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1 ÚVOD A ÚČEL STUDIE 

 Tato zpráva byla vypracována společností European Transportation Consultancy, s.r.o (dále 

jen „ETC“) pro společnosti I & V Consulting s.r.o. výhradně pro jejich užití. Použití těchto informací 

třetí stranou není povoleno bez předchozího souhlasu objednatele. 

 Hlavním úkolem tohoto projektu bylo zajištění dopravně-inženýrských podkladů pro 

zpracování projektu areálu „Výrobní hala Cooper Standard - brzdové a palivové vedení“ (dále také 

„záměr“). Předmětem této studie je primárně stanovit dopravní dopad plánovaného záměru. 

Posouzení bylo uvažováno na stávající dopravní síti i ve výhledu.  

 Tato studie navazuje na dříve zpracované studie pro výstavbu obou hal daného záměru Cooper 

Standard Automotive, tj. Halu 1 a Hala 2. Aktuálně investor uvažuje se změnou funkčního využití obou 

hal, s tím, že primárním využitím bude výroba, oproti původně uvažované montáži. Studie tedy 

hodnotí dopravní dopad změny využití na vnější komunikační síť a to zejména z hlediska upřesněného 

počtu zaměstnanců, údajů ohledně kapacity výroby i předpokládaného počtu cest nákladních vozidel. 

Areál je hodnocen v rámci studie jako jeden celek.  

1.1 POUŽITÉ PODKLADY 

 Při zapracování této studie byly použity tyto základní podklady: 

� Zadání investora 

� Územní plán Bystřice nad Pernštejnem 

� Dokumentace k ÚR objektů „Hala 1“ a „Hala 2“ 

� Situace stávajících komunikací. 

� Informace o rozvoji sítě pozemních komunikací. 

� Celostátní sčítaní dopravy v roku 2010 (zdroj www.rsd.cz) [1] 

� Celostátní sčítaní dopravy v roku 2016 (zdroj www.rsd.cz) [2] 

� Dopravní průzkum na přilehlé komunikační síti – 2016 (ETC). 

� Databáze výsledků dopravních průzkumů variací dopravy v obdobných areálech (ETC). 

� Dopravně inženýrské podklady - „Výrobní hala Cooper Standard Bystřice – technologie“, 

ETC, červen 2016. [3] 

� Dopravně inženýrské podklady - „VÝROBNÍ HALA 2 COOPER STANDARD AUTOMOTIVE, 

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM“, ETC, říjen 2016. [4] 

� INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO PRŮMYSLOVOU ZÓNU Z111, BYSTŘICE NAD 

PERNŠTEJNEM, OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE PŘÍLOHY 

ČÍS. 3 ZÁKONA ČÍS.100/2001 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, Město Bystřice nad Perštejnem, 

prosinec 2015. [5] 

� ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic 

� ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

� ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

� TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 

� TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání) 

� TP 188 – Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek  
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2 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ PODMÍNKY 

 Dotčené území náleží do katastrálního území Bystřice nad Pernštejnem, v jeho jižní části. 

Řešené území je součástí průmyslové zóny Bystřice nad Pernštejnem, ul. Průmyslová, která se nachází 

v blízkosti železniční stanice Bystřice nad Pernštejnem. Rozsah řešeného území i jeho poloha je patrná 

z Přílohy 1: Širší vztahy.  

2.1 KOMUNIKACE 

 V současné době je území napojeno pomocí ul. Průmyslová. Jedná se o obslužnou místní 

komunikaci III. třídy, která slouží především pro obsluhu přilehlých průmyslových objektů. 

Komunikace je v současné době slepě ukončena. Komunikace je vybudována jako dvoupruhová 

obousměrná, s asfaltovým povrchem.  

 Ulice Průmyslová se napojuje v současné době východně od plochy záměru na silnici II/388, 

která prochází Bystřicí n. Pernštejnem na severu a pokračuje dále k jiho-západu k Ostrovu nad 

Oslavou. Silnice II. třídy č. 388 je obousměrná dvoupruhová komunikace s neomezeným přístupem a 

dostatečnou kapacitní rezervou pro novou dopravu generovanou VHCS.  

 Dále severně je tato silnice napojena na silnici I/19, jižně se pak po navazující síti silnici II. tříd 

lze napojit až na dálnici D1.  

2.2 AUTOBUSOVÁ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

 Areál je přístupný pomocí autobusové dopravy buď ze zastávky Bystřice nad Pernštejnem, žel. 

st. nebo Bystřice nad Pernštejnem, Agroslužby. Zastávkami projíždí jak místní, tak i regionální 

autobusové spoje. 

 Dále se areál nachází v docházkové vzdálenosti železniční stanice Bystřice nad Pernštejnem. 

Železniční trať zajišťuje spojení např. s Novým Městem na Moravě západně či Nedvědicí východně.  

 Celkově je možné konstatovat, že území je dostupné prostředky veřejné dopravy, část 

zaměstnanců tedy bude přijíždět touto formou přepravy.  

