Nová komunikace mezi Třeboradicemi a Čakovicemi dle metropolitního plánu 

(2017) [25] 
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Jižní okraj Čakovic je ohraničen železniční tratí číslo 070 Praha – Neratovice – Všetaty 

– Mladá Boleslav – Turnov. Na této trati leží stanice Praha – Čakovice. Pravidelně 

v hodinovém intervalu spojuje stanici Praha – Čakovice se stanicí Praha Masarykovo 

nádraží linka S34. Dále ve stanici zastavuje mnoho osobních vlaků a rychlíků, přičemž 

ne všechny v Čakovicích staví. Z železniční stanice Praha – Čakovice vedou, kromě trati 

707 také tři vlečné koleje směřující do průmyslových zón. Jedna z nich ústí do areálu 

podniku Avia Letňany, další do areálu bývalého cukrovaru a poslední je ukončena 

nedaleko od čakovického koupaliště. Ani jedna z těchto vleček se dnes již nepožívá. 

Z pohledu cyklistické dopravy v rámci širších vztahů lze jmenovat obě značené 

cyklotrasy procházející územím městské části Praha – Čakovice. Trasu 8100, zvanou 

„Pražské kolo“, která je okružní cyklotrasou vedoucí kolem Prahy a trasu A27: 

Povltavská – Střížkov – Prosek – Letňany – Čakovice – Miškovice, spojující jmenované 

městské části.  

 

2.3. Analýza stávajícího stavu dopravy 

Analýza současné dopravní situace v městské části Praha – Čakovice byla provedena 

z důvodu adekvátního seznámení s řešenou oblastí a hlubšího poznání problematických 

záležitostí. Byly vyhledány významné komunikace a na nich zjištěny intenzity dopravy, 

dále byla popsána současná dopravní obslužnost ve městě a doprava v klidu. 

Z dopravního hlediska nebezpečná místa byla popsána v kapitole 3, věnované zejména 

vyhodnocení dopravních nehod ve vymezené oblasti. 

  

Obr. 6 – „Jižní obchvat“ (2009) 

[9]. 

Obr. 7 – „Jižní obchvat“ v Metropolitním 

plánu (2017) [25] 
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2.2.1. Významné komunikace 
Uvnitř městské části Praha – Čakovice nelze z dopravního hlediska opomenout význam 

ulice Tupolevova, představující hlavní dopravní spojnici, kterou je vedena většina 

městské hromadné dopravy mezi Čakovicemi a ostatními pražskými částmi. Druhou 

nejdůležitější komunikaci představuje ulice Kostelecká, plynule přecházející v ulici 

Cukrovarskou procházející u kostela sv. Remigia centrem města, kde se nachází mimo 

jiné městský úřad, gymnázium a nedaleko i základní škola. Podstatnou místní 

komunikací je také ulice Ke Stadionu, lemující Čakovice z jižní strany. V ulici se nachází 

sportovní stadion, střední odborná škola a střední odborné učiliště a koupaliště. Na ulici 

Ke Stadionu se napojuje ulice Jizerská vedoucí k železniční stanici Praha – Čakovice. 

Na území Třeboradic je nejvýznamnější ulicí Schoellerova, směřující od severního okraje 

Třeboradic, skrze jejich centrum, kolem hřbitova a čakovických nových bytových 

komplexů do Čakovic. Další významné komunikace jsou Bělomlýnská a ulice Na Zlaté 

vedoucí do Mírovic. 

V Miškovicích jsou nejvýraznější ulice Polabská, začínající v Čakovicích, pokračující 

skrz centrum Miškovic a končící v Mírovicích a Všetatská, směřující do Kbel. 

Na schématu (viz Obr. 8), jsou znázorněny významné komunikace v městské části Praha 

– Čakovice. Červenou barvou jsou vyznačeny místní komunikace I. třídy, hnědou místní 

komunikace II. třídy, oranžovou místní komunikace III. třídy, fialovou vybrané místní 

komunikace IV. třídy, světle modrou vybrané účelové komunikace. Modrofialovou šrafou 

parkoviště a tmavě modrou šrafou garáže. 

 

Obr. 8 – Schéma místních komunikací (IPR) [23] 
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Důležitými zdroji a cíli dopravy v městské části jsou obytné části (zejména bytové domy), 

obchodní centrum Globus, školy a školka, pošta, městský úřad, koupaliště a železniční 

stanice. 

 

2.2.2. Intenzity dopravy 
Nejvytíženějšími komunikacemi v Čakovicích jsou ulice Tupolevova a Kostelecká. 

Dále pak ulice Za Tratí, Cukrovarská, Polabská, Schoellerova, Ke Stadionu a Všetatská. 

Podle dat z modelu zpracovaného TSK pro pražský plán mobility získaného studenty 

z ČVUT FA v rámci předmětu U6 Tendence, nabývaly intenzity dopravy ve sledované 

oblasti hodnot vyznačených v modelu na Obr. 9. 

 
Nejvyšší intenzity na nejzatíženějších komunikacích, z modelu pro rok 2016, 

jsou uvedeny v tabulce 1. Přepočet na hodnoty pro rok 2018 dle koeficientu růstu 

dopravy je v tabulce 2. 

Z hodnot v tabulce 1 je zřejmé, že nejvíce dopravně vytíženou komunikací je ulice 

Tupolevova spojující Čakovice s Letňany a vedoucí částečně souběžně s dálnicí D8. 

Druhou nejzatíženější je ulice Kostelecká vedoucí z Čakovic k dálnici D8 a dále 

do Ďáblic. Právě křižovatka Kostelecká x Tupolevova představuje nejpalčivější dopravní 

problém v městské části Praha – Čakovice. U současné okružní křižovatky dochází 

denně ke kongescím, zejména v ulici Kostelecká ve směru od Čakovic. V ranních 

hodinách bývá křižovatka téměř neprůjezdná. Blíže se této problematice věnuje 

kapitola 4. 

 

Obr. 9 – Intenzity dopravy (voz/24h, všechna vozidla) 
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Tabulka 1 – Intenzity dopravy 2016   Tabulka 2 – Intenzity dopravy 2018 

Intenzity automobilové dopravy 

všechna vozidla, 2016, voz/24h 

 Čakovice Třeboradice Miškovice 

Tupolevova 20 800 - - 

Kostelecká 21 600 - - 

Cukrovarská 15 700 - - 

Za Tratí 8 500 7 300 - 

Schoellerova 6 200 4 900 - 

Polabská 7 500 - 5 500 

Ke Stadionu 3 900 - - 

Všetatská - - 1 600 

Intenzity automobilové dopravy 

všechna vozidla, 2018, voz/24h 

 Čakovice Třeboradice Miškovice 

Tupolevova 24 840 - - 

Kostelecká 23 920 - - 

Cukrovarská 18 055 - - 

Za Tratí 9 775 8 395 - 

Schoellerova 7 130 5 635 - 

Polabská 8 625 - 6 325 

Ke Stadionu 4 485 - - 

Všetatská - - 1 840 

 

2.2.3. MHD 
Čakovice, co by pražská městská část jsou součástí systému Pražské integrované 

dopravy. Hlavní úlohu zde představují autobusové linky, nicméně ke spojení s centrem 

metropole a středočeským krajem lze využít i železniční dopravu (stanice Nádraží 

Čakovice). 

Celkem městskou částí projíždí 14 autobusových linek. Vedení jednotlivých tras linek 

na území Čakovic, Třeboradic a Miškovic včetně jejich konečných zastávek jsou 

popsána v následujících odstavcích a vyznačena na Obr. 10. Symbolem „(x)“ jsou 

vyznačeny zastávky na znamení [14]. 

 

Linka 110 – Třeboradice – Králova (x) – Třeboradice – K Teplárně (x) – Za Tratí (x) – 

Teplárna Třeboradice – Obchodní centrum Čakovice – Trutnovská – … – Dolní 

Počernice 

Linka 136 – Sídliště Čakovice – Krystalová (x) – Čakovický zámek – Za Avií – Obchodní 

centrum Čakovice – Trutnovská (x) – … – Jižní Město 

Linka 140 – Miškovice – Radonická (x) – Čakovice – Oderská (x) – Ke Stadionu – 

Nádraží Čakovice (x) – Cukrovar Čakovice (x) – Za Avií (x) – Obchodní centrum 

Čakovice – Trutnovská (x) – … – Palmovka 

Linka 158 – Třeboradice – Králova (x) – U Bílého mlýnku (x) – Čakovice – Náměstí Jiřího 

Berana – Ke Stadionu – Nádraží Čakovice (x) – Cukrovar Čakovice (x) – Za Avií (x) – 

Obchodní centrum Čakovice – Trutnovská (x) – … – Letňany 
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Linka 166 – Třeboradice – Králova (x) – U Bílého mlýnku (x) – Čakovice – Náměstí Jiřího 

Berana – Ke Stadionu – Nádraží Čakovice (x) – Cukrovar Čakovice (x) – Za Avií (x) – 

Obchodní centrum Čakovice – Trutnovská (x) – … – Domov seniorů Ďáblice 

Linka 202 – Nádraží Kbely – … – Miškovice – Radonická (x) – Čakovice – Náměstí Jiřího 

Berana – Ke Stadionu – Nádraží Čakovice (x) – Cukrovar Čakovice (x) – Za Avií (x) – 

Obchodní centrum Čakovice – Na Pramenech (x) – … – Poliklinika Mazurská 

Linka 209 – Obchodní centrum Čakovice – Trutnovská – … – Nádraží Uhříněves 

Linka 257 – Miškovice – Radonická – Čakovice – Náměstí Jiřího Berana 

Linka 275 – Sídliště Čakovice – Krystalová – Čakovický zámek – Nádraží Čakovice – 

Náměstí Jiřího Berana 

Linka 305 – Hovorčovice – … – Třeboradice – Králova (x) – U Bílého mlýnku (x) – 

Čakovice – Náměstí Jiřího Berana 

Linka 351 – Neratovice, Žel.st. – … – Třeboradice – Králova (x) – Krystalová (x) – 

Čakovický zámek – Za Avií (x) – Obchodní centrum Čakovice – Trutnovská (x) – … – 

Letňany 

Linka 377 – Kostelec nad Labem, Nám. – … –  Miškovice – Radonická (x) – Čakovice – 

Čakovický zámek – Za Avií (x) – Obchodní centrum Čakovice – Trutnovská (x) – … – 

Letňany 

Linka 911 – Sídliště Čakovice – Krystalová – Čakovický zámek – Cukrovar Čakovice – 

Za Avií – Obchodní centrum Čakovice – Trutnovská (x) – … – Nádraží Hostivař 

Linka 915 – Miškovice – Radonická (x) – Čakovice – Náměstí Jiřího Berana – 

Ke Stadionu – Nádraží Čakovice (x) – Cukrovar Čakovice 

 

Z celkového počtu 14 autobusových linek majících zastávky na území Čakovic, 

Třeboradic a Miškovic jsou dvě linky školní (linky 257 a 275), dvě noční (linky 911 a 915) 

a tři regionální (linky 305, 351 a 377). 

Většina autobusů z Čakovic má trasu vedenou přes stanice metra. Nejblíže se nachází 

stanice Letňany, kde zastavuje nejvíce z jmenovaných autobusových linek: 110, 136, 

140, 158, 209, 351 a 337. Přes stanici Prosek jezdí noční linka 911 a přes stanici Střížkov 

linka 166. Na metro nejezdí linky 202, 257, 275 a 305.  
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Skutečnost, že majoritní část autobusových linek v Čakovicích je vedena ulicemi 

Tupolevova a Kostelecká, na nichž dochází ke každodenním kongescím zejména v době 

ranní špičky, má výrazný negativní vliv na plynulost a spolehlivost MHD v Čakovicích. 

Zpoždění autobusových linek pohybujících se skrz centrum městské části Praha – 

Čakovice ulicí Cukrovarská je znázorněno v grafu (viz Obr. 11). 

 

 

Obr. 10 – Vedení denních linek MHD (autobusy a metro) [14] 

 

Obr. 11 – Pravidelná a skutečná cestovní doba v Cukrovarské ulici [17] 
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V návaznosti na rostoucí počet obyvatel a lidí dojíždějících ze Středočeského kraje 

do Prahy je v současné době zvažována výstavba nového úseku metra C z Letňan 

do Čakovic. Existuje pět variant vedení trasy. Tři varianty pročítají s výstavbou tří nových 

stanic, zbývající dvě s výstavbou dvou nových stanic. 

Jak vyplývá z analýzy firmy Metroprojekt pro pražský dopravní podnik a magistrát, 

při výstavbě preferované varianty by došlo k prodloužení trasy o 3,5 km a ke vzniku tří 

nových stanic. První stanice s pravděpodobným názvem Sídliště Letňany by 

se nacházela podél Tupolevovy ulice, druhá stanice (Nové Letňany) by byla umístěna 

u ulice Veselská a poslední v areálu Avia Letňany v blízkosti železniční stanice Nádraží 

Čakovice. První dvě stanice by byly hloubené, konečná by byla ražená. Výstavba by 

trvala zhruba 12 let a stála by 16 miliard korun. 

Prodloužení trasy metra C do Čakovic, nedaleko budoucího Pražského okruhu u dálnice 

D8 s vytvořením kvalitního přestupního uzlu jak na vlak, tak i příměstské autobusy 

a s výstavbou velkokapacitního parkoviště typu P+R by došlo ke zklidnění přetížené 

dopravní tepny Prosecká – Tupolevova – Kostelecká – Cukrovarská a tím i ke snížení 

hlukové zátěže a zlepšení kvality ovzduší v okolí těchto komunikací – tedy k celkovému 

zkvalitnění života nejen obyvatel Čakovic. 

 

2.2.4. Cyklistická doprava 
Územím městské části Praha – Čakovice prochází několik cyklotras – značených 

i neznačených. Mezi značené patří cyklotrasy 8100 a A27. Neznačené cyklotrasy 

přestavují: A276, A280 a A287 [22]. 

Cyklotrasa A27: Povltavská – Střížkov – Prosek – Letňany – Čakovice – 

Miškovice (viz Obr. 12).  prochází na území městské části ulicemi K Sedlišti, 

Ke Stadionu, Vážská a Polabská. Její celková délka je 10,5 km. 

 

Obr. 12 – Cyklotrasa A27 [21] 
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Cyklotrasa 8100: „Pražské kolo“ je okružní cyklotrasou vedoucí okolo Prahy, 

zejména po území Středočeského kraje (viz Obr. 13). Na území městské části 

vstupuje od Hovorčovic ulicí Schoellerova skrze Třeboradice, kde pokračuje ulicí 

Bělomlýnská. V Čakovicích následně vede ulicí Ouhrabkova a poté východně 

Cukrovarskou a Všetatskou směrem na Vinoř. Celková délka trasy je 130 km. 

 

Cyklotrasa A276: Letňany – Ďáblice vede ulicí Tupolevova od křižovatky s ulicí 

Kostelecká ke křižovatce s ulicí Beranových. Celková délka je 2,4 km. 
 

Cyklotrasa A280: Velká Skála – vozovna Kobylisy – (Ďáblice – Čakovice) končí 

v současné době u vozovny Kobylisy, nicméně v budoucnosti má být 

prodloužena přes Ďáblice až do Čakovic (viz Obr. 14). Územím Čakovic má vést 

ulicemi Kostelecká a Cukrovarská až ke křižovatce s Polabskou. Celková délka 

bude 7,8 km. 

 

Cyklotrasa A287: Třeboradice – Březiněves existuje zatím pouze ve formě studie. 

Celková délka má být 1,1 km. Prozatím mohou cyklisté využívat podobnou trasu 

vedoucí z Tryskovické ulice podél Třeboradického potoka směrem na západ 

a odtud pokračovat po cestě nejdříve jižně okolo Teplárny Třeboradice a poté 

západně do Březiněvsi. 

 

Obr. 13 – Cyklotrasa 8100 [21] 

 

Obr. 14 – Cyklotrasa A280 [21] 
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Z hlediska dopravních propojení v rámci sledované městské části jsou Čakovice 

propojeny s Třeboradicemi cyklotrasou 8100 a s Miškovicemi cyklotrasou A27. 

Z pohledu širších vztahů je městská část Praha – Čakovice těmito cyklotrasami spojena 

s Hovorčovicemi a s Vinoří (8100) a s Mírovicemi a Letňany (A27). 

 

2.2.5. Doprava v klidu  
Doprava ve městě není tvořena pouze dopravou, silniční, železniční, cyklistickou a pěší, 

ale také takzvanou dopravou v klidu – doprava v klidu se zabývá vozidly, která nejsou 

v pohybu – tedy vozidly zaparkovanými a odstavenými. 

Na území Čakovic se nachází několik veřejných parkovišť [20], jejich nejvyšší koncentrace 

je v okolí obchodního centra Globus: parkoviště Globus, Kostelecká společně 

s parkovištěm Čakovice – západ čítají dohromady cca 920 míst. 

Dalšími velkými veřejnými parkovištěmi jsou parkoviště Cukrovarská a Ke Stadionu 

u panelových domů. Jejich celková kapacita je přes 60 míst. Ve středu Čakovic 

se na náměstí Jiřího Berana nachází parkoviště s kapacitou cca 30 míst. 

V severní části Čakovic, v místě nedávno postaveného sídliště je cca 250 parkovacích 

stání. Velké množství parkovacích stání se nachází v např. v ulici Cukrovarská, 

Ouhrabkova, Bělomlýnská nebo Rýnská. 