2.3 STÁVAJÍCÍ INTENZITY DOPRAVY 

 V době zpracování této studie jsou nově dostupné údaje z Celostátního sčítání dopravy (dále 

také „CSD“), které bylo provedeno v roce 2016 ŘSD. Dle výsledků CSD bylo na silnici II/388 

zaznamenáno celkem 2452 průjezdů všech vozidel/24 v průměrný pracovní den. Při porovnání s dříve 

zjištěnými údaji (např. CSD 2010, či dopravní průzkum ETC) je zřejmé, že byly při CSD 2016 

zaznamenány mírně vyšší intenzity na této komunikaci, než při předchozích sčítání. Data z CSD byla 

využita při sestavení modelu dopravy aktuálního stavu (2017). 

 Ze sčítání však není zřejmé, o který konkrétní úsek komunikace se jedná, v intravilánu města 

Bystřice, kde mají vyšší význam lokální vazby, tedy mohou být údaje odlišné. Na ul. Průmyslová nejsou 

v rámci CSD údaje sledovány.  
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 Pro sestavení komplexního modelu dopravy na jednotlivých komunikacích byly tedy využity i 

výsledky dříve zpracovaného průzkumu dopravy na silnici II/388 a ul. Průmyslová, zpracované spol. 

ETC v roce 2016 (v rámci posouzení předchozích akcí, tj. výstavby vlastních hal)  

 Celý model byl standartními dopravně-inženýrskými postupy kalibrován tak, aby byl vytvořen 

celkový obraz stávajícího stavu dopravy na sledované síti komunikací. Výsledky celostátního sčítání 

dopravy 2016 lze považovat za platné pro aktuální stav v roce 2017. 

 Podrobně jsou stávající celodenní intenzity dopravy popsány v Příloze 4 – Model 1. Příloha 4.1 

popisuje celodenní profilové intenzity na jednotlivých komunikacích. Příloha 4.2 představuje grafické 

znázornění špičkových intenzit na přilehlé síti dle průzkumu. Model špičkového zatížení je zpracován 

do podrobnosti jednotlivých křižovatkových pohybů. Tento model je připraven na základě reálně 

zjištěných hodnot v průběhu průzkumu. 

 Na základě výsledků průzkumu zpracovaného ETC bylo možné odvodit, že výsledky CSD 2016 

se primárně vztahují k extravilánovému úseku  silnice II/388  mezi Bystřicí a Rodkovem, kde se 

stávající intenzity pohybují na výše uvedené hodnotě okolo 2452 voz/24 obousměrně, na úseku 

směrem do centra jsou však intenzity značně ovlivněny cílovou dopravou do průmyslové zóny a 

pohybují se tedy na vyšší hodnotách až okolo 3450 voz/24h.  

2.4 VÝHLEDOVÉ DOPRAVNÍ PODMÍNKY 

 Hlavní změnou pro řešené území z hlediska dopravní obsluhy bude představovat zejména 

výhledová stavba „INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO PRŮMYSLOVOU ZÓNU Z111, BYSTŘICE NAD 

PERNŠTEJNEM“, která je připravována městem Bystřice n. P.  

 Dle dokumentace [5] stavba „Inženýrské sítě a komunikace pro průmyslovou zónu Z111, 

Bystřice nad Pernštejnem“ řeší novostavbu komunikací a inženýrských sítí pro průmyslovou zónu 

Z111 v zájmovém území výstavby města Bystřice nad Perštejnem. Stavba bude užívána pro dopravní 

obslužnost daného území a inženýrské sítě budou sloužit pro připojení uvažovaných průmyslových 

areálů a jejich zásobování energiemi a odvádění dešťových a splaškových vod. Jedná se o novostavbu 

v zájmovém území, nové napojení na silnici II. třídy, odvodnění zpevněných ploch a inženýrské sítě. 

Stavba bude užívána pro dopravní obslužnost daného území a inženýrské sítě budou sloužit pro 

připojení uvažovaných průmyslových areálů a jejich zásobování energiemi a odvádění dešťových a 

splaškových vod. Veškeré navržené stavební objekty jsou trvalého rázu, dočasné objekty se 

nepředpokládají.  

 Umístění této stavby a její základní upořádání je patrné z následujícího obrázku, který je 

převzat z dokumentace [5] dané stavby.  
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Obrázek 1: Situace širších vztahů záměru INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO PRŮMYSLOVOU ZÓNU Z111 

 
 Dle informací z MÚ Bystřice n. Pernštejnem se předpokládá, že výstavba dané komunikace 

proběhne v roce 2017, kdy bude i dokončena.  

 Z hlediska výhledu po zprovoznění řešeného záměru je zřejmé, že bude tato komunikace již 

funkční a je tedy nutno vyhodnotit dopad provozu dané komunikace, která převezme část dopravy 

v současné době projíždějící po ul. Průmyslová. Na intenzity dopravy v obydlených částech Bystřice 

však tato komunikace nemá zásadní dopad. 

 V širším území se dle ÚP města Bystřice uvažuje zejména s přeložkou silnice II/388 západně od 

zastavěné části. Tím by došlo ke změně  přepravních vazeb v širším území. Výstavba obchvatu se 

aktuálně připravuje, přičemž však její realizace je závislá na financování stavby prostředky Kraje. Její 

zprovoznění je možné uvažovat nejdříve po roce 2025. Vzhledem k relativně nízkým intenzitám a 

současně i významu komunikace pro obsluhu jednotlivých přilehlých obcí a místních vazeb, lze 

očekávat po dostavbě obchvatu dojde k přesunu části vozidel projíždějících po stávající II/338 na 

dokončený obchvat. Redukce stávajících intenzit se bude pravděpodobně pohybovat na hodnotách 

okolo 30-50 % oproti stávajícímu stavu.  



   
VÝROBNÍ HALA COOPER STANDARD - BRZDOVÉ A PALIVOVÉ VEDENÍ 

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ PODKLADY/ KVĚTEN 2017/ REV 00  

 5 

 Ul. Průmyslová by výhledově měla být také napojena na tento nově vybudovaný obchvat, čímž 

by došlo v přesunu části cílové dopravy do záměru na novou trasu mimo obydlenou oblast. Dopad 

záměru na obydlenou část Bystřice by se tedy také snížil. 

 Jelikož se zprovoznění záměru předpokládá ještě před výstavbou přeložky silnice II/388, je 

nutné posuzovat záměr ve stavu bez této přeložky. Navíc po dostavbě obchvatu dojde k rozdělení 

dopravních intenzit do jednotlivých dostupných směrů a dopad záměru by se tedy snížil. Veškerá další 

vyhodnocení jsou tedy provedena pro výchozí stav komunikační sítě, který představuje nejhorší 

zatěžovací stav, a výpočty jsou tedy provedeny na straně bezpečnosti. 
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3 STRUČNÝ POPIS NOVÉ VÝSTAVBY A DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

3.0 PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 Tato studie navazuje na dříve zpracované studie pro výstavbu obou hal daného záměru Cooper 

Standard Automotive, tj. Halu 1 a Hala 2. Aktuálně investor uvažuje se změnou funkčního využití obou 

hal s tím, že primárním využitím bude výroba, oproti původně uvažované montáži. Studie tedy 

hodnotí dopravní dopad změny využití na vnější komunikační síť a to zejména z hlediska upřesněného 

počtu zaměstnanců, údajů ohledně kapacity výroby i předpokládaného počtu cest nákladních vozidel. 

Areál je hodnocen v rámci studie jako jeden celek.  

 Vlastní stavba obou hal byla již posuzována v rámci předchozích řízení (Oznámení, DUR) a byla 

povolena. Tato studie se tedy zabývá primárně vlivem provozu daného areálu. Výstavba nebyla z výše 

uvedených důvodů již hodnocena. 

 Celkové řešení plánovaného areálu (Hala 2 i Hala 1)je patrné z Přílohy 2 – Situace plánovaného 

areálu 

 Areál bude dopravně napojen dvěma novými sjezdy z ul. Průmyslová, z nichž jeden bude sloužit 

jako příjezd na parkoviště osobních vozidel a druhý primárně jako příjezd do zásobovacího dvora 

objektu.   

 Dle aktuálních údajů poskytnutých investorem a detailního polánu fungování výroby se 

předpokládá, že jednotlivé výrobní procesy v halách budou zajištěny pomocí jedno až třísměnného 

provozu, přičemž celkový počet zaměstnanců v průběhu dne nepřekročí v sumě 250. Rozdělení 

zaměstnanců do jednotlivých směn je uvedeno v následující tabulce. Směny se předpokládají 

v období 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00. 

Počet lidí na směně Ranní Odpolední Noční CELKEM 

THP 35 10 5 50 

VÝROBA 95 70 35 200 

CELKEM 130 80 40 250 

Tabulka 1: Počet zaměstnanců v jednotlivých směnách 

 

3.1 ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU 

 Stavba hal a potřebného počtu stání byla povolena v předchozích dokumentacích, přičemž se 

předpokládalo, že v areálu bude vybudováno celkem 148 parkovacích stání. 

 V rámci této studie bylo ověřeno, že i v případě změny využití na výrobu a dle aktuálních údajů 

o počtu zaměstnanců,  bude i nadále navržený počet stání dle platné legislativy vyhovující. 

 V rámci zpracování této studie byl stanoven potřebný počet parkovacích stání pro daný areál 

dle výpočtu ČSN 736110. Výpočet je proveden souhrnně pro výstavbu Haly 1 a 2. Konkrétní výpočet 

je uveden v příloze 3.1 a výsledná čísla použita v následujících kapitolách.  
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 Plánovaný areál je dle ČSN možno zařadit do charakteru území skupiny A (obce do 50 000 

obyvatel, stavby mimo centrum města), stupně úrovně dostupnosti 1-2, z čehož vyplývá koeficient 

redukce počtu stání Kp = 1. Koeficientem stupně automobilizace Ka je uvažován na úrovni 1,25. 

Výpočet vychází z aktuálně dostupných podkladů o funkčním využití a hrubých a čistých podlažních 

plochách budov a počtech zaměstnanců.  

 Výpočet stání pro zaměstnance je proveden pro souběh 2 po sobě následujících směn (celkem 

130 zaměstnanců ranní směny a celkem 80 zaměstnanců odpolední směny), kdy lze předpokládat, že 

zaměstnanci z 2. směny přijedou ještě před odjezdem zaměstnanců 1. směny. Dále se v objektech 

v sumě nachází cca 350 m2 kancelářských ploch.  