V Třeboradicích se nachází parkoviště hřbitov Třeboradice s cca 25 místy. Další veřejná 

parkoviště jsou např. u bytových domů v ulicích Pšovanská, Kašeho nebo Špeciánova 

a u fotbalového hřiště. 

V Miškovicích lze nalézt parkoviště Ke Zlatému kopci o cca 6 místech. Další parkoviště 

jsou k dispozici např. v ulici Chmelířova a u bytových domů v Bendlově ulici. 

Parkování je dále umožněno v uličních prostorech většiny místních komunikacích 

v Čakovicích, Třeboradicích i Miškovicích. 

Na území městské části Praha Čakovice se dále nachází několik neveřejných parkovišť, 

které jsou buď reservované nebo pro klienty různých obchodů a firem (např. parkoviště 

Čakovice západ, parkoviště Business Centrum, parkoviště pro bytové družstvo Litavská, 

Parkoviště pro bytové družstvo Úslavská, parkoviště pro MŠ). 

Podstatným nedostatkem Čakovic z hlediska dopravy v klidu je absence parkoviště typu 

P+R u nádraží. Této problematice se blíže věnuje kapitola 5.3. Vhodné by bylo také 

umístění parkoviště v blízkosti čakovického koupaliště. Jeho možné umístění a podoba 

je zřetelná z přílohy C.6. Situace stavby – ulice Ke Stadionu – část 6. 
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3.  Vyhodnocení dopravních nehod ve vymezené oblasti 

Neodmyslitelnou součástí hodnocení bezpečnosti dopravy je rozbor statistik 

nehodovosti. Analýza nehodovosti může sloužit k odhalení chyb a nedostatků, 

nehodových míst a úseků, případně potvrdit či vyvrátit vhodnost dříve provedených 

bezpečnostních opatření. 

 

Pro vyhodnocení nehodovosti ve vymezené oblasti byla použita veřejně dostupná 

statistická data o nehodovosti od Policie ČR – Jednotná dopravní vektorová mapa 

(dále jen JDVM), a to za období od 1.1.2012 do 31.12.2017 (statistika nehodovosti je 

do 24 h do vzniku nehody). Data získaná z JDVM slouží zejména pro statistické účely 

a neobsahují bližší informace o popisu místa, průběhu nebo vzniku nehodového děje. 

Nicméně pro zpracování dopravně bezpečnostního posouzení jsou dostačující. 

 

Na mapě (viz Obr. 15) jsou červenými body (šrafou) vyznačena nejrizikovější místa 

na území Čakovic. Protože k nejvíce nehodám došlo v MK Kostelecké, 

a jelikož se v MK Ke Stadionu nachází řada potenciálně nebezpečných míst, byly tyto 

dvě ulice rozebrány zvlášť a důkladněji v samostatných podkapitolách. V mapě jsou 

vyznačeny modře. Vybraná riziková místa jsou společně s úrovněmi rizika v daných 

lokalitách (viz kapitola 5) vyznačena v příloze A. Přehledná mapa vybraných rizikových 

lokalit.  

 

 

Obr. 15 – Nebezpečná místa [29] 



20 
 

3.1. MČ Praha – Čakovice – nebezpečná místa 

V této podkapitole jsou analyzována nejrizikovější místa na území řešené městské části, 

kde se událo nejvíce dopravních nehod. Celkem se jedná o jedno parkoviště a sedm 

křižovatek. 

 

Na parkovišti u Globusu (viz Obr. 16) došlo ve sledovaném období k 65 dopravním 

nehodám. Přičemž v 62 případech došlo pouze k hmotné škodě a ve třech případech 

k lehkým zraněním osob. Nejčastější hlavní příčina nehody byla z kategorie jiný druh 

nesprávného způsobu jízdy (50,7 %) a nesprávné otáčení nebo couvání (15,4 %). 

V případě 56,9 % nehod se jednalo o srážku s vozidlem zaparkovaným/odstaveným 

a v 35,4 % o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem. Ve všech případech byl viníkem 

řidič motorového vozidla. 

 

 

Na křižovatce ulice Za Tratí s výjezdem od Teplárny Třeboradice (viz Obr. 17) 

se ve sledovaném období staly 4 dopravní nehody. V jednom případě došlo pouze 

k hmotné škodě a ve třech případech k následkům na zdraví. Jedna osoba byla zraněna 

těžce a pět lehce. Nejčastější hlavní příčinou nehody bylo nepřiměření rychlosti stavu 

vozovky (50 %). V jednom případě se jednalo o srážku s chodcem, v jednom s jedoucím 

nekolejovým vozidlem, jednou s pevnou překážkou a jednou o havárii. V 75 % případů 

byl viníkem řidič motorového vozidla, ve 25 % chodec. 

 

Obr. 16 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – parkoviště u Globusu [13] 
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V okolí železničního přejezdu křížícího Cukrovarskou ulici (viz Obr. 18) došlo 

ve sledovaném období k sedmi dopravním nehodám. Přičemž v šesti případech pouze 

k hmotné škodě a v jednom lehkému zranění osoby. Nejčastější hlavní příčinou nehody 

bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem (42,9 %). U 85,7 % nehod se jednalo 

o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem a u zbytku s chodcem. Ve všech případech 

byl viníkem řidič motorového vozidla. 

 

 

Na křižovatce ulic Schoellerova a Cukrovarská (viz Obr. 19) se ve sledovaném období 

uskutečnilo sedm dopravních nehod. V případě šesti z nich nedošlo k újmě na zdraví, 

ale pouze k hmotné škodě a u jedné nehody byla lehce zraněna jedna osoba. Nejčastější 

hlavní příčinou nehody bylo jednání proti příkazu značky „Dej přednost“ (42,9 %). 

U 85,7 % nehod se jednalo o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem a u zbytku 

s chodcem. Ve všech případech byl viníkem řidič motorového vozidla. 

 

Obr. 17 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – křižovatka Za Tratí x výjezd 

od Teplárny Třeboradice [13] 

 

Obr. 18 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – okolí železničního přejezdu 

na Cukrovarské [13] 
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Na křižovatce ulic Polabská a Cukrovarská (viz Obr. 20) se ve sledovaném období událo 

devět dopravních nehod. V případě osmi došlo pouze k hmotné škodě a u jedné nehody 

byla lehce zraněna jedna osoba. Nejčastější hlavní příčinou nehody bylo nedodržení 

bezpečné vzdálenosti za vozidlem (44,4 %) a jednání proti příkazu dopravní značky 

„Dej přednost“ (22,2 %). U 66,7 % nehod se jednalo o srážku s jedoucím nekolejovým 

vozidlem. Ve všech případech byl viníkem řidič motorového vozidla. 

 

 

Na křižovatce ulic Ouhrabkova a Polabská (viz Obr. 21) došlo ve sledovaném období 

k devíti dopravním nehodám. Přičemž v osmi případech došlo pouze k hmotné škodě 

a v jednom k lehkému zranění osoby. Nejčastější hlavní příčinou nehody bylo jednání 

proti příkazu dopravní značky „Stůj dej přednost“ (44,4 %) a proti příkazu dopravní 

značky „Dej přednost“ (22,2 %). V případě 66,7 % nehod se jednalo o srážku s jedoucím 

nekolejovým vozidlem, v 22,2 % o srážku s pevnou překážkou a 11,1 % o srážku se 

zvířetem. Ve všech případech byl viníkem řidič motorového vozidla. 

 

Obr. 19 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – křižovatka Schoellerova 

X Cukrovarská [13] 

 

Obr. 20 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – křižovatka 

Polabská x Cukrovarská [13] 
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Na křižovatce ulic Všetatská a Polabská (viz Obr. 22) se ve sledovaném období stalo 

sedm dopravních nehod. Přičemž v pěti případech došlo pouze k hmotné škodě 

a ve dvou případech k nehodám s následky na zdraví. Dvě osoby vyvázly s lehkými 

zraněními a jedna byla usmrcena. Nejčastější hlavní příčinou nehody bylo 

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (22,2 %) a nevěnování se plně řízen vozidla 

(22,2 %). U 44,4 % nehod se jednalo o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem, 

ve 22,2 % o srážku s pevnou překážkou a u 11,1 % o srážku se vozidlem 

zaparkovaným/odstaveným. Ve všech případech byl viníkem řidič motorového vozidla. 

 

Na křižovatce komunikací Cukrovarská x Všetatská (viz Obr. 23) se ve sledovaném 

období událo deset dopravních nehod. U šesti z nich došlo pouze k hmotné škodě 

a u čtyř k následkům na zdraví. Jedna osoba byla zraněna těžce a šest lehce. 

Nejčastější hlavní příčinou nehody bylo nepřiměření rychlosti stavu vozovky (30 %) 

a jednání proti příkazu dopravní značky „Dej přednost“ (30 %). U 70 % procent nehod 

 

Obr. 21 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – křižovatka Ouhrabkova 

x Polabská [13] 

 

Obr. 22 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – křižovatka Všetatská 

x Polabská [13] 
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se jednalo o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem a u 30 % o srážku s pevnou 

překážkou. Ve všech případech byl viníkem řidič motorového vozidla. 

3.2. Ulice Kostelecká 

V rámci této studie je řešen pouze úsek ulice Kostelecká, který se nachází v katastrálním 

území Čakovice a leží tedy ve sledované městské části. Zbývající úsek situovaný 

v k.ú. Ďáblice není součástí řešení této práce.  

Na schématu níže (viz Obr. 24) je ulice Kostelecká. Jsou zde znázorněny polohy 

177 dopravních nehod, které se staly za sledované období v řešeném úseku. 

  
Obr. 24 – Schématické znázornění výskytu evidovaných DN – MK Kostelecká [13] 

 

 

 

 

Obr. 23 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – křižovatka Cukrovarská 

x Všetatská [13] 
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Nejvyšší koncentrace dopravních excesů je na křižovatkách s ulicemi Tupolevova, 

Za Tratí a s výjezdem od Globusu, a dále na úseku ulice Kostelecká mezi křižovatkami 

s Tupolevovou a Za Tratí. K nejméně nehodám došlo na křižovatce Kostelecká 

x Na Pramenech. Následkem těchto nehod bylo v 25 případech lehké zraněním osob 

a v 5 případech těžké zranění. Nedošlo k žádným smrtelným nehodám. 

 

Jednotlivým křižovatkám a mezikřižovatkovým úsekům řešené části komunikace 

Kostelecká jsou věnována samostatná schémata s vyhodnocením veřejně dostupných 

statistických dat [13]. 

 

Na křižovatce Kostelecká x Na Pramenech (viz Obr. 25) bylo ve sledovaném období 

zaznamenáno 5 dopravních nehod, přičemž tři nehody byly s následky na zdraví, 

kdy došlo k lehkým zraněním tří osob. Ostatní nehody byly pouze s hmotnou škodou. 

 

 

U dvou nehod došlo ke srážce s chodcem na vyznačeném přechodu (u autobusové 

zastávky Na Pramenech), kdy byly lehce zraněny dvě osoby. K dalšímu lehkému zranění 

došlo při nebezpečném předjíždění. V době nehod byl vozovky mokrý a povětrnostní 

podmínky, až na jednu nehodu, ztížené (déšť). Konkrétní parametry jednotlivých DN 

uvádí tabulka 3. 

 
Tabulka 3 - Nehodovost v místě sledované lokality v období 2012 - 2017. 

Datum Čas Druh srážky Hlavní příčina 
Následky 
na zdraví 

Stav 
povrchu 
vozovky 

Povětrnostní 
podmínky 

Druh 
vozidla 

4.12.2012 16:33 
srážka s 
chodcem 

chodci na 
vyznačeném 

přechodu 

1x lehce 
zraněná osoba 

mokrý 
na počátku 
deště, slabý 

déšť 

osobní 
automobil 

 

Obr. 25 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN –  křižovatka Kostelecká 

x Na Pramenech [13] 
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19.8.2013 16:18 zezadu 
nepř. rychlosti stavu 

vozovky 
pouze hmotná 

škoda 
mokrý déšť 

osobní 
automobil 

8.7.2014 12:50 z boku 
Proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

mokrý déšť 
osobní 

automobil 

10.11.2016 14:20 boční 
při předjíždění došlo 

k ohrožení 
předjížděného řidiče 

1x lehce 
zraněná osoba 

mokrý déšť 
osobní 

automobil 

15.11.2016 16:45 
srážka s 
chodcem 

chodci na 
vyznačeném 

přechodu 

1x lehce 
zraněná osoba 

mokrý neztížené 
osobní 

automobil 

 

 

V úseku mezi křižovatkami ulic Kostelecká s ulicí Na pramenech (viz Obr. 26) 

a s výjezdem od Globusu se ve sledovaném období událo 30 dopravních nehod. U šesti 

z nich došlo k lehkým zraněním, u ostatních pouze k hmotné škodě. Nejčastější hlavní 

příčinou nehody bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem (46,7 %). 

U 83 % nehod se jednalo o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem a u 10 % o srážku 

s vozidlem zaparkovaným/odstaveným. V jednom případě byla příčinou nehody 

technická závada vozidla, v ostatních byl viníkem řidič motorového vozidla. 

 

Na křižovatce Kostelecká s výjezdem od Globusu (viz Obr. 27) bylo ve sledovaném 

období zaznamenáno 17 dopravních nehod. Ve dvou případech došlo k lehkým 

zraněním osob. V ostatních pouze k hmotné škodě. 

 

Obr. 26 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN –   úsek mezi křižovatkami ulic 

Kostelecká s ulicí Na pramenech a s výjezdem od Globusu [13] 
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Nejčastější hlavní příčina sledovaných nehod byla stanovena z obecné kategorie 

nesprávný způsob jízdy (29,4 %) a poté nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 

(17,6 %). V době nehod byl ve většině případů (s výjimkou tří událostí), povrch vozovky 

suchý a povětrnostní podmínky většinou neztížené. Konkrétní parametry jednotlivých 

DN uvádí tabulka 4. 

 

Tabulka 4 - Nehodovost v místě sledované lokality v období 2012 - 2017. 

Datum Čas Druh srážky Hlavní příčina 
Následky 
na zdraví 

Stav 
povrchu 
vozovky 

Povětrnostní 
podmínky 

Druh 
vozidla 

24.6.2016 12:45 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

1x lehce 
zraněná osoba 

suchý neztížené 
nákladní 
automobil 

5.3.2015 23:59 
srážka s 
vozidlem 

zaparkovaným 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
nezjištěno, 
řidič ujel 

6.11.2017 12:00 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

mokrý neztížené 
osobní 

automobil 

30.9.2015 14:45 z boku při odbočování vlevo 
pouze hmotná 

škoda 
suchý neztížené 

osobní 
automobil 

17.9.2015 23:59 
srážka s 
vozidlem 

zaparkovaným 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
nezjištěno, 
řidič ujel 

21.6.2017 16:30 z boku 

přehlédnutí již 
předjíždějícího 

souběžně jedoucího 
vozidla 

1x lehce 
zraněná osoba 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

23.11.2016 18:00 
srážka s 
vozidlem 

zaparkovaným 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
nezjištěno, 
řidič ujel 

11.8.2015 08:15 zezadu 
při otáčení nebo 

couvání 
pouze hmotná 

škoda 
suchý neztížené 

nákladní 
automobil 

18.11.2016 18:00 
srážka s 
vozidlem 

zaparkovaným 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

 

Obr. 27 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN –   křižovatka Kostelecká 

x výjezd od Globusu [13] 
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24.3.2012 08:20 z boku 
předjíždění vlevo 

vozidla odbočujícího 
vlevo 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

8.12.2017 23:59 
srážka s 
vozidlem 

zaparkovaným 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
nezjištěno, 
řidič ujel 

8.12.2017 17:30 z boku 
vozidlu přijíždějícímu 

zprava 
pouze hmotná 

škoda 
mokrý neztížené 

nákladní 
automobil 

31.7.2016 23:59 
srážka s 
vozidlem 

zaparkovaným 

řidič se plně 
nevěnoval řízení 

vozidla 

pouze hmotná 
škoda 

mokrý déšť 
nezjištěno, 
řidič ujel 

11.5.2017 10:00 z boku 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
pouze hmotná 

škoda 
suchý neztížené 

osobní 
automobil 

9.9.2014 18:20 boční 
při otáčení nebo 

couvání 
pouze hmotná 

škoda 
suchý neztížené 

osobní 
automobil 

16.12.2016 15:45 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
nákladní 

automobil 
s návěsem 

7.4.2014 12:40 z boku 
proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

 

Na křižovatce Kostelecká x Tupolevova (viz Obr. 28) se ve sledovaném období stalo 

24 nehod, přičemž ve 4 případech došlo k lehkým zraněním osob, ostatní nehody 

se obešly bez zranění a došlo pouze k hmotné škodě. 

 

 

Nejčastější hlavní příčinou sledovaných nehod bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti 

za vozidlem (45,8 %) a jízda proti příkazu dopravní značky „Dej přednost“ (12,5%). 

V době nehod byl ve většině případů (s výjimkou čtyř událostí), povrch vozovky suchý. 

Povětrnostní podmínky byly většinou neztížené, ve třech případech pršelo a jednou byly 

ztížené jinak. Konkrétní parametry jednotlivých DN uvádí tabulka 5. 

 

 

Obr. 28 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN –   křižovatka Kostelecká 

x Tupolevova [13] 
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Tabulka 5 - Nehodovost v místě sledované lokality v období 2012 - 2017. 