 V souladu s výpočtem musí být pro daný záměr vybudováno minimálně 79 parkovacích stání. 

Jak je uvedeno výše, v areálu je zajištěno celkem 148 PS, je tedy zřejmé, že požadavky ČSN jsou i po 

provedení změny využití hal splněny. Obecně lze předpokládat, že celkem 100 PS bude určeno pro 

zaměstnance a zbylých 48 stání pro návštěvy. 

 Vyšší počet stání, než by odpovídalo minimálním požadavkům dle ČSN, byl zvolen na základě 

zkušeností výhledového provozovatele, dle kterých je počet parkovacích stání vypočtený dle ČSN pro 

reálný provoz nedostatečný. Reálně je však zapotřebí předpokládat, že poptávka po parkovacích stání 

zejména u zaměstnanců může být ve skutečnosti vyšší, než uvádí výpočet dle ČSN, což bude 

způsobeno nízkou úrovní dostupnosti areálu pomocí MHD. Stejně tak je nutné uvažovat se stáními 

pro návštěvníky či zákazníky jak výrobní, tak administrativní části.  

4 DOPRAVA VYVOLANÁ ZÁMĚREM A DALŠÍMI STAVBAMI V ÚZEMÍ 

 Pro správné vyhodnocení dopadu záměru na životní prostředí je zejména důležité správné 

vyhodnocení dopravy generované záměrem v jednotlivých výhledových stavech.  

 Vlastní stavba obou hal byla již posuzována v rámci předchozích řízení (Oznámení, DUR) a byla 

povolena. Tato studie se tedy zabývá primárně vlivem provozu daného areálu. Výstavba nebyla z výše 

uvedených důvodů již hodnocena. 

 V daném případě je tedy hodnoceny pouze fáze plného provozu záměru. Detailně je pak nutné 

vyčíslit i kumulovaný dopad s dalšími záměry v území. 

 V současné době se předpokládá postupná realizace technologií výroby ve dvou etapách 

(etapa 1 – 2017-18, etapa 2 – 2019-2020). Plnou kapacitu výroby i počet zaměstnanců lze tedy 

očekávat až v roce 2020. V rámci výhledových dopravních modelů byl tedy posuzován výhledový stav 

dopravy pro rok 2020, kdy lze očekávat plný provoz výrobního provozu a tedy i nejhorší zatěžovací 

stav. 

 S ohledem na správné vyhodnocení výhledových zátěží je opět nezbytné správně vyčíslit 

kumulativní dopad jednotlivých staveb v území. V daném případě se jedná zejména o v současné 

době budovanou komunikaci pro obsluhu průmyslové zóny. Ta by dle aktuálních informací měla být 

dokončena v roce 2017, tzn. ještě před zahájením provozu záměru. Je tedy nutné hodnotit její 

kumulativní dopad ve výhledovém modelu dopravy.  
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 Je možné konstatovat, že nově vybudovaná komunikace nepředstavuje sama o sobě zdroj 

dopravy v daném území. Ten bude případně tvořen až další výstavbou v uvažované průmyslové zóně. 

V současné době však vyjma zkoumaný záměr nejsou známy další záměry v území, které by mohli 

kumulativně působit v daném území.  

 Jediným efektem připravované komunikace tedy bude zejména přerozdělení stávajících 

intenzit dopravy, které jsou soustředěny na ul. Průmyslovou mezi obě komunikace, které se budou 

výhledově v území nacházet. Tento efekt je zohledněn v rámci zpracovaného modelu dopravy.  

 Dále byl s ohledem na rozsah záměru proveden standardními dopravně-inženýrskými postupy 

odborný odhad zátěží vyvolané dopravy z vlastního záměru. 

Doprava v průběhu provozu záměru 

 Odhad vyvolané dopravy byl založen na kapacitách objektů (počty zaměstnanců apod.) a 

očekávaných zátěží z areálu poskytnutých investorem a na základě předpokládané výměny vozidel 

během dne. Souhrnně je výpočet předpokládané generované dopravy uveden v příloze 3.2. Ve 

výhledu se nepředpokládají změny v dopravě generované areálem. 

 Doprava osob do areálu bude realizována jak osobními vozidly, případně městkou hromadnou 

dopravou, tak i pěší a cyklistickou dopravou. Vzhledem k převažující funkci areálu lze konstatovat, že 

dopravní zátěž bude tvořena především cílovou dopravou do areálu, pouze z velmi malé části i 

dopravou projíždějících vozidel (návštěvy, spolujízdy apod.). 

 Výpočet generované dopravy je založen na plánovaném počtu parkovacích stání a dále na 

předpokládaných koeficientech obrátkovosti vozidel na 1 parkovací stání za den ve vztahu 

k funkčnímu využití daného parkovacího stání.  

 Současně bylo přihlédnuto k předpokládané dělbě přepravní práce u zaměstnanců a směnnost 

provozu. Vzhledem k omezené dostupnosti veřejné dopravy byla dále uvažována podíl individuální 

přepravy na vysoké úrovni 60%. Zbylých 40 % přepravy bude realizováno ostatními způsoby přepravy 

a to buď VHD, pěší či cyklodopravou či spolujízdami. 

 Při zohlednění maximálního celkového počtu zaměstnanců (v sumě za 24h) na úrovni 250 

zaměstnanců, lze tedy předpokládat, že bude celkem 150 příjezdů a odjezdů realizováno individuální 

automobilovou dopravou. Vzhledem ke stanovenému počtu stání pro zaměstnance (100 PS), je 

možné stanovit předpokládanou obrátkovost na 1 parkovací stání na úrovni 1,5 obratu/24h. 

 V případě návštěv bylo uvažováno s běžnou obrátkovostí dosahované u obdobných funkcí na 

max. úrovni okolo 1,4 obratu/PS a den.  

 Odborný odhad vyvolané nákladní dopravy byl proveden na základě celkové výrobní kapacity 

předmětného záměru a zkušeností výhledového provozovatele s provozem obdobné haly. Na základě 

těchto zkušeností bylo stanoveno, že v období provozu haly bude do této části areálu přijíždět 

průměrně 30 těžkých nákladních vozidel/24h.  

 Na základě provedené analýzy je možno konstatovat, že po zprovoznění celého záměru je 

možno očekáváno maximálně 250 příjezdů a 250 odjezdů do/z areálu. Z celkového množství bude 
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220 příjezdů tvořeno osobními vozidly. V případě nákladních vozidel je možné uvažovat s maximálně 

30 příjezdy nákladních vozidel za 24h.  

 Vzhledem ke třísměnnému provozu (6:00-14:00; 14:00-22:00, 22:00-6:00), lze v noci (22:00 – 

6:00) předpokládat celkem 80 příjezdů a 50 odjezdů osobních vozidel, cesty nákladních vozidel se 

v noci nepředpokládají.  V ranní špičkové hodině lze očekávat celkem 37 příjezdů (z toho 34 osobních 

a 3 nákladní vozidla) a 11 odjezdů (z tohoto 8 osobních a 3 nákladní vozidla).  V odpolední špičkové 

hodině pak lze očekávat celkem 23 příjezdů (z toho 20 osobních a 3 nákladní vozidla) a 78 odjezdů (z 

tohoto 75 osobních a 3 nákladní vozidla).  

 Tyto hodnoty jsou uvažovány v rámci výhledového stavu (modelu) po úplném zprovoznění 

záměru a je tedy vyhodnocen souhrnný vliv provozu záměru Výrobní hala Cooper Standart. Další 

významné záměry nejsou v daném období uvažovány. Menší záměry v území jsou zohledněny v rámci 

modelových výpočtů metodou růstových koeficientů dopravy.  

5 INTENZITY DOPRAVY – MODELY DOPRAVY 

5.0 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, VSTUPNÍ ÚDAJE A POPIS DOPRAVNÍCH MODELŮ 

 S ohledem na harmonogram výstavby byly dopravně-inženýrské podklady zpracovány ve třech 

horizontech. Konkrétně se jedná o tyto postupné horizonty: 

� Model 1 – Stávající stav – rok 2017 

� Model 2 – Výhled – rok 2020 – a) bez realizace záměru, b) se záměrem 

 Z hlediska výhledů dopravy byl zvolen rok 2020, kdy lze očekávat úplné dokončení záměru a 

jeho plný provoz. Současně lze v tomto výhledu očekávat vyšší zatížení obecné dopravy (obecný 

nárůst dopravy), výpočty jsou tak provedeny na straně bezpečnosti. 

 V rámci posouzení jsou dopravně-inženýrské podklady rozděleny na celkový počet vozidel/ 

pomalá vozidla/ a z nich byla vydělena zvláštní skupina těžkých nákladních vozidel. Pro orientaci 

v čase byly informace zjišťovány za interval 24hod, za noční provoz v rozmezí 22:00 – 6:00 a ve 

špičkovou hodinu na různých sledovaných profilech.  

 Podíl nočních intenzit (22:00-06:00) a podíl špičkové hodiny v % z celodenního množství byl 

stanoven na základě koeficientů uváděných v TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních 

komunikacích 

 Umístění sledovaných profilů je znázorněno v příloze 1 – Širší vztahy a schéma sledovaných 

profilů. 

5.1 MODEL 1 – STÁVAJÍCÍ STAV – ROK 2017 

 Údaje o stávajících intenzitách průměrného pracovního dne ve sledovaných úsecích byly 

stanoveny na základě výsledků CSD 2016 a dopravního průzkumu provedeného na přilehlé síti 

v průměrný pracovní den (ETC). Způsob zpracování dopravního průzkumu je podrobně popsán 

v kapitole 2.3. 
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 Podrobně jsou intenzity rozepsány pro jednotlivé směry ve schématu v příloze 4.1.  V příloze 

4.2 jsou pak dále uvedeny součtové tabulky pro jednotlivé měřené profily (uvedeny obousměrné 

intenzity). 