Datum Čas Druh srážky Hlavní příčina 
Následky 
na zdraví 

Stav 
povrchu 
vozovky 

Povětrnostní 
podmínky 

Druh 
vozidla 

11.12.2015 18:00 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

30.5.2015 11:40 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

mokrý déšť 
nákladní 
automobil 

19.4.2015 16:00 z boku 
vozidlu přijíždějícímu 

zprava 
pouze hmotná 

škoda 
suchý neztížené 

osobní 
automobil 

14.10.2014 07:10 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

mokrý 
Na počátku 
deště, slabý 

déšť 

osobní 
automobil 

5.5.2014 17:50 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

4.6.2014 11:46 z boku 

při zařazování do 
proudu jedoucích 
vozidel ze stanice, 

místa zastavení 
nebo stání 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

12.9.2014 08:25 zezadu 
nepřizpůsobení 
rychlosti hustotě 

provozu 

1x lehce 
zraněná osoba 

mokrý déšť 
osobní 

automobil 

4.6.2014 11:45 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

29.11.2013 17:30 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

12.10.2015 17:35 z boku 
proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené autobus 

21.3.2014 22:25 boční 
proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

1.1.2012 23:59 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

1x lehce 
zraněná osoba 

mokrý jiné ztížené autobus 

9.2.2015 12:55 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

29.10.2015 08:42 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené autobus 

27.4.2017 16:30 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

18.7.2014 14:53 
nezaviněná 

řidičem 
jiný druh nehody 

1x lehce 
zraněná osoba 

suchý neztížené autobus 
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25.12.2012 16:10 z boku 
proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

23.2.2014 23:30 boční 

nepř. rychlosti 
dopravně 

technickému stavu 
vozovky 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

5.7.2016 23:59 
srážka s 
vozidlem 

zaparkovaným 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
nezjištěno, 
řidič ujel 

14.4.2015 21:55 
srážka s 
vozidlem 

zaparkovaným 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
nákladní 
automobil 

14.4.2015 09:00 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

12.3.2015 20:55 Z boku 
řidič se plně 

nevěnoval řízení 
vozidla 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

14.4.2015 09:00 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

10.8.2017 08:10 
srážka s 
chodcem 

nesprávné otáčení 
nebo couvání 

1x lehce 
zraněná osoba 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

 

V úseku mezi křižovatkami MK Kostelecká s MK Tupolevova a MK Kostelecká 

s MK Za Tratí (viz Obr. 29) se ve sledovaném období událo 79 dopravních nehod. U devíti 

z nich došlo k lehkým zraněním, u tří k těžkým zraněním a u ostatních pouze k hmotné 

škodě. Nejčastější hlavní příčinou nehody bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti 

za vozidlem (21,5 %), jiný druh nesprávného způsobu jízdy (20,3 %) a nesprávné 

otáčení nebo couvání (11,4 %). U 50,6 % nehod se jednalo o srážku s jedoucím 

nekolejovým vozidlem, u 31,6 % o srážku s vozidlem zaparkovaným/odstaveným 

a u 11,4 % o srážku s chodcem. V jednom případě byl viníkem nehody řidič 

nemotorového vozidla, v jednom jiné zavinění, ve dvou chodec a v ostatních byl viníkem 

řidič motorového vozidla. 

 

Obr. 29 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN –   úsek mezi křižovatkami ulic 

Kostelecká s ulicí Tupolevova a s ulicí Za Tratí [13] 
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Na křižovatce ulic Kostelecká x Za Tratí (viz Obr. 30) bylo ve sledovaném období 

zaznamenáno 22 dopravních nehod. S následky na zdraví byly tři nehody. Jedna osoba 

byla zraněna těžce a tři lehce. Ve zbývajících případech došlo pouze k hmotné škodě. 

 

Nejčastější hlavní příčinou nehod bylo v 50 % případů neuposlechnutí dopravní značky 

„Dej přednost“ a ve 13 % nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem. U většiny nehod 

byl povrch suchý a povětrnostní podmínky byly neztížené. Ke dvou nehodám došlo, 

když sněžilo a při jedné pršelo. Konkrétní parametry jednotlivých DN uvádí tabulka 6. 

 

Tabulka 6 - Nehodovost v místě sledované lokality v období 2012 - 2017. 

Datum Čas Druh srážky Hlavní příčina 
Následky 
na zdraví 

Stav 
povrchu 
vozovky 

Povětrnostní 
podmínky 

Druh 
vozidla 

6.4.2017 17:45 z boku 

proti příkazu 
dopravní značky 

STŮJ DEJ 
PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
nezjištěno, 
řidič ujel 

29.3.2013 15:50 z boku 
nezvládnutí řízení 

vozidla 
1x lehce 

zraněná osoba 
suchý neztížené 

osobní 
automobil 

10.3.2014 17:40 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

14.2.2016 05:20 čelní 
jízda po nesprávné 

straně, vjetí do 
protisměru 

pouze hmotná 
škoda 

mokrý neztížené 
osobní 

automobil 

7.2.2017 10:15 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

mokrý neztížené 
osobní 

automobil 

12.12.2014 10:50 z boku 

proti příkazu 
dopravní značky 

STŮJ DEJ 
PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

 

Obr. 30 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN –   křižovatka Kostelecká 

x Za Tratí [13] 
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22.2.2017 07:50 z boku 
řidič se plně 

nevěnoval řízení 
vozidla 

pouze hmotná 
škoda 

mokrý neztížené autobus 

10.12.2012 22:00 
s vozidlem 

zaparkovaným 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

pouze hmotná 
škoda 

mokrý sněžení 
nezjištěno, 
řidič ujel 

17.1.2012 09:10 z boku 
proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

mokrý sněžení 
osobní 

automobil 

8.9.2015 15:20 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

6.9.2012 20:00 z boku při odbočování vlevo 
1x těžce 
osoba 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

13.10.2016 14:30 z boku 
proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

13.7.2017 02:08 z boku 
proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

2x lehce 
osoba 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

25.9.2015 06:15 z boku 
proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
nezjištěno, 
řidič ujel 

7.2.2013 08:00 z boku 
proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

23.12.2016 09:50 z boku 
proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

mokrý neztížené 
nákladní 
automobil 

6.12.2017 09:40 boční 
proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

31.8.2014 10:15 čelní 
proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

mokrý déšť 
osobní 

automobil 

18.10.2017 11:00 z boku 
proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

22.12.2012 11:05 z boku 
proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

mokrý sněžení 
osobní 

automobil 

4.6.2012 15:30 zezadu 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
pouze hmotná 

škoda 
mokrý neztížené 

osobní 
automobil 

9.10.2015 14:04 
srážka s pevnou 

překážkou 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
nezjištěno, 
řidič ujel 

 

 

V 96,6 % DN na sledovaném úseku MK Kostelecká byl viníkem řidič motorového 

vozidla. Další zavinění byla způsobena chodci, řidičem nemotorového vozidla, 

technickou závadou a jiným zaviněním. 

Nejčastější hlavní příčinou nehod v Kostelecké ulici bylo nedodržení bezpečné 

vzdálenosti za vozidlem (26,5 %), jiný druh nesprávného způsobu jízdy (15 %) 

a jízda proti příkazu dopravní značky „Dej přednost“ (9,0 %). 
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Podle druhu nehod došlo nejvíce ke srážkám s jedoucím nekolejovým vozidlem 

(65,5 %), s vozidlem zaparkovaným/odstaveným (22,0 %) a s chodcem (6,8 %). 

Vzhledem k vysokým intenzitám dopravy v ulici Kostelecká je relativně vysoká 

nehodovost předpokládatelná.  

 

3.3. Ulice Ke Stadionu 

Na schématu níže (viz Obr. 31) je znázorněna ulice Ke Stadionu. Je zde patrná poloha 

16 dopravních nehod, kdy nejvyšší koncentrace je na křižovatce Ke Stadionu 

x Cukrovarská, v blízkosti koupaliště (autobusové zastávky Ke Stadionu) a u křižovatky 

Ke Stadionu x Oderská. V důsledku těchto DN došlo v pěti případech k lehkým zraněním 

osob a v ostatních pouze k hmotné škodě. K těžkým zraněním a usmrcením nedošlo. 

 

Obr. 31 – Schématické znázornění výskytu evidovaných DN – MK Ke Stadionu  [13] 

 

Nejrizikovějším křižovatkám a úsekům jsou věnována samostatná schémata 

s vyhodnocením dostupných statistických dat. 

 

Na křižovatce Ke Stadionu x Cukrovarská (viz Obr. 32) bylo ve sledovaném období 

zaznamenáno 5 dopravních nehod, přičemž dvě nehody byly s následky na zdraví, 

kdy došlo k lehkým zraněním tří osob. Ostatní nehody byly pouze s hmotnou škodou. 
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Hlavní příčina sledovaných nehod byla ve všech případech stanovena z obecné 

kategorie nesprávný způsob jízdy. Ve dvou případech došlo k nedodržení přednosti 

v jízdě a v jednom k vjetí do protisměru. V době nehod byl, s výjimkou jedné události, 

povrch vozovky suchý a povětrnostní podmínky neztížené. Konkrétní parametry 

jednotlivých DN uvádí tabulka 7. 

 

Tabulka 7 - Nehodovost v místě sledované lokality v období 2012 - 2017. 

Datum Čas Druh srážky Hlavní příčina 
Následky 
na zdraví 

Stav 
povrchu 
vozovky 

Povětrnostní 
podmínky 

Druh 
vozidla 

1.3.2012 18:10 boční při odbočování vlevo 
pouze hmotná 

škoda 
suchý neztížené 

osobní 
automobil 

17.3.2013 11:30 zezadu 

nedodržení 
bezpečné 

vzdálenosti za 
vozidlem 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

12.12.2013 09:40 z boku 
Proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

mokrý neztížené 
osobní 

automobil 

23.3.2015 14:20 z boku 
Proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

1x lehce 
zraněná osoba 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

22.7.2015 20:20 čelní 
jízda po nesprávné 

straně, vjetí do 
protisměru 

2x lehce 
zraněná osoba 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

 

Na křižovatce Ke Stadionu x Jizerská (viz Obr. 33) byla ve sledovaném období 

zaznamenána jedna dopravní nehoda. Došlo pouze k hmotné škodě. 

 

Obr. 32 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – křižovatka Ke Stadionu 

x Cukrovarská [13] 
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Hlavní příčina sledované nehody byla stanovena z obecné kategorie nesprávný způsob 

jízdy. Došlo k nedodržení přednosti v jízdě. V době nehody byl povrch vozovky suchý 

a povětrnostní podmínky neztížené. Konkrétní parametry jednotlivých DN uvádí 

tabulka 8. 

 

Tabulka 8 - Nehodovost v místě sledované lokality v období 2012 - 2017. 

Datum Čas Druh srážky Hlavní příčina 
Následky 
na zdraví 

Stav 
povrchu 
vozovky 

Povětrnostní 
podmínky 

Druh 
vozidla 

17.12.2014 08:10 z boku 
Proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené autobus 

 

Před budovou firmy PAS v ulici Ke Stadionu (viz Obr. 34) došlo ve sledovaném období 

k jedné nehodě, pouze s hmotnou škodou. 

 

 

Obr. 33 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – křižovatka Ke Stadionu 

x Jizerská [13] 

 

Obr. 34 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – úsek MK Ke Stadionu 

u budovy firmy PAS [13] 
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Viníkem nehody byl řidič nákladního automobilu, který nezvládnul řízení vozidla. Povrch 

byl suchý a povětrnostní podmínky neztížené. Konkrétní parametry DN uvádí tabulka 9. 

 

Tabulka 9 - Nehodovost v místě sledované lokality v období 2012 - 2017. 

Datum Čas Druh srážky Hlavní příčina 
Následky 
na zdraví 

Stav 
povrchu 
vozovky 

Povětrnostní 
podmínky 

Druh 
vozidla 

25.11.2016 10:30 
srážka s pevnou 

překážkou 
nezvládnutí řízení 

vozidla 
pouze hmotná 

škoda 
suchý neztížené 

nákladní 
automobil 

 

Na křižovatce Ke Stadionu x Otavská (viz Obr. 35) došlo ve sledovaném období k jedné 

nehodě, pouze s hmotnou škodou. 

 

Viníkem nehody byl řidič osobního automobilu, který nezvládnul řízení vozidla. Povrch 

byl suchý a povětrnostní podmínky neztížené. Konkrétní parametry DN uvádí tabulka 10. 

 

Tabulka 10 - Nehodovost v místě sledované lokality v období 2012 - 2017. 

Datum Čas Druh srážky Hlavní příčina 
Následky 
na zdraví 

Stav 
povrchu 
vozovky 

Povětrnostní 
podmínky 

Druh 
vozidla 

21.7.2014 05:00 
srážka s pevnou 

překážkou 
nezvládnutí řízení 

vozidla 
pouze hmotná 

škoda 
suchý neztížené 

osobní 

automobil 

 

U autobusové zastávky Ke Stadionu (viz Obr. 36) byly ve sledovaném období 

zaznamenány dvě dopravní nehody. V jednom případě došlo k lehkému zranění jedné 

osoby a ve druhém pouze k hmotné škodě. 

 

Obr. 35 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – úsek MK Ke Stadionu 

u budovy firmy PAS [13] 
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V případě první nehody ze sledovaného období došlo k zavinění nehody chodcem 

a v případě druhé řidičem, který z místa nehody ujel. V době první nehody byl povrch 

vozovky suchý a druhé mokrý. Povětrnostní podmínky byly u obou nehod neztížené. 

Konkrétní parametry jednotlivých DN uvádí tabulka 11. 

 

Tabulka 11 - Nehodovost v místě sledované lokality v období 2012 - 2017. 

Datum Čas Druh srážky Hlavní příčina 
Následky 
na zdraví 

Stav 
povrchu 
vozovky 

Povětrnostní 
podmínky 

Druh 
vozidla 

10.5.2012 15:05 
srážka s 
chodcem 

nezaviněná řidičem 
1x lehce 

zraněná osoba 
suchý neztížené 

osobní 
automobil 

25.10.2016 23:59 
srážka s pevnou 

překážkou 

Jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

Pouze hmotná 
škoda 

mokrý neztížené 
osobní 

automobil 

 

Před střední školou v ulici Ke Stadionu (viz Obr. 37) byly ve sledovaném období 

zaznamenány tři dopravní nehody. Ve všech případech došlo pouze k hmotné škodě.  

 

 

Obr. 36 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – autobusová zastávka Ke 

Stadionu [13] 

 

Obr. 37 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – prostor před střední školou 

v ulici Ke Stadionu [13] 
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V případě první nehody ze sledovaného období byla na vině závada komunikace, 

v případě druhé řidičem, který z místa nehody ujel. U třetí nehody se řidič nevěnoval plně 

řízení. V době první nehody byl povrch vozovky mokrý a povětrnostní podmínky byly 

ztížené, slabě pršelo. U zbývajících dvou nehod byl povrch suchý a povětrnostní 

podmínky byly neztížené. Konkrétní parametry jednotlivých DN uvádí tabulka 12. 

 

Tabulka 12 - Nehodovost v místě sledované lokality v období 2012 - 2017. 

Datum Čas Druh srážky Hlavní příčina 
Následky 
na zdraví 

Stav 
povrchu 
vozovky 

Povětrnostní 
podmínky 

Druh 
vozidla 

25.2.2013 06:30 jiný druh nehody nezaviněná řidičem 
Pouze hmotná 

škoda 
mokrý 

na počátku 
deště, slabý 

déšť 

osobní 
automobil 

11.6.2013 07:00 z boku 
vyhýbání bez 

dostatečné boční 
vůle 

Pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

28.5.2015 12:05 
s vozidlem 

zaparkovaným 

řidič se plně 
nevěnoval řízení 

vozidla 

Pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

 

 

Na poměrně rozlehlé ploše křižovatky místních komunikací Ke Stadionu, Oderská 

a Kysucká (viz Obr. 38) byly ve sledovaném období zaznamenány tři dopravní nehody. 

V jednom případě došlo k lehkému zranění jedné osoby, ve zbývajících dvou pouze 

k hmotné škodě. 

 

V případě první nehody ze sledovaného období byl na vině chodec, kterému byl naměřen 

obsah alkoholu v krvi (více než 1,5 promile), v případě druhé řidičem, který nepřizpůsobil 

rychlost dopravně technickému stavu vozovky. U třetí nehody nedal řidič přednost 

druhému vozidlu. U všech nehod byl povrch suchý a povětrnostní podmínky byly 

neztížené. Konkrétní parametry jednotlivých DN uvádí tabulka 13. 

 

Obr. 38 – Schematické znázornění výskytu evidovaných DN – křižovatka Ke Stadionu 

x Oderská [13] 
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Tabulka 13 - Nehodovost v místě sledované lokality v období 2012 - 2017. 

Datum Čas Druh srážky Hlavní příčina 
Následky 
na zdraví 

Stav 
povrchu 
vozovky 

Povětrnostní 
podmínky 

Druh 
vozidla 

27.3.2012 08:10 
srážka s 
chodcem 

nezaviněná řidičem 
1x lehce 

zraněná osoba 
suchý neztížené autobus 

17.4.2012 13:45 
srážka s pevnou 

překážkou 
nepř. rychlosti dopr. 
tech. stavu vozovky 

Pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

19.11.2016 12:00 z boku 
Proti příkazu 

dopravní značky 
DEJ PŘEDNOST 

pouze hmotná 
škoda 

suchý neztížené 
osobní 

automobil 

 

V 81,3 % DN v ulici Ke Stadionu byl viníkem řidič motorového vozidla. 

Další zavinění byla způsobena chodci, nebo závadou komunikace. 