5.2 MODEL 2 – VÝHLED ROK 2020, PO DOKONČENÍ PLÁNOVANÉHO AREÁLU 

 Model 2 představuje výhledový stav pro rok 2020 zohledňující předpokládaný vývoj dopravy 

v lokalitě. Model byl připraven zvlášť pro stav bez výstavby (0-vá varianta), tj. při zachování 

stávajícího funkčního využití území. Model zohledňuje dokončení nové komunikace jím způsobené 

přerozdělení dopravy v území. Dále byl připraven model pro stav po zprovoznění vlastního záměru. 

 Pro stanovení předpokládaného vývoje obecné dopravy v území je nutno přihlédnout 

k platným TP255 – PROGNÓZY INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY (II. vydání). Tyto podmínky 

uvádí přepočtové koeficienty vývoje dopravního proudu pro jednotlivé typy komunikací. Na základě 

těchto TP tak bylo možné stanovit předpokládaný růst dopravy mezi lety 2016 (CSD) a 2020 na 

následující hodnoty: 

Silnice II + III. třídy  
� všechna vozidla   …  1,12   

� nákladní vozidla  …  1,01    

 Pomocí těchto koeficientů byla navýšena obecná doprava projíždějící územím a byl tak 

vytvořen model dopravy v území pro rok 2020 v případě, že bude zachována stávající komunikační 

síť.   

 Dále byl v tomto modelu zohledněn efekt nové komunikace, tzn. jí způsobené přerozdělení 

dopravy v území mezi ul. Průmyslovou a novou komunikaci. Rozdělení dopravy bylo provedeno na 

základě rozdělení stávajících areálů v území a odborného odhadu dopadu této stavby.  

 Podrobně jsou výhledové celodenní intenzity dopravy v případě zachování stávajícího využití 

území, ovšem po úpravě komunikační sítě – model 2A -  popsány v Příloze 5.2 – tabulka 5.2A. Příloha 

5.1 - bez záměru znázorňuje schematicky toto zatížení.  

 Dále byl standardními dopravně-inženýrskými postupy stanoven rozpad dopravy na 

komunikační síť. Směrování dopravy vychází zejména z rozložení cílů v širším území, z vazby na 

nadřazenou komunikační síť a ohodnocení délky příjezdových tras. Ve výsledku je možné uvažovat, 

že dělení dopravy ve směru k Bystřici a na opačnou stranu bude zhruba kopírovat stávající dělení 

dopravy v dané křižovatce. Ze zpracovaného průzkumu vyplynulo, že zhruba 84% osobních vozidel 

pokračuje z ul. Průmyslové směrem na sever k Bystřici, zbylých 16% pak směrem k jihu na Rodkov. U 

nákladní dopravy je patrný vyšší vliv vazby směrem k jihu (mimo Bystřici), kam dojíždí cca 24 % 

vozidel, ve směru do Bystřice odjíždí cca 76% nákladních vozidel. 

 Model zohledňuje výše uvedené množství dopravy generované záměrem, tj. 220 příjezdů 

osobních vozidel a 30 těžkých nákladních vozidel za 24h.  
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 Schematicky jsou intenzity se záměrem také uvedeny v příloze 5.1 – se záměrem. Podrobně 

jsou výhledové celodenní intenzity dopravy se záměrem – model 2B - popsány v Příloze 5.2 – tabulka 

5.2C.  

6 STANOVENÍ DOPADU ZÁMĚRU NA KAPACITU KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

 Vzhledem k celkovému množství generované dopravy a její distribuci jak na jednotlivé 

komunikace, stejně jako rozdělení v průběhu dne, je možno jednoznačně konstatovat, že vliv areálu 

na okolní síť nebude významný.  

 Obecně je nutné upozornit, že předpokládaná doprava generovaná areálem ve špičkové 

hodině dosahuje hodnot maximálně 37 příjezdů a 11 odjezdů/h ve špičkové ranní hodině, ve 

špičkové odpolední hodině pak do 23 příjezdů a 78 odjezdů/h. Tyto cesty se dále rozdělí na jednotlivé 

komunikace a trasy v území ihned po projetí přes první křižovatku.  

  Je tedy zřejmé, že nejvyšší dopad je možný očekávat na křižovatce silnice II/388 (Nádražní) a 

ul. Průmyslová a na křižovatce silnice II/388  a nově budované Komunikace, mezi které se nově 

generovaná doprava rozdělí. I na těchto nejbližších křižovatkách je však přitížení nižší než 80 vozidel/h 

ve všech směrech. Cesty se navíc rozdělí do jednotlivých směrů a křižovatkových pohybů, přitížení 

každého směru tedy bude nižší cca 50 voz/h, tj. méně než 1 vozidlo za minutu. Z celkového pohledu 

se jedná o natolik nízké hodnoty, které se nemohou žádným způsobem negativně projevit na kapacitě 

jednotlivých křižovatek v území.  

 Obecně se kapacita neřízených křižovatek pohybuje mezi maximálně 1500 – 2000 vozidly za 

hodinu (dle ČSN 736102 a TP 188 – Posuzování kapacity neřízených křižovatek). V současné době se 

pak počet vjezdů do dané křižovatky pohybuje na maximální úrovni okolo 350 vozidel/h, při 

zohlednění výhledového růstu dopravy a nárůstu vlivem záměru, se intenzity v dané křižovatce budou 

pohybovat pod úrovní 500 voz/h. Je tedy zřejmé, že reálná kapacita daného uzlu je výrazně vyšší, než 

jsou výhledové intenzity dopravy. 

 Je tedy možné konstatovat, že kapacita komunikační sítě pro daný záměr je dostačující, 

realizací záměru nedojde k významnému zhoršení podmínek dopravy v širším území.  
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7 DALŠÍ ÚDAJE NEZBYTNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

PRŮMĚRNÉ RYCHLOSTI NA KOMUNIKACÍCH 

 Pro potřeby výpočtu hluku způsobeného automobilovým provozem na posuzovaných 

komunikacích jsou v následující tabulce uvedeny průměrné jízdní rychlosti v denním období. 

V nočním období lze uvažovat s rychlostmi o 5 km/h vyššími. 

Komunikace (v úseku) 
Průměrná 
rychlost  
[km/h] 

1 PRŮMYSLOVÁ I 40 

2 Nádražní 50 

3 II/388 70 

4 PRŮMYSLOVÁ II 40 

5 NOVÁ KOMUNIKACE 40 

6 II/388 70 

 
Tabulka 2: Průměrné rychlosti na sledované síti 

 

ZDRŽENÍ VOZIDEL V PARKOVIŠTI 

  V následující tabulce je uveden odhad počtu vozidel, jejichž zdržení na parkovišti objektu bude 

do 1 hod, 3 hod, 5 hod a déle. 

Funkce 
Příjezdů 

(24 h) 

Počty vozidel dle zdržení v parkovišti 

do 1 h. do 3 h. do 5 h. nad 5 h. 

Výroba 150 3 5 8 135 

Návštěvy / zákazníci 70 56 14 0 0 

Zásobování 30 9 12 6 3 

Celkem 250 68 31 14 138 

 
Tabulka 3: Průměrné zdržení vozidel v parkovišti 

 

DOPRAVNÍ PROBĚH V PARKOVIŠTÍCH 

 Následující tabulka uvádí dopravní proběh v jednotlivých parkovištích (vozokilometry/24 hod) 

– realizované vozokilometry/24 hod (počet parkovacích stání x obrátkovost dopravy x průměrná 

délka najetá od vjezdu k parkovacímu stání a znovu k výjezdu). 
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Funkce 
Počet parkovacích 

stání 

Průměrný 
obrat na 
stání / 

24h 

Počet 
příjezdů      

/24 h 

Průměrná 
délka 

obslužné 
smyčky 

pro garáž 
(m) 

Dopravní 
proběh 

(vozokm/24 
hod) 

Osobní vozidla 148 1,5 220 210 46 

Nákladní vozidla 15 2 30 600 18 

Celkem   - 250 - 64 

Tabulka 4: Dopravní proběh v parkovištích 

 

INTENZITY DOPRAVY VYVOLANÉ ZÁMĚREM NA VJEZDECH DO AREÁLU ZA 8 PO SOBĚ JDOUCÍCH 
DOPRAVNĚ NEJVYTÍŽENĚJŠÍCH HODIN VE DNE A 1 NEJVYTÍŽENĚJŠÍ HODINU V NOCI 

 Intenzity dopravy vyvolané záměrem na vjezdech do areálu za 8 po sobě jdoucích dopravně 

nejvytíženějších hodin ve dne a 1 nejvytíženější hodinu v noci udává následující tabulka. 

Komunikace (v úseku) 

Počty pohybů 

24 h 7:00 - 15:00 5:00 - 6:00 

12 Parkoviště 440 308 78 

13 Zásobovací dvůr 60 42 0 

 
Tabulka 5: Intenzity dopravy vyvolané záměrem na vjezdech do areálu za 8 po sobě jdoucích dopravně 

nejvytíženějších hodin ve dne a 1 nejvytíženější hodinu v noci 

 

DOPRAVA NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 

 V blízkosti řešeného záměru prochází železniční trať čís. 251 Tišnov – Nové Město na Moravě, 

trakce motorová. Intenzity na dané trati byly vyčísleny dle dostupných podkladů (jízdní řády, grafikon) 

a jsou uvedeny v následující tabulce. Ve výhledu 2020 lze uvažovat s obdobnými intenzitami. 

Druh 
Počty souprav 

Provozní 
rychlost 

Počet vagonů 

v soupravě  

24 h 6h-22h 22h-6h [km/hod] [ks] 

OSOBNÍ 25 21 4 50 3 

NÁKLADNÍ 2 1 1 50 4 

Tabulka 6: Intenzita na železniční trati 
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8 ZÁVĚR 

 Hlavním úkolem tohoto projektu bylo zajištění dopravně-inženýrských podkladů pro 

zpracování projektu areálu „Výrobní hala Cooper Standard - brzdové a palivové vedení“ (dále také 

„záměr“). Předmětem této studie je primárně stanovit dopravní dopad plánovaného záměru. 

Posouzení bylo uvažováno na stávající dopravní síti i ve výhledu.  