Nejčastější hlavní příčinou nehod byly nehody proti příkazu dopravní značky 

„Dej přednost“ (18,75%) nebo nebyly zaviněné řidičem (18,75%). 

Podle druhu nehod došlo nejvíce ke srážkám s jedoucím nekolejovým vozidlem 

(50,0 %), s pevnou překážkou (25,0 %) a s chodcem (12,5 %). 

Vzhledem k počtu nehod v ulici Ke Stadionu a k jejímu dopravnímu zatížení 

lze konstatovat, že zde nehodovost není vysoká. 
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4. Dopravní průzkum 

4.1. Křižovatka Kostelecká x Tupolevova 

Před vystavěním obchodního centra Globus v místě bývalého masokombinátu byla 

křižovatka Kostelecká x Tupolevova stykovou křižovatkou. Po roce 2000 zde vznikla 

okružní křižovatka (viz Obr. 39) a ve stejné době vzniklo připojení na dálnici. Od té doby 

zde dochází k pravidelným kongescím na obou místních komunikacích zejména v ranní 

špičce. Zvláště zatížené bývá východní rameno ulice Kostelecká. Jedná se o nejtíživější 

dopravní problém na území Čakovic. 

 

4.2. Provedení průzkumu intenzit dopravy 

Průzkum se uskutečnil v úterý 10. 10. 2017 v době ranní špičky (7:00 – 11:00). 

Pro usnadnění sčítání vozidel byla od ČVUT v Praze Fakulty dopravní zapůjčena 

kamera. Ta byla umístěna na sloupu veřejného osvětlení a zabírala celý prostor okružní 

křižovatky Kostelecká x Tupolevova (viz Obr. 40). Později byla podle videozáznamu 

nasčítána pro všechny směry vozidla jednotlivých kategorií: osobní automobil, lehké 

nákladní vozidlo, těžké nákladní vozidlo, autobus, motocykl a kolo. 

 

Obr. 40 – Pohled na křižovatku Kostelecká x Tupolevova z kamery (7:55) 

 

 

Obr. 39 – Okružní křižovatka Kostelecká x Tupolevova [10] 
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Souběžně s průzkumem dopravních intenzit na této křižovatce, probíhal v čase 07:00 – 

10:00 směrový průzkum na vjezdech na parkoviště obchodního centra Globus: u výjezdu 

na MK Za Tratí, na rameni křižovatky MK Kostelecká s MK Tupolevova 

a s ní sousedícím bezejmenným výjezdem od Globusu, který ústí na MK Kostelecká. 

Předpokládalo se, že si mnoho řidičů zkracuje cestu mezi MK Za Tratí a MK Tupolevova 

přes parkoviště, aby se vyhnuli možnému zdržení ve velmi dopravně zatížené ulici 

Kostelecká. Další domněnkou bylo, že někteří řidiči se na cestě mezi ulicí Za Tratí 

a dálnicí D8 (případně Ďáblicemi) okružní křižovatce s využitím parkoviště vyhýbají 

zcela. Předpokládaná objízdná trasa skrze parkoviště je na schématu (viz Obr. 41) 

znázorněna světle modrou čarou. Červené šipky udávají stanoviště sčítačů a jejich 

zaznamenávané směry. Modrá čára představuje běžnou trasu vozidel. 

 

Obr. 41 – Schéma dopravního průzkumu 

 

U každého vjezdu byly zapisovány posední čtyři čísla SPZ všech vozidel, které vjížděla 

nebo vyjížděla na parkoviště. Jednotlivá vozidla byla rozlišována do kategorií.  

Výsledky průzkumu včetně potvrzení či vyvrácení hypotézy jsou uvedeny v následující 

podkapitole. 

 

4.3. Výsledky průzkumu 

Nejdříve byly z videozáznamu nasčítány počty vozidel pro jednotlivé směry jízdy 

ze všech ramen křižovatky. Vozidla byla při sčítání rozdělována do příslušných kategorií 

dle druhu. Následně byla data vyhodnocena a byly vypočítány intenzity dopravy.  

Výsledné dopravní zatížení křižovatky pro dopravní špičku v přepočtených vozidlech 

za hodinu udává zátěžový diagram intenzit (viz Obr. 42) 
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Ze zátěžového diagramu je zřejmé, že jednoznačně nejvyšších intenzit dosahuje směr 

z MK Kostelecká od Čakovic na MK Tupolevova a z MK Tupolevova na MK Kostelecká 

ve směru do Čakovic. 

Z MK Kostelecká ve směru od Ďáblic se pohybuje nejvíce vozidel rovně dále 

po MK Kostelecká do Čakovic. Od parkoviště u Globusu pokračuje přes okružní 

křižovatku nejvíce vozidel rovně na MK Tupolevova.  

Z provedeného směrového dopravního průzkumu vyplynulo, že značné množství řidičů 

objíždí východní úsek ulice Kostelecká přes parkoviště u Globusu nebo se přes 

parkoviště okružní křižovatce MK Kostelecká s MK Tupolevova zcela vyhýbá. 

V tabulce 14 jsou uvedeny zjištěné hodnoty RPDI. Sloupce uvádějí odkud vozidla přijíždí 

na parkoviště a řádky kudy a jakým směrem vyjíždí. 

 

Obr. 42 – Zátěžový diagram intenzit 
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Tabulka 14 – Výsledky směrového průzkumu – RPDI (voz/den) 

Výsledky směrového průzkumu – RPDI (voz/den) 

  příjezd ve směru 

  Kostelecká OK Za Tratí 

  od 
Ďáblic 

od 
Čakovic 

od 
Ďáblic 

od 
Tupolevovy 

od 
Čakovic 

od 
Hovorčovic 

od 
Čakovic 

celkem přijelo 487 1467 174 690 2019 4923 1241 

v
ý

je
z
d

 v
e
 s

m
ě

ru
: 

Za Tratí – směr 
Hovorčovice 

27 190 16 62 183 464 84 

Za Tratí – směr 
Čakovice 

4 71 15 59 173 128 163 

OK – směr Ďáblice 13 34 7 30 87 268 51 

OK – směr 
Tupolevova 

76 203 44 175 512 1578 301 

OK – směr 
Čakovice 

13 36 8 31 91 282 54 

Kostelecká – směr 
Ďáblice 

97 495 34 134 393 1647 296 

Kostelecká – směr 
Čakovice 

84 53 2 10 28 150 31 

 

Z tabulky je patrné, že nevyšší množství automobilů přijíždí na parkoviště z ulice Za Tratí 

ve směru od Hovorčovic, odkud nejčastěji vyjíždí bezejmenným výjezdem na ulici 

Kostelecká a dále pokračují směrem na Ďáblice, případně výjezdem na okružní 

křižovatku a odtud se dále pohybují ulicí Tupolevova. Hypotéza byla potvrzena. 

Dále je z tabulky zřejmé, že mnoho automobilů na parkoviště vjíždí a vyjíždí stejným 

vjezdem. U těchto automobilů lze předpokládat, že cílem jejich cesty byl buď 

hypermarket Globus (otevírací hodiny 07:00 – 22:00) nebo jeho čerpací stanice a mycí 

linka (otevírací hodiny 06:30 – 22:00) nebo prodejna ASKO nábytek (otevírací doba 

09:00 – 21:00). Tato vozidla nepředstavují tranzitní dopravu skrz parkoviště. 

Celkem bylo v době průzkumu (07:00 – 10:00) zaznamenáno 2490 vozidel na vjezdech 

a 1956 vozidel na výjezdech. Dohromady se podařilo spárovat 1912 vozidel, 

což představuje 97,75 % vozidel zaznamenaných na výjezdech. Předpokládá se, 

že rozdíl mezi počtem vozidel, která na parkoviště vjela, a která z něj vyjela (534 vozidel) 

tvoří automobily, které ve sledované oblasti zaparkovaly, nebo se je nepodařilo 

zaznamenat, případně vjela na parkoviště krátce před 10 hodinou a před skončením 

průzkumu nestihla prostor opustit. 
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5.      Analýza a návrh řešení dopravně problémových míst 

Tato kapitole je věnována analýze vybraných dopravně problémových míst v městské 

části Praha – Čakovice a návrhu jejich řešení. Jako jedny z nejrizikovějších byly vybrány 

ulice Ke Stadionu, Kostelecká (úsek do katastrálního území Čakovice) a přednádražní 

prostor u místní železniční stanice. 

Ulice Ke Stadionu byla zvolena kvůli velkému množství bezpečnostních nedostatků 

zejména v prostorech křižovatek. 

Ulice Kostelecká (úsek v k.ú. Čakovice), byla vybrána coby nejproblematičtější ulice 

v Čakovicích, jak z hlediska každodenních kongescí, tak protože se jedná o komunikaci 

s nejvyšší nehodovosti na území řešené městské části. 

Protože u železniční stanice Praha – Čakovice chybí v její blízkosti potřebné parkoviště, 

byl jako problematické místo označen i její přednádražní prostor, s cílem navržení 

parkoviště typu P+R. 

Vybraná problematická místa jsou znázorněna v mapě (viz Obr. 43), označení vyjadřuje 

čísla kapitol, které jsou jim věnovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ulic Kostelecká a Ke Stadionu byly v rámci popisu stávajícího stavu provedeny 

bezpečnostní inspekce. Pro návrh řešení přednádražního prostoru byl stávající stav 

pouze popsán. Inspekce zde provedena nebyla, protože bezpečností inspekce jsou 

prováděny pouze na stávajících stavbách – nikoli v prostorech nezastavěných. 

 

Obr. 43 – Vyznačení problematických míst v mapě 

[29] 
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Provedené inspekce vycházejí z „Metodiky bezpečnostní inspekce pozemních 

komunikací – metodika provádění“, 3. vydání (Bezpečnostní inspekce pozemních 

komunikací – metodika provádění, Brno, CDV, v.v.i., 2013). 

Aby bylo možné vyhodnotit bezpečnostní inspekci konkrétní lokality nebo porovnat 

problematická místa mezi sebou, je nutno nejprve definovat riziková kritéria – složitost 

řešení a úrovně rizika (viz tabulky 15 a 16). Tyto dopravní inspekce byly zpracovány 

podle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 104/1997 Sb. „Minimální rozsah bezpečnostní 

inspekce“. 

 

Tabulka 15 – Složitost řešení 

 Popis 

 

Finančně a časově náročné řešení (např. stavba okružní křižovatky), 

které v sobě zahrnuje projednávací a schvalovací procesy, tvorbu 

dokumentace, bezpečnostní audit apod. 

 
Zvýšená administrativa – návrh umístění vhodného svislého nebo 

vodorovného značení popř. drobných stavebních úprav 

 

Jednoduché řešení (např. prořezání bujné zeleně, která zakrývá svislé 

dopravní značení, zvýraznění nebo obnova dopravního značení, 

instalace vodicích sloupků u pozemní komunikace) 

 

 

Tabulka 16 – Úrovně rizika a jejich charakteristika – Metodika BI 

Úroveň 

rizika 
Charakteristika 

Vysoká 

Při neodstranění rizika existuje značná pravděpodobnost 

vzniku dopravních nehod s osobními následky. Inspekční 

tým považuje jeho odstranění za prioritní a nezbytné. 

Střední 
Riziko má vliv na vznik nehod s osobními následky. 

Inspekční tým považuje jeho odstranění za důležité. 

Nízká 

Riziko má vliv na vznik kolizních situací, popřípadě zvyšuje 

subjektivní riziko (snižuje pocit nebezpečí) účastníků 

silničního provozu. Vznik nehod s osobními následky je 

velmi málo pravděpodobný. 
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5.1. Ulice Kostelecká 

5.1.1. Bezpečnostní inspekce 

Popis lokality 

Ulice Kostelecká se nachází v jihozápadní části Prahy 9 - čtvrti Praha – Čakovice. 

V rámci bezpečnostní inspekce je řešen pouze její úsek nacházející se v katastrálním 

území Čakovice – tedy od křižovatky MK Kostelecká s MK Na Pramenech ke křižovatce 

s MK Za Tratí. Komunikace je sběrnou. V okolí se nachází zahrádkářská, obchodní 

centrum Globus a průmyslová zástavba. Důvodem provedení bezpečností inspekce byla 

analýza rizikových míst a návrh jejich řešení v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu 

na komunikaci. 

 

Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik 

Komunikace je v celé délce je tvořena dvěma jízdnímu pruhy s celkovou intenzitou 

až 21 600 voz/den. Maximální dovolená rychlost je 50 km/h, tedy obvyklá nejvyšší 

povolená rychlost v intravilánu. Mezi křižovatkou na pramenech a výjezdem od Globusu 

je rychlost omezena na 40 km/h. 

 

Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace, včetně způsobu zajištění 

přechodu komunikace do zastavěného území 

Komunikace se nachází v intravilánu, takže zajištění přechodu komunikace 

do zastavěného území není řešeno. Celková délka komunikace je 1,9 km, řešený úsek 

měří 1,2 km. Šířkové uspořádání je proměnlivé. V celé délce je komunikace 

dvoupruhová. V úseku od křižovatky MK Kostelecká s MK Na Pramenech ke křižovatce 

s MK Tupolevova jsou jízdní pruhy o šířce 3,20 m až 3,70 m. Dále až k výjezdu 

z autobusového obratiště je šířka obou pruhů 3,37 m, šířka autobusových zálivů 

je 3,9 m. Odtud ke křižovatce s MK Za Tratí je šířka každého pruhu 3,72 m.  

Řešená komunikace je šířkově dostačující, místy ovšem poddimenzovaná a místy 

naddimenzovaná. 

 

Posouzení směrového a výškového vedení 

Na zkoumané komunikaci není výrazné převýšení. Všechny směrové oblouky jsou 

z hlediska poloměrů pro rychlost 50 km/h vyhovující. 
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Posouzení uspořádání křižovatky (rozhledové poměry, připojovací a odbočovací pruhy) 

a pohybů vozidel v křižovatce 

Na inspektované komunikaci se nachází dohromady pět křižovatek. Všechny křižovatky 

jsou neřízené a jedna je okružní. 

a. Křižovatka Kostelecká x Na Pramenech 

Křižovatka je přehledná a v tuto chvíli téměř bez závad. Bylo by vhodné opravit 

obě nároží ramene Na Pramenech. 

 

b. Křižovatka Kostelecká x výjezd od Globusu 

Křižovatka je relativně přehledná, ale poměrně rozlehlá. Vodorovné značení 

v podobě dopravních stínů je vybledlé. Pokud to umožní obalové křivky, 

mohla by být křižovatka kanalizována i dopravními ostrůvky. Umístění svislé 

dopravní značky SDZ P4 „Dej přednost v jízdě” u ramene výjezdu je nevhodné, 

neboť je jasně viditelné pouze pro řidiče odbočující vpravo. 

 

c. Křižovatka Kostelecká x Tupolevova 

Okružní křižovatka je přehledná, ale šířka okružního prstence je zbytečně široká. 

V křižovatce chybí pojížděná plocha pro nadrozměrná vozidla. Přechody 

pro chodce přes obě ramena Kostelecké ulice jsou příliš dlouhé a nesplňují 

normu. Chybí přisvětlení přechodů. Chybí zde prvky pro OOSPO (varovný 

a signální pás u přechodu). Sloup VO ve středu středového ostrůvku lze 

v případě najetí vozidla na středový ostrůvek považovat za pevnou překážku. 

Bylo by vhodné jej odstranit. 

 

d. Křižovatka Kostelecká x výjezd z autobusového obratiště 

Křižovatka je přehledná s odpovídajícím dopravním značením. Chybí zde prvky 

pro OOSPO (varovný a signální pás u přechodu). Přechod pro chodce je příliš 

dlouhý a nesplňuje normu. 

 

e. Křižovatka Kostelecká x Za Tratí 

Křižovatka je přehledná. Chybí zde prvky pro OOSPO (varovný a signální pás 

u přechodu). Přechod pro chodce je vybledlý a příliš dlouhý. 
 

Posouzení stavu vozovky a krajnic (např. protismykové vlastnosti, odvodnění, 

kvalita povrchu) 

Vozovka obecně není ve špatném stavu, nicméně místy se začínají objevovat výtluky. 

Místy je zhoršený stav krajnic. Zastávkové zálivy autobusové zastávky Obchodní 
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centrum Čakovice mají vozovku ve zhoršeném stavu. Objevují se praskliny. 

Protismykové vlastnosti jsou dobré. Odvodnění je zajištěno sklonem vozovky odtokem 

vody volně do okolního terénu. 

 

Posouzení parkovacích a odstavných stání 

V ulici se nenachází žádná parkovací ani odstavná stání.  

 

Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a příslušenství komunikací, 

včetně světelného signalizačního zařízení sloužícího k řízení provozu průjezdního úseku 

dálnic a silnic 

Tato podkapitola je věnována pouze mezikřižovatkovým úsekům, nedostatkům 

v křižovatkám se věnuje podkapitola Posouzení uspořádání křižovatky. 

 

Vodorovné dopravní značení 

V úseku mezi křižovatkami Kostelecká x Na Pramenech a Kostelecká x výjezd 

od Globusu je umístěno jedno dopravní značení V7 „Přechod pro chodce”, 

dále jsou zde V4 „Vodící čára“, V1a „Podélná čára souvislá“ a V2b „Podélná čára 

přerušovaná.“ 

V úseku mezi křižovatkami Kostelecká x výjezd od Globusu a Kostelecká x Tupolevova 

je aplikováno jedno dopravní značení a to V7 “Přechod pro chodce”, V4 „Vodící čára“ 

a V2b „Podélná čára přerušovaná.“ 

V úseku mezi křižovatkami Kostelecká x Tupolevova a Kostelecká x výjezd z obratiště 

jsou značení V4 „Vodící čára“, V1a „Podélná čára souvislá“ a V2b „Podélná čára 

přerušovaná“, V7 “Přechod pro chodce” a V11a „Zastávka autobusu nebo trolejbusu.“ 

V úseku mezi křižovatkami Kostelecká x výjezd z obratiště a Kostelecká x Za Tratí je 

aplikováno vodorovné dopravní značení: V4 „Vodící čára“, V1a „Podélná čára souvislá“ 

a V2b „Podélná čára přerušovaná.“ 

 

Svislé dopravní značení 

Svislé dopravní značení je v pořádku. 
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Posouzení osvětlení 

U křižovatky Kostelecká x Na Pramenech je přechod přisvětlen. V úseku od této 

křižovatky do křižovatky Kostelecká x Tupolevova je osvětlení umístěno po pravé straně 

v rozestupu lamp cca 30 m. 

Přechody u křižovatky Kostelecká x Tupolevova nejsou přisvětleny. V úseku mezi touto 

křižovatkou a křižovatkou Kostelecká x Za Tratí je osvětlení umístěno po levé straně. 

Rozestup mezi lampami je cca 40 m. Přechod mezi zálivy autobusové zastávky je 

přisvětlen. 

 

Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní bezpečnosti 

(např. podpěrné konstrukce, zeleň, reklamní zařízení, nebezpečný tvar příkopu, 

svodidla, zábradlí) 

V úseku mezi křižovatkami Kostelecká x Na Pramenech a Kostelecká x Tupolevova se 

nacházejí riziková místa v podobě sloupů veřejného osvětlení a zdí.  Naproti výjezdu 

od Globusu se ve vzdálenosti cca 4 m od vozovky nachází billboard. Sloupy, na kterých 

je umístěna reklamní plocha jsou kovové, kruhového průřezu a nejsou tedy snadno 

deformovatelné.  

Ve středu středového ostrůvku okružní křižovatky Kostelecká x Tupolevova se nachází 

reklamní plocha, v jejímž středu je umístěn kovový sloup VO. 

Ve zbývající části sledovaného úseku se po levé straně nachází sloupy VO a po pravé 

straně stromy (cca 4 m od vozovky). 

Protože se jedná o silnici v intravilánu s maximální povolenou rychlostí 50 km/h, která je 

v úseku mezi křižovatkou s ulicí Na Pramenech a výjezdem od Globusu snížena 

na 40 km/h, nepředstavuje žádná z výše uvedených pevných překážek výrazné 

nebezpečí, které by mohlo mít fatální následky. 
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Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a viditelnosti za různých 

podmínek (např. tma, povětrnostní podmínky) 

Chodci 

V řešeném úseku se celkově nachází 4 přechody pro chodce. Na mapě (viz Obr. 44) 

jsou zakresleny jejich polohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přechod č. 1 

▪ délka: 6,7 m  

▪ stav vodorovného značení V 7: dobrý 

▪ svislé dopravní značení IP 6: Ano 

▪ přisvětlení: Ano 

▪ na přechod upozorňuje signální a varovný pás pouze z jedné strany 

Přechod č. 2 

▪ délka: 8,3 m 

▪ stav vodorovného značení V 7: dobrý 

▪ svislé dopravní značení IP 6: Ne 

▪ přisvětlení: Ne 

▪ upozornění na přechod pro chodce varovným a signálním pásem chybí 

▪ přechod je příliš dlouhý 

▪ vodící pás přechodu chybí 

Přechod č. 3 

▪ délka: 8,1 m 

▪ stav vodorovného značení V 7: dobrý 

▪ svislé dopravní značení IP 6: Ne 

▪ přisvětlení: Ne 

 

Obr. 44 – Lokace přechodů pro chodce 

v řešeném úseku ulice Kostelecká 
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▪ upozornění na přechod pro chodce varovným a signálním pásem chybí 

▪ přechod je příliš dlouhý 

▪ vodící pás přechodu chybí 

Přechod č. 4 

▪ délka: 6,7 m 

▪ stav vodorovného značení V 7: dobrý 

▪ svislé dopravní značení IP 6: Ano 

▪ přisvětlení: Ano 

▪ upozornění na přechod pro chodce varovným a signálním pásem 

 

V úseku mezi křižovatkami Kostelecká x Na Pramenech a křižovatkou s výjezdem 

od Globusu vede chodník pouze po jedné straně. Stav chodníku je špatný. V prostoru 

mezi touto křižovatkou a křižovatkou s ulicí Tupolevova je chodník veden po obou 

stranách, dlážděný chodník je v dobrém stavu, betonový nikoliv. Od křižovatky 

s Tupolevovou až ke křižovatce s ulicí Za Tratí je chodník veden pouze po jedné straně 

a je v dobrém stavu. Častým nedostatkem chodníků jsou chybějící prvky pro OOSPO. 

Bezpečnost ostatních účastníků provozu je řešena v předchozích podkapitolách. 

Jelikož se řešený úsek nachází v intravilánu vliv povětrnostních podmínek zde není nijak 

závažný. Po celém úseku je rozmístěno veřejné osvětlení. 

 

Posouzení železničních přejezdů (např. svislé a vodorovné dopravní značení, 

rozhledové poměry, úhel křížení, přejezdové zabezpečovací zařízení) 

Železniční přejezdy se na inspektované komunikaci nenacházejí. 

 

Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního provozu 

V současnosti se žádné práce na PK neprovádí. 

 

Závěry a doporučení 

Bezpečností inspekce byla provedena za účelem zvýšení bezpečnosti a snížení rizika 

vzniku dopravních nehod. Problémy nalezené při zpracovávání této bezpečností 

inspekce jsou uvedeny v této kapitole na následujících stranách včetně návrhu možných 

opatření. 
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1) Křižovatka Kostelecká x Na Pramenech – nedořešený přechod pro chodce 
 

 

 

Popis problému: U přechodu pro chodce jsou nedostatečně řešené prvky pro OOSPO, 

na jedné straně chybí signální a varovný pás.  

Řešení problému: Doplnění přechodu o signální a varovní pás. 

 

2) Ulice Kostelecká – špatný stav chodníku 
 

 

 

Úroveň rizika: Nízká Složitost řešení: Zvýšená administrativa 

  

Obr. 45 – Křižovatka Kostelecká 

x Na Pramenech – chybějící prvky 

pro OOSPO (pohled na východ) 

Obr. 46 –   Křižovatka Kostelecká 

x Na Pramenech – chybějící prvky 

pro OOSPO (pohled na západ) 

Úroveň rizika: Nízká Složitost řešení: 
Finančně a časově 

náročné 

  

Obr. 47 – Ulice Kostelecká – špatný 

stav chodníku 

Obr. 48 –   Ulice Kostelecká – 

zarostlý chodník 
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Popis problému: Chodník v Kostelecké ulici mezi křižovatkami s ulicemi Na Pramenech 

a Tupolevova je ve špatném stavu. Chodník je tvořen betonovými bloky, které místy 

zcela chybí a místy je zarostlý zelení.  

Řešení problému: Rekonstrukce chodníku, nejlépe v celé délce, prostříhání zeleně. 

 

3) Křižovatka Kostelecká x výjez od Globusu – nepřahledné umístění SDZ P4 
 

 

Úroveň rizika: Střední Složitost řešení: Zvýšená administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis problému: Dopravní značka P4 „Dej přednost v jízdě“ je zřetelně viditelná pouze 

při odbočování vpravo a hrozí její přehlédnutí.  

Řešení problému: Posunutí SDZ P4 „Dej přednost v jízdě“ dále od křižovatky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 49 – Křižovatka Kostelecká x výjezd 

od Globusu 
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4) Křižovatka Kostelecká x Tupolevova – nedořešené přechody pro chodce 
 

Úroveň rizika: Nízká Složitost řešení: 
Finančně a časově 

náročné 

 

 

Popis problému: U přechodů pro chodce chybí signální a varovné pásy a přisvětlení. 

Ve středu středového ostrůvku se navíc nachází pevná překážka. 

Řešení problému: Doplnění přechodů o varovné a signální pásy a přisvětlení. Odstranění 

pevné překážky na ostrůvku. 

 

 

 

 

 

  

Obr. 50 – Křižovatka Kostelecká 

x Tupolevova – východní přechod 

Obr. 51 –  Křižovatka Kostelecká 

x Tupolevova – západní přechod 

  

Obr. 52 –  Křižovatka Kostelecká 

x Tupolevova – severní přechod 

Obr. 53 –  Křižovatka Kostelecká 

x Tupolevova –  středový ostrůvek 
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5) Křižovatka Kostelecká x Za Tratí – nedořešený přechod pro chodce 
 

 

Úroveň rizika: Nízká Složitost řešení: Zvýšená administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis problému: Přechod pro chodce je vybledlý a jsou nedostatečně řešené prvky 

pro OOSPO: na jedné straně chybí signální a varovný pás, obruba není snížená. 

Přechod je velmi dlouhý. 

Řešení problému: Doplnění přechodu o signální a varovní pás, snížení obruby, obnovení 

nátěru. Vložení ochranného ostrůvku do přechodu. Není-li to možné kvůli obalovým 

křivkám, odsadit přechod dále od křižovatky. 

 

5.1.2. Návrh řešení 
Možnému návrhu řešení bezpečnostních nedostatků v Kostelecké ulici jsou věnovány 

odstavce v přechozí podkapitole. Tato podkapitola je věnována návrhu řešení 

nejzávažnějšího dopravního problému na území MČ Praha Čakovice – kongescím v ulici 

Kostelecká. K nim dochází pravidelně u okružní křižovatky MK Kostelecká 

s MK Tupolevova, zejména na východním rameni křižovatky. Nicméně mnohdy bývá 

neprůjezdný i celý okružní pás. Následující návrh nové podoby této křižovatky byl 

vytvořen na základě výsledků průzkumu jejího dopravního zatížení, uvedených 

v kapitole 4.3. 

Byla navržena přestavba okružní křižovatky na průsečnou světelně řízenou křižovatku 

kanalizovanou dopravními ostrůvky. Protože v současné době je úhel křížení ramen MK 

Kostelecká s MK Tupolevova 71°, byl úhel upraven na 75°. Na rameni vedoucím 

od parkoviště Globusu se v návrhu nachází jeden pruh pro přímý směr a levé odbočení 

 

Obr. 54 – Křižovatka Kostelecká x 

Za Tratí – přechod přes rameno Za Tratí 
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a jízdní pruh pro samostatné pravé odbočení. Na rameni MK Kostelecká ve směru 

od Ďáblic jsou tři pruhy – jeden pro přímý směr, jeden levý odbočovací a jeden 

pro samostatné pravé odbočení. Rameno MK Tupolevova je řešeno obdobným 

způsobem – zvlášť pruh pro přímý směr, levý odbočovací pruh a pruh pro samostatné 

pravé odbočení. Na posledním rameni, MK Kostelecká ve směru od Čakovic, je v návrhu 

umístěn levý odbočovací pruh a pruh pro přímý směr a pravé odbočení. Na každém 

rameni je dále umístěn vždy jeden pruh pro výjezd ze křižovatky. Všechny pruhy 

pro samostatná pravá odbočení ústí do připojovacích pruhů, přičemž pruhy pro 

samostatná pravá odbočení z Kostelecké a Tupolevovy ulice začínají vyřazovacími 

pruhy. 

Přechody pro chodce jsou umístěny přes obě ramena MK Kostelecká a přes rameno 

vedoucí od parkoviště Globusu. V zájmu zvýšení bezpečnosti nejzranitelnějších 

účastníků provozu jsou vybaveny ochrannými ostrůvky (resp. středními dělícími pásy). 

Doporučený počet fází je 3 (viz Obr. 55). V první fázi svítí signál „volno“ vozidlům 

na levých odbočovacích pruzích ulice Kostelecká a zároveň chodcům přes výjezd 

z parkoviště Globusu. Ve druhé fázi se k levým odbočovacím pruhům ulice Kostelecká 

přidávají signály „volno“ i pro přímý směr od Ďáblic a přímý směr s vpravo odbočujícími 

vozidly od Čakovic a končí signál „volno“ pro chodce na přechodu přes výjezd 

z parkoviště Globusu. Ve třetí fázi svítí vozidlům na Kostelecké ulici červený signál 

a zelený signál „volno“ mají vozidla jedoucí z parkoviště Globusu (přímý směr s vlevo 

odbočujícími vozidly) a z ramene Tupolevova – přímý směr i levý odbočovací pruh, 

přičemž pruh pro levé odbočení má signál „volno“ delší než ostatní směry v této fázi. 

Ve třetí fázi je zároveň signál „volno“ i pro oba přechody pro chodce přes obě ramena 

Kostelecké ulice. Pruhy pro samostatná pravá odbočení nejsou řízeny SSZ. Návrh 

signálního plánu není součástí této diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 55 – Nákres fází 



57 
 

V rámci návrhu přestavby okružní křižovatky na průsečnou světelně řízenou křižovatku 

byla upravena i styková křižovatka MK Kostelecká s bezejmenným výjezdem od Globusu 

západně od stávající okružní křižovatky. Křižovatka byla kanalizována s využitím 

dopravních ostrůvků a VDZ. Na rameni MK Kostelecká byl nově navržen levý 

odbočovací pruh. Na rameni výjezdu od Globusu bylo v návrhu umožněno pouze 

odbočení vpravo s využitím SDZ C2b „Přikázaný směr jízdy vpravo.“ Levé odbočení 

z výjezdu od Globusu bylo znemožněno zejména kvůli vyjíždějícím nákladním 

automobilům, aby neblokovaly řadicí pruhy přilehlé navrhované světelně řízené 

křižovatky. Nákladní automobily se mohou ke Globusu dostat od dálnice 

přes MK Kostelecká a po vyložení nákladu se mohou vracet opět na dálnici. 

Přestavba okružní křižovatky na průsečnou světelně řízenou křižovatku vyžaduje 

přeložení veřejného osvětlení. 

Navrhovaný povrch v prostoru průsečné světelně řízené křižovatky MK Kostelecká s MK 

Tupolevova a stykové křižovatky MK Kostelecká s bezejmenným výjezdem od Globusu 

je tvořen asfaltem. Na východním rameni MK Kostelecká je stávající autobusový záliv 

vydlážděn kamennými kostkami. Chodník je navržen ze zámkové dlažby žluté barvy. 

Na ochranných a dělících ostrůvcích (a pásech) je umístěna zeleň. 

V celém prostoru řešených křižovatek bylo navrženo odpovídající svislé a vodorovné 

dopravní značení a prvky pro OOSPO (snížené obruby, signální a varovné pásy, vodicí 

pásy přechodu). Navrhovaná nová podoba křižovatek se nachází kromě stejných 

pozemků jako stávající stav také částečně i na pozemcích: 1379/57, 1379/27, 1379/52, 

1379/124, 1443, 1438/4 a 1438/1. 

Navrhovaný stav je zřejmý z výkresové přílohy B. Situace stavby – křižovatka 

MK Kostelecká s MK Tupolevova. 
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5.2. Ulice Ke Stadionu 

5.2.1. Bezpečnostní inspekce 

Popis lokality 

Ulice Ke Stadionu se nachází v jižní části Prahy 9 - čtvrti Praha – Čakovice. Komunikace 

je sběrnou. V okolí se nachází obytná zástavba, kterou v jihovýchodní části ulice tvoří 

převážně nižší panelové domy do čtyř pater, garáže a koupaliště, v okolí nádraží rodinné 

a vysoké panelové domy. Důvodem provedení bezpečností inspekce byla analýza 

rizikových míst a návrh jejich řešení v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu 

na komunikaci. 

 

Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik 

Komunikace v celé šířce kapacitně vyhovuje. V celé délce je tvořena dvěma jízdnímu 

pruhy s celkovou intenzitou 3 900 voz/den. Maximální dovolená rychlost je 50 km/h, 

což obvyklá nejvyšší povolená rychlost v intravilánu. V koncové slepé části ulice 

se nachází zóna 30, kde je nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h. 

 

Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace, včetně způsobu zajištění 

přechodu komunikace do zastavěného území 

Komunikace se nachází v intravilánu, takže zajištění přechodu komunikace 

do zastavěného území není řešeno. Celková délka komunikace je 1,2 km. Šířkové 

uspořádání je proměnlivé. V celé délce je komunikace dvoupruhová. V úseku 

od křižovatky místní komunikace Ke Stadionu s místní komunikací Cukrovarská 

ke křižovatce s Jizerskou jsou jízdní pruhy o šířce 3,50 m a 3,60 m oddělené středním 

dělícím pásem šířky 2 m. Dále až ke křižovatce s ulicí Něvskou je šířka obou pruhů 

3,13 m. Odtud ke křižovatce s Otavskou je šířka každého pruhu 3,53 m. 

Poté ke křižovatce s ulicí Vážská je šířka každého pruhu komunikace 3,62 m. 

Následně ke křižovatce ulice Ke Stadionu s ulicí Dyjskou je šířka každého pruhu 3,73 m. 

Dále ke křižovatce s ulicí Svitavskou je šířka každého pruhu 3,70 m. A pak ke křižovatce 

s ulicí Kysucká jsou šířky pruhů 3,94 m. Poté začíná společná rozlehlá křižovatková 

plocha ulic Kysucká, Oderská a Ke Stadionu. V posledním úseku mají jízdní pruhy ulice 

Ke Stadionu šířku 3 m. 

Řešená komunikace je šířkově dostačující, místy naddimenzovaná. Jediný 

problematický úsek pro provoz MHD (standardní a kloubové autobusy) je 

mezikřižovatkový úsek Jizerská – Něvská, kde šířka komunikace dosahuje pouhých 

6,26 m. 
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Posouzení směrového a výškového vedení 

Na zkoumané komunikaci není výrazné převýšení. Všechny směrové oblouky jsou z 

hlediska poloměrů pro rychlost 50 km/h vyhovující. 

 

Posouzení uspořádání křižovatky (rozhledové poměry, připojovací a odbočovací pruhy) 

a pohybů vozidel v křižovatce 

Na inspektované komunikaci se nachází dohromady devět křižovatek. 

Všechny křižovatky jsou neřízené a žádná není okružní. 

a. Křižovatka Ke Stadionu x Cukrovarská 

Křižovatka je přehledná a v tuto chvíli je zcela bez závad. 

 

b. Křižovatka Ke Stadionu x Jizerská 

Křižovatka není přehledná kvůli zalomení Jizerské ulice. Dvě ramena křižovatky 

se kříží v úhlu 70°, tento úhel je nevhodný a nevyhovuje normě (75°-105°). 

Vzhledem k rozmístění a množství ramen ústících do křižovatky by 

nejvhodnějším řešením byla přestavba na okružní křižovatku. 

Na křižovatce jsou špatně provedené prvky pro nevidomé. 

 

c. Křižovatka Ke Stadionu x Něvská 

Křižovatka je přehledná, ale komunikace se kříží v nevhodném úhlu 61°, 

což zhoršuje rozhledové poměry. Vzhledem k okolní zástavbě není možné úhel 

křížení výrazně změnit, doporučuje se tedy osadit dopravním zrcadlem. 

Na křižovatce jsou nedostatečně provedené prvky pro nevidomé. 

 

d. Křižovatka Ke Stadionu x Otavská 

Křižovatka je poměrně přehledná s odpovídajícím dopravním značením. Chybí 

zde prvky pro OOSPO (varovný pás) a místo pro přecházení. 

 

e. Křižovatka Ke Stadionu x Vážská 

Křižovatka je poměrně přehledná. Problematický je ale výjezd od garáží, 

který svírá s ulicí Ke Stadionu úhel 44°. Dochází zde k výraznému zhoršení 

rozhledových poměrů. Výjezd od garáží je nutné nakolmit na komunikaci. 

 

f. Křižovatka Ke Stadionu x Dyjská 

Křižovatka je přehledná. V ulici K Sedlišti je nevhodně umístěná značka SDZ P4 

„Dej přednost v jízdě” - nachází se příliš daleko od komunikace a hrozí její 

přehlédnutí. Výjezd od garáží (ulice K Sedlišti) se s ulicí Ke Stadionu kříží 
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v úhlu 68° - v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu by mělo být toto rameno 

křižovatky nakolmeno. Dále by bylo vhodné umístit přes ulici Dyjská místo 

pro přecházení. 

 

g. Křižovatka Ke Stadionu x Svitavská 

Křižovatka je přehledná, ale chybí zde místo pro přecházení přes ulici Svitavská, 

přestože se na jedné její straně nachází střední škola a na druhé autobusová 

zastávka. 

 
 

 

 

h. Křižovatka Ke Stadionu x Kysucká 

Křižovatka je nepřehledná. V těsné blízkosti se nachází křižovatka ulice 

Ke Stadionu x Oderská. Rozhledové podmínky nejsou dobré – ulice Kysucká ústí 

na začátek oblouku ulice Oderská a nelze dostatečně dobře vidět na vozidla 

obloukem se přibližující. Možným řešením by mohlo být zjednosměrnění ulice 

Kysucká ve směru od ulice Ke Stadionu. 

 

i. Křižovatka Ke Stadionu x Oderská 

Křižovatka je nepřehledná a velmi rozlehlá. Křižovatku by bylo vhodné 

kanalizovat pomocí dopravních ostrůvků. 

 

Posouzení stavu vozovky a krajnic (např. protismykové vlastnosti, odvodnění, kvalita 

povrchu) 

V úseku mezi křižovatkami Cukrovarská x Ke Stadionu a Jizerská x Ke Stadionu je 

vozovka v zanedbaném stavu. Na krajnicích jsou trhliny, v některých místech 

se již začaly tvořit výtluky. Protismykové vlastnosti jsou ucházející, avšak lze 

už pozorovat opotřebovaný, lesknoucí se povrch vozovky. Odvodnění je zajištěno 

vpustěmi, které jsou umístěny na kraji nebo uprostřed pruhů. Stav vpustí není, 

v návaznosti na špatný stav vozovky, dobrý. 

V úseku mezi křižovatkami Jizerská x Ke Stadionu a Oderská x Ke Stadionu je stav 

vozovky relativně dobrý, ale prakticky v celém úseku lze sledovat praskliny a v některých 

místech jsou výtluky, které je třeba opravit. Odvodnění je opět zajištěno vpustěmi, 

které jsou umístěny na krajnicích nebo uprostřed komunikace. Protismykové vlastnosti 

jsou dobré. 

V Zóně 30 je stav vozovky dobrý s občasnými trhlinami. Protismykové vlastnosti jsou 

opět dobré. Odvodnění je i zde zajištěno vpustěmi. 
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Posouzení parkovacích a odstavných stání 

Cca 60 m od křižovatky Cukrovarská x Ke Stadionu se nachází rozsáhlé parkoviště 

patřící k panelovým domům. Stav parkoviště je značně zanedbaný. Parkoviště není 

vyznačeno svislým dopravním značením IP11a Parkoviště. Vodorovné dopravní značení 

V10b Stání kolmé je ve špatném stavu. Nachází se zde jedno vyhrazené stání 

pro invalidy označené svislým dopravním značením IP12 Vyhrazené parkoviště. 

Další parkoviště se nachází u firmy PAS, které leží na soukromém pozemku a slouží 

firmě. U vjezdu je nevhodně použito dopravní značení – SDZ a VDZ zde mají 

protichůdný význam. Výjezd z parkoviště je situován na druhé straně parkoviště. 

Ve směru od křižovatky Cukrovarská x Ke Stadionu není vyznačeno svislým dopravním 

značením IP11a „Parkoviště“. Další parkovací místa se nacházejí podél budovy firmy. 

Podél ulice Ke Stadionu se po jižní straně nachází u stadionu několik parkovacích stání, 

která nejsou nijak vyznačená. 

V Zóně 30 (slepý úsek ulice Ke Stadionu za křižovatkou s Oderskou ulicí) se nachází 

24 parkovacích stání a 7 vyhrazených stání pro invalidy. Stání jsou barevně upravena, 

nechybí zde vodorovné a svislé dopravní značení. Od chodníku, vyjma stání pro invalidy, 

jsou stání oddělena dostatečně vysokým obrubníkem a zeleným pásem. Na druhé straně 

ulice se nachází stejně upravená stání, která jsou od komunikace oddělena svahem. 

Parkovací stání patří k přilehlým bytovým domům. 

 

Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a příslušenství komunikací, 

včetně světelného signalizačního zařízení sloužícího k řízení provozu průjezdního úseku 

dálnic a silnic 

Tato podkapitola je věnována pouze mezikřižovatkovým úsekům, křižovatkám se věnuje 

podkapitolka Posouzení uspořádání křižovatky. 

Vodorovné dopravní značení 

V úseku mezi křižovatkami Cukrovarská x Ke Stadionu a Jizerská x Ke Stadionu jsou 

umístěna dvě dopravní značení V7 „Přechod pro chodce”. Žádná další značení zde 

nejsou aplikována. 

V úseku mezi křižovatkami Jizerská x Ke Stadionu a Vážská x Ke Stadionu je 

aplikováno pouze jedno dopravní značení a to V7 “Přechod pro chodce”. 
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V úseku mezi křižovatkami Vážská x Ke Stadionu a Dyjská x Ke Stadionu jsou v obou 

směrech piktogramy pro cyklisty. Dále je zde aplikováno cca 10 m „V2 podélná čára 

souvislá” a V6a „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě”.  

V úseku mezi křižovatkami Dyjská x Ke Stadionu a Svitavská x Ke Stadionu není 

aplikováno žádné vodorovné dopravní značení. 

V úseku mezi křižovatkami Svitavská x Ke Stadionu a Oderská x Ke Stadionu je 

aplikováno dopravní značení „V7 Přechod pro chodce” a „V2b Podélná čára 

přerušovaná”. 

Ve zbývající části posuzovaného úseku je dopravní značení V7 „Přechod pro chodce”, 

který je značně oježděný. 

Vodorovné dopravní značení je v celém úseku sledované oblasti nesourodé, zašlé 

nebo není vůbec aplikováno. 

Svislé dopravní značení 

V letních měsících dochází v blízkosti autobusové zastávky Nádraží Čakovice 

ke zhoršení stavu viditelnosti dopravního značení vlivem kvetoucí zeleně. 

 

Posouzení osvětlení 

V úseku od křižovatky Cukrovarská x Ke Stadionu do křižovatky Jizerská x Ke Stadionu 

je osvětlení umístěno uprostřed komunikace na středovém dělícím pásu do obou stran. 

Rozestup mezi lampami je cca 27 m. 

V úseku mezi křižovatkami Jizerská x Ke Stadionu a Oderská x Ke Stadionu je osvětlení 

umístěno vždy na jedné straně. Rozestup mezi lampami je cca 30 m. 

V úseku od křižovatky Oderská x Ke Stadionu jsou lampy umístěny po obou stranách. 

Rozestup mezi lampami je cca 20 m. 

 

Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní bezpečnosti 

(např. podpěrné konstrukce, zeleň, reklamní zařízení, nebezpečný tvar příkopu, 

svodidla, zábradlí) 

V úseku mezi křižovatkami Cukrovarská x Ke Stadionu a Ke Stadionu x Jizerská 

se nacházejí riziková místa v podobě sloupů veřejného osvětlení na středním dělícím 
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pásu, zděný plot kolem sadů Husitské revoluce nebo stromy nacházející se do 3 m 

od krajnice.  

V úseku mezi křižovatkami Ke Stadionu x Jizerská a Ke Stadionu x Vážská 

se ve vzdálenosti cca 0,5 m od krajnice nachází stromy, sloupy veřejného osvětlení a zdi 

patřící k rodinným domům. 

Ve zbývající části sledovaného úseku se opět nachází výše zmíněné pevné překážky 

(stromy, sloupy VO, zdi). Z důvodu větší vzdálenosti od krajnice v tomto úseku 

nepředstavují pevné překážky vyšší riziko. Dále se v tomto úseku, u koupaliště, nachází 

dvě zábradlí. Kratší zábradlí je umístěno před vchodem na koupaliště. Delší zábradlí plní 

funkci ochrany chodců v místě s úzkým chodníkem. 

Jelikož se jedná o silnici v intravilánu s maximální povolenou rychlostí 50 km/h, žádné 

z výše uvedených pevných překážek nepředstavuje výrazné nebezpečí. 

 

Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a viditelnosti za různých 

podmínek (např. tma, povětrnostní podmínky) 

Chodci 

V řešeném úseku se celkově nachází 5 neosvětlených přechodů pro chodce. Na mapě 

(viz Obr. 56) jsou zakresleny polohy všech přechodů pro chodce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přechod č. 1 

▪ délka: 3,5 + 3,6 m => přechod pro chodce je rozdělen středním dělícím 

ostrůvkem 

▪ stav vodorovného značení V7: dobrý 

 

Obr. 56 – Lokace přechodů pro chodce v ulici 

Ke Stadionu 
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▪ svislé dopravní značení IP 6: Ne 

▪ na přechod upozorňuje signální a varovný pás 

▪ je zde aplikován vodící pás přechodu 

Přechod č. 2 

▪ délka: 9 m 

▪ stav vodorovného značení V7: dobrý 

▪ svislé dopravní značení IP 6: Ano 

▪ upozornění na přechod pro chodce varovným a signálním pásem se nachází 

pouze na jedné straně, signální pás nekončí u vodící linie 

▪ vodící pás přechodu chybí 

▪ přechod je dlouhý a celkově špatně situovaný 

Přechod č. 3 

▪ délka: 7 m 

▪ stav vodorovného značení V7: dobrý 

▪ svislé dopravní značení IP 6: Ano 

▪ upozornění na přechod pro chodce varovným a signálním pásem se nachází 

pouze na jedné straně 

▪ vodící pás přechodu chybí 

Přechod č. 4 

▪ délka: 7 m 

▪ stav vodorovného značení V7: dobrý 

▪ svislé dopravní značení IP 6: Ano 

▪ chybí zde signální, varovný a vodící pás přechodu 

▪ přechod pro chodce se nachází mezi autobusovými zastávky, bylo by tedy 

vhodné přechod pro chodce zvýraznit 

Přechod č. 5 

▪ délka: 6 m 

▪ stav vodorovného značení V7: špatný (vybledlá barva) 

▪ svislé dopravní značení IP 6: Ano 

▪ na přechod upozorňuje signální a varovný pás, který je špatně proveden, 

protože končí uprostřed chodníku a nevede tedy k žádné linii 

▪ chybí vodící pás přechodu 

▪ před přechodem pro chodce je umístěn úzký zpomalovací práh 
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V úseku mezi křižovatkami Něvská x Ke Stadionu a Otavská x Ke Stadionu vede chodník 

pouze po jedné straně. Stav chodníku je špatný až nevyhovující. V celém sledovaném 

úseku je stav chodníků velmi nesourodý, střídá se situace, kdy nově zrekonstruované 

chodníky s prvky pro nevidomé a slabozraké navazují na chodníky bez těchto prvků. 

Bezpečnost ostatních účastníků provozu je řešena v předchozích kapitolách. 

Jelikož se řešený úsek nachází v intravilánu vliv povětrnostních podmínek zde není nijak 

závažný. Po celém úseku je rozmístěno veřejné osvětlení. 

 

Posouzení železničních přejezdů (např. svislé a vodorovné dopravní značení, 

rozhledové poměry, úhel křížení, přejezdové zabezpečovací zařízení) 

Železniční přejezdy se na inspektované komunikaci nenacházejí. 

 

Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního provozu 

V současnosti se žádné práce na PK neprovádí. 

 

Závěry a doporučení 

Bezpečností inspekce byla provedena za účelem zvýšení bezpečnosti a snížení rizika 

vzniku dopravních nehod. Všechny problémy nalezené při zpracovávání této 

bezpečností inspekce jsou uvedeny v této kapitole na následujících stranách včetně 

návrhu možných opatření. 
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1) Ulice Ke Stadionu – zakrytí SDZ zelení 
 

Úroveň rizika: Nízká Složitost řešení: Jednoduché 

 

 

Popis problému: V jarních a letních měsících zakrývá zeleň svislé dopravní značení 

v úseku ulice Ke Stadionu mezi křižovatkami s Cukrovarskou ulicí a Jizerskou ulicí. 

Řešení problému: Prostříhání zeleně. 

 

2) Ulice Ke Stadionu – vjezd na parkoviště – chybějící značka 
 

Úroveň rizika: Nízká Složitost řešení: Zvýšená administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis problému: Na vjezdu na parkoviště chybí značka IP11a 

Řešení problému: Umístění chybějící značky IP11a 

 

 

  

Obr. 57 – Zakryté SDZ Obr. 58 –  Zakryté SDZ 

 

Obr. 59 – Vjezd na parkoviště 
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3) Křižovatka Ke Stadionu x Jizerká – nevhodné stavební řešení 
 

Úroveň rizika: Střední Složitost řešení: 
Finančně a časově 

náročné 

 

 

Popis problému: Křižovatka je čtyř až pětiramenná a velmi nepřehledná. Ulice 

Ke Stadionu se kříží s ulicí Jizerská v nevyhovujícím úhlu křížení (70°). Normou 

akceptovaný úhel křížení komunikací je 75°-105°. Dále jsou zde špatně a nedostatečně 

řešené prvky pro OOSPO u přechodu pro chodce. Signální a vodicí pásy jsou umístěny 

jen na jedné straně přechodu pro chodce, a navíc nejsou provedeny správně. Délka 

neřízeného přechodu je nadměrná a normě nevyhovující. 

Řešení problému: Přestavba stávající křižovatky na okružní křižovatku s chodníky 

a přechody pro chodce se všemi náležitostmi. 

 

  

Obr. 60 – Křižovatka Ke Stadionu x 

Jizerská (pevná překážka uprostřed 

ostrůvku) 

Obr. 61 –  Křižovatka Ke Stadionu x 

Jizerská 

  

Obr. 62 –  Křižovatka Ke Stadionu x 

Jizerská 

Obr. 63 –  Křižovatka Ke Stadionu x 

Jizerská 
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4) Ulice Ke Stadionu – Nejednotné barevné odlišení vjezdů na soukromé pozemky 
 

Úroveň rizika: Nízká Složitost řešení: 
Finančně a časově 

náročné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis problému: Většina výjezdů ze soukromých pozemků je od chodníku barevně 

odlišena růžovou dlažbou s výjimkou jednoho, který není barevně odlišen. 

Řešení problému: Předláždit barevně neodlišený výjezd. 

 

5) Křižovatka Ke Stadionu x Něvská – nevhodné stavební řešení 
 

Úroveň rizika: Střední Složitost řešení: 
Finančně a časově 

náročné 

 

 

Obr. 64 – Výjezdy ze soukromých 

pozemků 

  

Obr. 65 – Křižovatka Něvská x 

Ke Stadionu (pohled směr Jizerská) 

Obr. 66 – Křižovatka Něvská x 

Ke Stadionu (pohled směr Něvská) 



69 
 

 

Popis problému: Úhel křížení komunikací je 61°, prvky pro nevidomé a slabozraké jsou 

nedořešené. 

Řešení problému: Upravit úhel křížení komunikací (v rámci prostorových možností), 

případně osadit zrcadlo a opravit prvky pro nevidomé a slabozraké dle normy. 

 

6) Výjezd/vjezd z/na parkoviště pozemku PAS s.r.o. – protikladné dopravní 

značení 
 

Úroveň rizika: Střední Složitost řešení: Zvýšená administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis problému: U SDZ IP4b „Jednosměrný provoz“ je umístěno VZD V9 „Směrová 

šipka,“ které přikazuje opačný směr jízdy. 

  

Obr. 67 – Křižovatka Něvská x 

Ke Stadionu (pohled směr Otavská) 

Obr. 68 – Křižovatka Něvská x 

Ke Stadionu (chybějící zrcadlo) 

 

Obr. 69 – Protikladný význam VDZ 

a SDZ 
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Řešení problému: Sjednotit vodorovné a svislé dopravní značení, zrušením VZD V9 

„Směrová šipka.“ 

 

7) Křižovatka Ke Stadionu x Otavská – chybějící prvky pro nevidomé a pěší vazby 
 

Úroveň rizika: Nízká Složitost řešení: Zvýšená administrativa 

 

 

Popis problému: Chybějící prvky pro OOSPO a místo pro přecházení, špatný stav 

chodníku. 

Řešení problému: Umístit místo pro přecházení s prvky pro OOSPO a opravit chodník. 

 

8) Přechod pro chodce u koupaliště – chybějící prvky pro nevidomé 
 

Úroveň rizika: Střední Složitost řešení: 
Finančně a časově 

náročné 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 70 – Křižovatka Otavská x 

Ke Stadionu 

Obr. 71 – Křižovatka Otavská x 

Ke Stadionu 

 

Obr. 72 – Přechod pro u koupaliště 
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Popis problému: Chybějící prvky pro OOSPO (varovný a signální pás) u přechodu 

pro chodce. 

Řešení problému: Umístit varovný a signální pás u přechodu pro chodce. 

 

9) Křižovatka Ke Stadionu x Vážská – nevhodné stavební řešení 
 

Úroveň rizika: Střední Složitost řešení: 
Finančně a časově 

náročné 

 

 

Popis problému: Úhel křížení komunikace Ke Stadionu s výjezdem od garáží je 44°. Jsou 

zde velmi špatné rozhledové poměry, a navíc nevhodná psychologická přednost vozidel 

na vedlejší komunikaci. Chybějící vazby na pěší infrastrukturu. 

Řešení problému: Přestavit průsečnou křižovatku na odsazenou (nakolmit výjezd 

od garáží) s jasným rozlišením hlavní a vedlejší komunikace a vyřešit pěší vazby. 

  

Obr. 73 – Křižovatka Vážská x 

Ke Stadionu 

Obr. 74 –  Křižovatka Vážská x 

Ke Stadionu (nebezpečný výjezd 

od garáží) 

  

Obr. 75 –  Křižovatka Vážská x 

Ke Stadionu (chybějící přechod) 

Obr. 76 –  Křižovatka Vážská x 

Ke Stadionu 
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10) Křižovatka Ke Stadionu x Dyjská – pěší vazby, nevhodně umístěná značka 
 

Úroveň rizika: Střední Složitost řešení: 
Finančně a časově 

náročné 

 

 

Popis problému: Chybějící místo pro přecházení a nevhodně umístěná značka SDZ P4 

„Dej přednost v jízdě.“ Značka je příliš vzdálená od vozovky – nebezpečí přehlédnutí. 

Nevhodný úhel křížení komunikací Ke Stadionu a K Sedlišti (výjezd od garáží), 

pouhých 68°. 

Řešení problému: Posun dopravní značky P4 a umístění místa pro přecházení včetně 

správně umístěných signálních a varovných pásů. Úprava křížení ramene křižovatky 

K Sedlišti na ulici Ke Stadionu. 

 

 

 

  

Obr. 77 – Křižovatka Ke Stadionu x 

Dyjská 

Obr. 78 – Křižovatka Ke Stadionu x 

Dyjská (nevhodně umístěná SDZ P 4) 

  

Obr. 79 – Křižovatka Ke Stadionu x 

Dyjská 

Obr. 80 – Křižovatka Ke Stadionu x 

Dyjská 
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11) Křižovatka Ke Stadionu x Svitavská – chybějící místo pro přecházení 
 

Úroveň rizika: Nízká Složitost řešení: Zvýšená administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis problému: Chybějící místo pro přecházení spojující chodníky, u kterých se nachází 

střední škola a autobusová zastávka. 

Řešení problému: Umístění místa pro přecházení se signálními a varovnými pásy 

a navazující pěší infrastrukturou. 

 

12) Přechod pro chodce u zastávky Oderská – chybějící prvky pro nevidomé 

a nedostatečná bezbariérovost 
 

Úroveň rizika: Střední Složitost řešení: Zvýšená administrativa 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

Obr. 81 – Křižovatka Svitavská x 

Ke Stadionu 

 

Obr. 82 – Přechod pro chodce 

u zastávky Oderská  (chybějící prvky 

pro nevidomé) 
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Popis problému: Chybějící prvky pro nevidomé (varovný a signální pás) a snížené 

obruby u přechodu pro chodce. 

Řešení problému: Umístit varovný a signální pás u přechodu pro chodce a snížit zde 

obrubu. 

 

13) Křižovatka Ke Stadionu x Kysucká – nevhodné rozhledové poměry 
 

Úroveň rizika: Střední Složitost řešení: Zvýšená administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis problému: Nevhodné rozhledové poměry a umístění komunikace Kysucká 

vzhledem k sousední křižovatce. 

Řešení problému: Zjednosměrnění ulice Kysucká ve směru od ulice Ke Stadionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 83 – Křižovatka Kysucká x 

Ke Stadionu 
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14) Křižovatka Ke Stadionu x Oderská – rozlehlá nepřehledná křižovatka 
 

Úroveň rizika: Střední Složitost řešení: 
Finančně a časově 

náročné 

 

 

Popis problému: Křižovatku tvoří rozlehlá nepřehledná asfaltová plocha. 

Řešení problému: Kanalizace křižovatky s použitím stavebních úprav a VDZ. 

 

 

 

 

  

Obr. 84 – Křižovatka Ke Stadionu x 

Oderská (ulice Oderská) 

Obr. 85 – Křižovatka Ke Stadionu x  

Oderská (pohled z MK Oderská 

směrem k MK Kysucká) 

  

Obr. 86 – Křižovatka Ke Stadionu x  

Oderská (zastávka Oderská v ulici 

Ke Stadionu) 

Obr. 87 – Křižovatka Ke Stadionu x  

Oderská (slepé rameno) 
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15) Přechod pro chodce na vjezdu do zóny 30 – vybledlá barva, chybně řešené 

signální pásy 
 

Úroveň rizika: Střední Složitost řešení: Zvýšená administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis problému: Přechod pro chodce je vybledlý, signální pásy nenavazují 

ani na přirozenou ani na umělou linii. 

Řešení problému: Obnovit nátěr a opravit signální pásy. 

 

16) Špatný stav obrubníků 
 

Úroveň rizika: Nízká Složitost řešení: 
Finančně a časově 

náročné 

 

 

Obr. 88 – Přechod pro chodce 

v zóně 30 ve slepé části ulice 

Ke Stadionu (špatně provedené prvky 

pro nevidomé) 

  

Obr. 89 – Špatný stav obrub 

(u koupaliště) 

Obr. 90 – Špatný stav obrub 

(u křižovatky Ke Stadionu x Otavská) 
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Popis problému: Obruby chodníků jsou místy ve špatném stavu. 

Řešení problému: Rekonstrukce chodníků. 

 

17) Špatný stav vozovky 
 

Úroveň rizika: Nízká Složitost řešení: 
Finančně a časově 

náročné 

 

 

Popis problému: Vozovka je místy ve špatném stavu (praskliny, výtluky).  

Řešení problému: Opravení výtluků a prasklin, případně rekonstrukce povrchu v celé 

délce komunikace. 

 

5.2.2. Návrh řešení 
Navrhované úpravy ulice Ke Stadionu začínají u křižovatky s ulicí Cukrovarskou a končí 

křižovatkou s ulicí Oderská. V celé délce byla navržena šířka vozovky 7 m – tedy šířka 

jízdního pruhu 3,5 m. Tato šířka byla zvolena, protože ulici projíždí MHD, konkrétně 

standardní a kloubové autobusy. 

Výrazná část ulice Ke Stadionu obklopuje z jihu obslužné komunikace, 

které jsou v současné době tvoří zónu 30. Je vhodné, aby v ulici okolo zóny 30 byla 

maximální dovolená rychlost 50 km/h. Podél opačné strany řešené ulice se většinou 

nenachází obytná zástavba, ale spíše průmyslové a garážové plochy. Z těchto důvodů 

není ulice Ke Stadionu řešená jako zóna s dopravním omezením (zóna 30, zóna 40) 

a je na ní ponechána maximální dovolená rychlost 50 km/h. Ve vybraných místech je 

  

Obr. 91 – Špatný stav vozovky 

(u zastávky Nádraží Čakovice) 

Obr. 92 – Špatný stav vozovky 

(u křižovatky Ke Stadionu x Jizerská) 
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rychlost v zájmu bezpečnosti lokálně snižována na 30 km/h s pomocí zklidňujích prvků 

v podobě okružní křižovatky a zpomalovacích polštářů. V ulici nebyly použity 

zpomalovací prahy, aby nebyl narušen komfort cestujících v autobusech. V případě, 

že by byl navržen zpomalovací práh o parametrech (sklony nájezdových ramp, délka), 

aby nezpůsoboval přílišné otřesy kloubového autobusu, byl by natolik dlouhý, že by 

nezpomaloval osobní automobily. 

V první jmenované křižovatce byl posunut přechod pro chodce přes rameno Ke Stadionu 

blíže ke křižovatce za účelem zkvalitnění pěších vazeb. Přechod byl opatřen ochranným 

zapuštěným pojížděným ostrůvkem. Ostrůvek byl navržen jako zapuštěný kvůli provozu 

kloubových autobusů. Poloměry zaoblení napojení ramene na ulici Cukrovarskou byly 

uzpůsobeny provozu kloubových autobusů ve směru východ – jih (a naopak) a vozidla 

pro svoz odpadu, tedy i zásahových požárních automobilů (cisternových automobilových 

stříkaček CAS), pro pohyb západ – jih (a naopak). 

Křižovatka Ke Stadionu x Jizerská byla v zájmu zklidnění komunikace, zvýšení 

přehlednosti a bezpečnosti navržena jako okružní křižovatka s jedním pruhem 

na prstenci. Poloměr křižovatky je 15,25 m. Šířka prstence je 8 m včetně 2,75 m široké 

pojížděné plochy okolo středového ostrůvku, který má s poloměr 7,25 m. Rozměry 

okružní křižovatky a vjezdů a výjezdů ramen ulice Ke Stadionu byly navrženy pro provoz 

kloubových autobusů. Rameno ulice Jizerská vedoucí od nádraží bylo navrženo 

pro provoz nákladního automobilu, kvůli zásobování nádraží. Zbývající rameno má 

parametry odpovídající obalovým křivkám vozidla pro svoz odpadu. Vjezdy a výjezdy 

ramen okružní křižovatky byly od sebe odděleny vodorovným dopravním značením 

a zapuštěnými pojížděnými ostrůvky s přechody pro chodce. Ostrůvky byly řešeny jako 

zapuštěné kvůli vjezdům na soukromé pozemky. Mezi jihozápadním ramenem Jizerské 

a jižním ramenem Ke Stationu byl z důvodu blízkosti vjezdu a výjezdu sousedních ramen 

navržen bypass pro samostatné pravé odbočení. Okolo okružní křižovatky byl navržen 

chodník. 

V úseku mezi zmíněnými křižovatkami byl zrušen střední dělící pás a byly upraveny 

autobusové zastávky v obou směrech z původních zastávek v jízdních pruzích 

na zastávky v zálivech (aby stojící autobusy neblokovaly provoz na blízké okružní 

křižovatce. Nástupní hrany obou zastávkových zálivů mají délku 35 m, délky 

vyzařovacích pruhů jsou 25 m a délky zařazovacích pruhů 15 m. Podél tohoto úseku 

komunikace byl po obou stranách navržen chodník šířky 2,25 m s rozšířením v místech 

zastávek na minimálních 2,5 m. Kvůli umístění zálivu ve směru ze severu na jih musel 

být posunut vjezd na parkoviště u panelových domů více na sever blíže ke křižovatce 
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Ke Stadionu x Cukrovarská. Rozměry vjezdu byly navrženy na základě obalových křivek 

pro průjezd vozidla pro svoz odpadu. Do vjezdu byl umístěn ochranný zapuštěný 

ostrůvek s přechodem pro chodce v návaznosti na pěší vazby. Na okraje napojení 

na ulici Ke Stadionu byla navržena srpovitá krajnice. V místě původního vjezdu 

na parkoviště byla navržena nová parkovací stání.  

V křižovatce Ke Stadionu x Něvská byl v návrhu úpravou napojení ramene Něvská 

zlepšen úhel křížení komunikací z původních 61° na minimálních normou 

povolených 75°, čímž došlo ke zlepšení rozhledových poměrů a tím i bezpečnosti 

křižovatky. Dále zde bylo umístěno místo pro přecházení. 

V úseku mezi navrhovanou okružní křižovatkou a křižovatkou s ulicí Něvská byl vedle 

7 m široké vozovky podél severovýchodní strany komunikace umístěn chodník šířky 

2,25 m. 

V případě křižovatky Ke Stadionu x Otavská nedošlo k výrazným stavebním změnám. 

Nově zde bylo navrženo místo pro přecházení. 

Zhruba v polovině délky úseku mezi křižovatkami s ulicemi Něvská a Otavská jsou 

umístěny dva zpomalovací polštáře pro lokální zklidnění automobilové dopravy. 

V části od křižovatky ulicí Něvskou až ke garážím byl navržen chodník o šířce 2 m 

po severozápadní straně komunikace. V prostoru před výjezdy z garáží byl v návrhu 

rozšířen na 3 metry, protože v celém úseku chodníku u vjezdů do garáží je část jeho 

šířky s vyšším sklonem, umožňujícím pohodlný sjezd osobních automobilů na vozovku. 

Zbývající část šířky chodníku nemá výrazný sklon a slouží k pohybu chodců, včetně 

OOSPO. V části chodníku u garážových stání jsou po obou okrajích chodníku umístěny 

varovné pásy. 

Odsazená křižovatka Ke Stadionu x Vážská, kde jsou je v současné době nebezpečná 

psychologická přednost vozidel na vedlejší komunikaci a chybějící nerizikové pěší vazby, 

byla v návrhu upravena následovně: ulice Vážská byla lokálně zúžena z šířky 8,05 m 

na 7 m, aby přes ni mohlo být navrženo místo pro přecházení. To bylo umístěno v takové 

vzdálenosti od křižovatky, aby zúžení neomezovalo plynulý průjezd křižovatkou 

standardním autobusům a zároveň došlo k co nejmenšímu narušení plynulosti pohybu 

pěších. Aby se zabránilo přecházení chodců mimo místo pro přecházení, byla mezi 

vozovkou a chodníkem navržena zeleň osazená keři. Dále v místě prostoru křižovatky 

naproti rameni Vážská byla pomocí srpovité krajnice v kombinaci s vodorovným 

dopravním značením zrušena psychologická přednost v ulici Ke Stadionu. Na obě 

ramena ulice Ke Stadionu byly umístěny zpomalovací polštáře vynucující snížení 

rychlosti před křižovatkou. Přes jihovýchodní rameno ulice Ke Stadionu byl umístěn 
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přechod pro chodce. Výjezd od skupiny garáží, který s ulicí Ke Stadionu v současnosti 

svírá úhel 44° byl upraven tak, aby s ní svíral úhel 90°. Na plochu před garážemi vedle 

koupaliště, kam ústí upravený výjezd, bylo navrženo parkoviště zejména pro jeho 

návštěvníky o kapacitě 52 osobních automobilů, z nichž tři stání jsou vyhrazeny 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozměry kolmých stání jsou 

2,5 m x 5,0 m s rozšířením okrajových stání o 0,25 m. Rozměry podélných stání jsou 

2,0 m x 5,75 m s prodloužením okrajových stání o 1 m. Místa pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace mají rozměry 3,5 m x 5,0 m, přičemž krajní má šířku 

zvětšenou o 0,25 m. V prostoru parkoviště je navržena i zeleň se stromy. 

V úseku mezi křižovatkami s Otavskou a s Vážskou bylo upraveno umístění autobusové 

zastávky Ke Stadionu a přechodu pro chodce, aby splňoval minimální vzdálenost 

přechodu od konce autobusu stojícího v zastávce v závislosti na rychlosti vozidel 

na komunikaci a tím bylo dosaženo dostatečných rozhledových poměrů. 

Délka nástupních hran je 31 m. Po obou stranách komunikace byly navrženy chodníky. 

Chodník na severní straně má šířku 1,75 m a v místě autobusové zastávky je rozšířen 

na 2,5 m. Chodník na jižní straně má proměnlivou šířku. V úseku od křižovatky s ulicí 

Oderská až k autobusové zastávce má šířku pouhých 1,5 m, protože se předpokládá, 

že bude sloužit pouze zaměstnancům firmy Montáže Čakovice s.r.o., u jejíž budovy 

končí. V místě autobusové zastávky je chodník rozšířen na 2,5 m a následně je 

před východem z koupaliště zúžen na 2 m, kde je od vozovky oddělen 1 m širokým 

pásem zeleně s keři. Ty zde byly umístěny s cílem zabránit chodcům, zejména dětem, 

vybíhat z areálu koupaliště přes chodník přímo do vozovky pod projíždějící automobily. 

Za přechodem pro chodce se chodník opět rozšiřuje na 2,25 m. Nedaleko autobusové 

zastávky je mezi obytnou zástavbou nově navrženo malé dětské hřiště pro zabavení dětí 

čekajících na autobus. 

V rámci úprav křižovatky Ke Stadionu x Dyjská byl upraven úhel křížení komunikací tak, 

aby byl 90° a to jak v případě ramene Dyjská, tak i ramene K Sedlišti. Z průsečné 

křižovatky tím vznikla odsazená křižovatka. Přes rameno Dyjská bylo umístěno místo 

pro přecházení. 

Mezi křižovatkami ulice Ke Stadionu s ulicemi Vážská a Dyjská je po severovýchodní 

straně veden chodník šířky 2,25 m, který je od vozovky oddělen pásem zeleně šířky 

1,5 m. Po jihozápadní straně komunikace je veden chodník šířky 2,25 m až k výjezdu 

od navrhovaného parkoviště u koupaliště. Za výjezdem z nového parkoviště se nachází 

garáže, výjezdy jsou zde v návrhu zpevněny zatravňovací dlažbou. 
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V křižovatce Ke Stadionu x Svitavská byla navržena úprava nároží křižovatky za účelem 

zmenšení rozlehlé asfaltové křižovatkové plochy. Nároží byla upravena pro průjezd 

vozidla pro svoz odpadu. V prostoru, upravených nároží byla navržena zeleň. 

Přes rameno Svitavská bylo umístěno místo pro přecházení. 

V mezikřižovatkovém úseku mezi ulicemi Dyjská a Svitavská bylo po jihozápadní straně 

mezi ulicí K Sedlišti a výjezdem od garáží navržen krátký chodník šířky 2,25 m, 

ze kterého se lze s využitím nově navrženého místa pro přecházení dostat ke střední 

škole a obytné zástavbě. Dále jsou na této straně komunikace navrženy výjezdy 

od jednotlivých garáží a zeleň. Výjezd od skupiny garáží byl nakolmen na ulici 

Ke Stadionu. Podél severozápadní strany komunikace je navržen 2 m široký pás zeleně 

a za ním chodník šířky 2,25 m. 

Křižovatka Ke Stadionu x Oderská byla v návrhu úprav změněna z rozlehlé asfaltové 

křižovatkové plochy do dopravně i esteticky vhodnější podoby. Část asfaltové plochy 

byla upravena pomocí nových nároží a oseta zelení. Nový oblouk hlavní ulice byl 

vytvořen tak, aby zachoval možnost průjezdu dvou kloubových autobusů pohybujících 

se ve vůči sobě navzájem opačném směru. Lokace kontejnerů na odpad byla posunuta 

severně dále od středu křižovatky. Nově byl navržen chodník šířky 2,25 m umožňující 

bezpečný a komfortní pohyb chodců mezi autobusovou zastávkou Oderská a bytovou 

zástavbou v zóně 30 ležící na slepém konci ulice Ke Stadionu. Do křižovatky ústí také 

rameno Kysucké ulice, která je v rámci řešení navržena jako jednosměrná komunikace 

ve směru od ulice Ke Stadionu a je přes ni veden místo pro přecházení. 

Při řešení nové podoby části ulice Ke Stadionu mezi ulicemi Svitavská a Oderská byly 

upraveny polohy autobusových zastávek Oderská. Délky nástupních hran jsou 19 m, 

což odpovídá stávajícímu provozu kloubových autobusů. Mezi zastávky byl umístěn 

přechod pro chodce ve vzdálenostech, aby splňoval minimální požadavky 

na rozhlednové poměry v závislosti na umístění zastávek a maximální dovolené rychlosti 

vozidel jedoucích po komunikaci. Před přechod pro chodce byly umístěny zpomalovací 

polštáře v zájmu snížení rychlosti vozidel a zvýšení bezpečnosti chodců. Po jihozápadní 

straně komunikace je ve směru od Svitavské ulice umístěno 11 kolmých parkovacích 

stání, z nichž jedno je pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozměry 

kolmých stání jsou 5 x 2,5 m (3,5 m). Okrajová stání jsou rozšířena o 0,25 m. Následuje 

zeleň s chodníkem šířky 1,5 m spojující parkovací stání pro OOSPO s chodníkem šířky 

2,5 m. Tento chodník se za autobusovou zastávkou zužuje na 2,25 m. Vedle chodníku 

se nachází zeleň. Podél severovýchodní straně komunikace leží chodník, 
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který má od autobusové zastávky (včetně) šířku 2,5 m a za přechodem pro chodce 

se zužuje na 2,25 m. 

Navrhovaný povrch v celé délce vozovky místní komunikace Ke Stadionu je tvořen 

asfaltem. V nárožích některých křižovatek je srpovitá krajnice z kamenných kostek, 

stejně jako pojížděná plocha okolo středového ostrůvku okružní křižovatky. Chodník je 

navržen ze zámkové dlažby žluté barvy. V místech vjezdů na soukromé pozemky je 

zámková dlažba chodníků červené barvy, aby byly vjezdy jasně rozlišitelné. Mezi 

vozovkou a garážemi je z důvodů nejen provozních ale i estetických navržena 

zatravňovací dlažba. Na mnoha místech je v uličním prostoru navržena zeleň a umístění 

stromů a keřů tak, aby nijak neomezovaly rozhledové poměry. 

V celé délce řešené ulice bylo navrženo adekvátní svislé a vodorovné dopravní značení 

a prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (snížené obruby, signální 

a varovné pásy). Navrhovaná nová podoba ulice se nachází na stejných pozemcích 

jako stávající stav. 

Navrhovaný stav je zřejmý z výkresových příloh C.1. Situace stavby – ulice Ke Stadionu 

– část 1 až C.8. Situace stavby – ulice Ke Stadionu – část 8. 

 

5.3. Přednádražní prostor žel. stanice Praha – Čakovice 

Přednádražní prostor vhodný pro výstavbu parkovitě typu P+R leží severozápadně 

od výpravní budovy. Nachází se na části pozemku p.č. 1572/3, který vlastní České 

dráhy, a.s.  

5.3.1. Stávající stav 
V současné době je prostor téměř prázdný. Nachází se zde malá restaurace, schodiště 

na již nepoužívanou lávku pro pěší přes kolejové zhlaví a boční nákladní rampa, 

která je v havarijním stavu. Při severovýchodním okraji řešené plochy stojí budova 

patřící ČD, a.s. a cesta vedoucí k jejich dalším budovám. U severovýchodního okraje 

se nachází soukromý pozemek, výjezdy z garáží a železniční přejezd nepoužívané 

vlečné koleje. Na jihovýchodním okraji stojí výpravní budova a vedle ní kontejnery 

na směsný odpad. Podél jihozápadního okraje plochy vedou koleje. 

Na délku má řešená plocha cca 104 m a na šířku cca 17–23 m. Povrch v prostoru je 

ve velmi špatném stavu, jsou zde patrné zbytky, asfaltu, štěrku a kostkové dlažby, 

kterou místy prorůstá tráva. 
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Prostor je dopravně neorganizovaný. Jediná dopravní značka, která se zde nachází je 

A32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný.“ 

Podoba stávajícího stavu je zřejmá z Obr. 93, Obr. 94, Obr. 95 a Obr. 96. 

 

5.3.2. Návrh řešení 
Při návrhu řešení byla respektována umístění stávajících vjezdů do garáží 

a na soukromé pozemky, železničního přejezdu, kontejnerů na směsný odpad, 

restaurace i lávky pro pěší. V návrhu se počítá se zrušením nákladní rampy.  

Z přílohy C.3. Situace stavby – ulice Ke Stadionu – část 3 je zřejmé rozmístění 

parkovacích míst. Celkově bylo na parkovišti stavebně a s pomocí svislého 

a vodorovného dopravního značení navrženo 39 míst typu P+R, z nichž dvě jsou 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozměry kolmých stání jsou 

2,5 m x 5 m, okrajová stání jsou rozšířena o 0,25 m. Podélná stání mají rozšířenou délku 

6,75 m a šířku 2,25 m. Místa pro OOSPO jsou řešena jako dvojité stání šířky 5,8 m 

s manipulační plochou šířky 1,2 m, délka je 5 m. Navíc zde bylo navrženo jedno stání 

  

Obr. 93 – Přednádražní prostor – 

pohled na severozápad 

Obr. 94 –  Přednádražní prostor – 

pohled na severovýchod 

  

Obr. 95 –  Přednádražní prostor – 

pohled na jihovýchod 

Obr. 96 –  Přednádražní prostor – 

pohled na jihozápad 
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typu K+R, sloužící k rychlému nástupu a výstupu spolucestujících řidiče vozidla. 

U výpravní budovy bylo dále navrženo rozmístění 18 stojanů na jízdní kola a lokace 

zásobování nádraží nákladním automobilem. Na řešené ploše nebyla navržena místa 

pro služby taxi. Z důvodu nedostatku prostoru není ve výkresu umístěna zastávka MHD, 

protože po prověření obalovými křivkami zde nebylo možné autobus otočit a srovnat 

u nástupní hrany, aniž by došlo ke zrušení většiny parkovacích míst. Jelikož se nejbližší 

navrhovaná autobusová zastávka nachází v ulici Ke Stadionu cca 200 m od výpravní 

budovy (dle přílohy C.1. Situace stavby – ulice Ke Stadionu – část 1) není nezbytně 

nutné umisťovat zastávku MHD přímo v přednádražním prostoru, protože docházková 

vzdálenost cca 4 min chůze není velká. 

Při návrhu bylo dbáno i na estetickou stránku parkoviště typu P+R, protože přednádražní 

prostor je branou do města, která by měla působit reprezentativně. 

Povrch vozovky a parkovacích míst je navržen z asfaltu, výjezdy z garáží 

ze zatravňovací dlažby, chodníky ze zámkové dlažby. Podél jihozápadního okraje 

parkoviště vede chodník, který je rozměrově navržen tak, aby mohl být postaven také 

jako železniční nástupiště. V prostoru parkoviště je dále navržena i zeleň s rozmístěním 

stromů a keřů. 
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6. Závěr 

V rámci této diplomové práce byla provedena analýza současné dopravní situace 

v městské části Praha – Čakovice, včetně popisu širších vztahů v souvislosti s územním 

plánem. Analýza stávajícího stavu dopravy vznikla ve spolupráci se studenty z ČVUT 

v Praze Fakulty architektury v rámci předmětu U6 Tendence, který probíhal v zimním 

semestru akademického roku 2017/2018. 

Bylo provedeno vyhodnocení dopravních nehod na území Čakovic, Třeboradic 

a Miškovic se zaměřením na nejrizikovější lokality. Zvláštní pozornost byla věnována 

místním komunikacím Kostelecká a Ke Stadionu. 

V případě ulice Kostelecká bylo ve sledovaném období (1.1.2012 – 31.12.2017) 

zaevidováno 177 dopravních nehod. V 96,6 % dopravních excesů byl viníkem řidič 

motorového vozidla. Nejčastější hlavní příčinou nehod bylo nedodržení bezpečné 

vzdálenosti za vozidlem (26,5 %), jiný druh nesprávného způsobu jízdy (15,0 %) a jízda 

proti příkazu dopravní značky „Dej přednost“ (9,0 %). Jednalo se zejména o srážky 

s jedoucím nekolejovým vozidlem (65,5 %), s vozidlem zaparkovaným/odstaveným 

(22,0 %) a s chodcem (6,8 %). 

U ulice Ke Stadionu, kde se ve sledovaném období událo 16 nehod, viníkem byl taktéž 

obvykle řidič motorového vozidla (81,3 %). Nejčastějšími hlavními příčinami nehod bylo 

jednání proti příkazu dopravní značky „Dej přednost“ nebo nehody nebyly zaviněné 

řidičem (obojí 18,75%). Podle druhu nehod došlo nejvíce ke srážkám s jedoucím 

nekolejovým vozidlem (50,0 %), s pevnou překážkou (25,0 %) a s chodcem (12,5 %). 

Kromě těchto ulic bylo vyhodnoceno sedm nejnebezpečnějších křižovatek, 

přičemž jedna se nachází na území Třeboradic, jedna na území Miškovic, 

čtyři v Čakovicích a poslední na hranici území mezi Čakovicemi a Miškovicemi. 

V závěrečné práci byl řešen i současný nejzávažnější dopravní problém na území 

sledované městské části – okružní křižovatka MK Kostelecká s MK Tupolevova, 

u které dochází k pravidelným kongescím, zejména na východním rameni komunikace 

Kostelecká. Byl proveden průzkum dopravního zatížení jednotlivých směrů a na základě 

výsledků ze zpracovaných dat byl vytvořen adekvátní návrh přestavby křižovatky. 

Souběžně s průzkumem dopravního zatížení okružní křižovatky MK Kostelecká 

s MK Tupolevova byl uskutečněn směrový průzkum na vjezdech na parkoviště 

u Globusu, které s křižovatkou sousedí. Ten měl ověřit hypotézu, že se mnozí řidiči 

vyhýbají problematickému východnímu rameni MK Kostelecká jízdou přes parkoviště, 

a že někteří přes něj objíždí křižovatku zcela. Tato hypotéza byla potvrzena. 
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V další části práce byla provedena analýza a návrh řešení vybraných dopravně 

nejproblematičtějších míst. Zvláštní pozornost byla věnována místním komunikacím 

Kostelecká a Ke Stadionu, u kterých byla provedena dopravní inspekce, 

a přednádražnímu prostoru železniční stanice Praha – Čakovice. 

V ulici Kostelecká bylo nalezeno pět zásadních bezpečnostních nedostatků a byl 

doporučen možný způsob jejich nápravy. Jednalo se zejména o chybění prvky pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Návrh řešení ve formě situačního výkresu 

byl proveden pro křižovatku MK Kostelecká s MK Tupolevova, kdy bylo na základě 

provedeného průzkumu dopravního zatížení doporučeno přestavit stávající okružní 

křižovatku na průsečnou světelně řízenou křižovatku.  

V ulici Ke Stadionu bylo nalezeno 17 nedostatků. Nejčastějšími problémy byly chybějící 

nebo špatně provedené prvky pro OOSPO (signální a varovné pásy, snížené obruby) 

a nevhodné až nebezpečné stavební řešení křižovatek. Např. v současné době jsou 

u čtyř křižovatek velmi špatné rozhledové poměry kvůli křížení ramen křižovatky v příliš 

malých úhlech. Konkrétně v křižovatce MK Ke Stadionu s MK Jizerská je úhel křížení 

70°, v křižovatce s MK Něvská 61°, v křižovatce s MK Dyjská 68° a v křižovatce 

s MK Vážská svírá výjezd od skupiny garáží s MK Ke Stadionu úhel pouhých 44°, 

přičemž normou tolerované jsou úhly křížení 75°-105°. V případě ulice Ke Stadionu byl 

nakreslen situační výkres, co by návrh možných řešení problematických lokalit. 

Ve výkrese byla navržena v celé délce jednotná šířka komunikace 7 m (šířka pruhu 

3,5 m). Tato hodnota byla navržena z důvodu stávajícího vedení linek MHD ulicí 

Ke Stadionu provozovaných nejen standardními ale i kloubovými autobusy. Dále byly 

upraveny všechny rizikové křižovatky, ať už v podobě změny úhlů křížení komunikací 

s normou tolerovanými hodnotami úhlů křížení nebo přestavby na okružní křižovatku 

(Ke Stadionu x Jizerská). Byly posunuty a upraveny autobusové zastávky, navrženy 

nové chodníky, přechody pro chodce a místa po přecházení, parkoviště, umístění 

zpomalovacích polštářů, stromů a keřů. Vše za účelem zvýšení bezpečnosti všech 

účastníků provozu, zejména těch nejzranitelnějších – chodců. 

V přednádražním prostoru bylo navrženo parkoviště typu P+R, kterým v současné době 

nádraží nedisponuje. Celkem zde bylo rozmístěno 39 parkovacích stání typu P+R, 

z nichž dvě pro OOSPO. Navíc zde bylo navrženo a jedno stání typu K+R a umístění 

18 stojanů na jízdní kola. Kvůli nedostatku prostoru nebyla ve výkrese umístěna 

u nádraží zastávka MHD, která se ale nachází nedaleko v ulici Ke Stadionu. 
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Závěrečná práce byla vypracována v souladu s platnými normami a technickými 

podmínkami. V rámci tvorby výkresových příloh byl použit software AutoCAD 

s rozšířením Vehicle Tracking od firmy Autodesk. 

Autorka diplomové práce věří, že na základě navržených úprav vybraných lokalit 

v městské části Praha – Čakovice lze vytvořit detailní stavební projekty, které by po jejich 

realizaci výrazně zlepšily bezpečnost i plynulost dopravy pro všechny účastníky 

silničního provozu a tím i kvalitu života na území dané pražské čtvrti. 
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