 Tato studie navazuje na dříve zpracované studie pro výstavbu obou hal daného záměru Cooper 

Standard Automotive, tj. Halu 1 a Hala 2. Aktuálně investor uvažuje se změnou funkčního využití obou 

hal, s tím, že primárním využitím bude výroba, oproti původně uvažované montáži. Studie tedy 

hodnotí dopravní dopad změny využití na vnější komunikační síť a to zejména z hlediska upřesněného 

počtu zaměstnanců, údajů ohledně kapacity výroby i předpokládaného počtu cest nákladních vozidel. 

Areál je hodnocen v rámci studie jako jeden celek.  

 Dopravně-inženýrské posouzení bylo provedeno na základě dostupných poznatků o stávající 

dopravě v řešeném území a s ohledem na očekávaný rozvoj sítě komunikací i zástavby v dané lokalitě.  

 Areál bude dopravně napojen dvěma novými sjezdy z ul. Průmyslová, z nichž jeden bude sloužit 

jako příjezd na parkoviště osobních vozidel a druhý primárně jako příjezd do zásobovacího dvora 

objektu.   

 Stavba hal a potřebného počtu stání byla povolena v předchozích dokumentacích, přičemž se 

předpokládalo, že v areálu bude vybudováno celkem 148 parkovacích stání. 

 V rámci této studie bylo ověřeno, že i v případě změny využití na výrobu a dle aktuálních údajů 

o počtu zaměstnanců, bude i nadále navržený počet stání dle platné legislativy vyhovující. V souladu 

s výpočtem musí být pro daný záměr vybudováno minimálně 79 parkovacích stání. Jak je uvedeno 

výše, v areálu je zajištěno celkem 148 PS, je tedy zřejmé, že požadavky ČSN jsou i po provedení změny 

využití hal splněny. Obecně lze předpokládat, že celkem 100 PS bude určeno pro zaměstnance a 

zbylých 48 stání pro návštěvy. 

 S ohledem na harmonogram výstavby a zprovoznění komunikační sítě byly dopravně-

inženýrské podklady zpracovány ve třech horizontech. Konkrétně se jedná o tyto postupné horizonty: 

� Model 1 – Stávající stav – rok 2017 

� Model 2 – Výhled – rok 2020 – a) bez realizace záměru, b) se záměrem 

 Z hlediska výhledů dopravy byl zvolen rok 2020, kdy lze očekávat úplné dokončení záměru a 

jeho plný provoz. Současně lze v tomto výhledu očekávat vyšší zatížení obecné dopravy (obecný 

nárůst dopravy), výpočty jsou tak provedeny na straně bezpečnosti. 

 Na základě výše uvedených výpočtů lze konstatovat, že souhrnný dopravní dopad celého 

záměru při maximálním provozu se bude pohybovat na úrovni okolo 250 příjezdů a 250 odjezdů do/z 

areálu. Z celkového množství bude 220 příjezdů tvořeno osobními vozidly. V případě nákladních 

vozidel je možné uvažovat s maximálně 30 příjezdy nákladních vozidel za 24h.  

 Vzhledem ke třísměnnému provozu (6:00-14:00; 14:00-22:00, 22:00-6:00), lze v noci (22:00 – 

6:00) předpokládat celkem 80 příjezdů a 50 odjezdů osobních vozidel, cesty nákladních vozidel se 
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v noci nepředpokládají.  V ranní špičkové hodině lze očekávat celkem 37 příjezdů (z toho 34 osobních 

a 3 nákladní vozidla) a 11 odjezdů (z tohoto 8 osobních a 3 nákladní vozidla).  V odpolední špičkové 

hodině pak lze očekávat celkem 23 příjezdů (z toho 20 osobních a 3 nákladní vozidla) a 78 odjezdů (z 

tohoto 75 osobních a 3 nákladní vozidla).  

 Tyto hodnoty jsou uvažovány v rámci výhledového stavu (modelu) po zprovoznění záměru a je 

tedy vyhodnocen souhrnný vliv provozu záměru Cooper Standard. 

 Vzhledem k celkovému množství generované dopravy areálem a její distribuci jak na jednotlivé 

komunikace, stejně jako rozdělení v průběhu dne, je možno jednoznačně konstatovat, že vliv areálu 

na okolní síť nebude významný.   

 Obecně je nutné upozornit, že předpokládaná doprava generovaná areálem ve špičkové 

hodině dosahuje hodnot maximálně 37 příjezdů a 11 odjezdů/h ve špičkové ranní hodině, ve 

špičkové odpolední hodině pak do 23 příjezdů a 78 odjezdů/h. Tyto cesty se dále rozdělí na jednotlivé 

komunikace a trasy v území ihned po projetí přes první křižovatku.  

  Je tedy zřejmé, že nejvyšší dopad je možný očekávat na křižovatce silnice II/388 (Nádražní) a 

ul. Průmyslová a na křižovatce silnice II/388  a nově budované Komunikace, mezi které se nově 

generovaná doprava rozdělí. I na těchto nejbližších křižovatkách je však přitížení nižší než 80 vozidel/h 

ve všech směrech. Cesty se navíc rozdělí do jednotlivých směrů a křižovatkových pohybů, přitížení 

každého směru tedy bude nižší cca 50 voz/h, tj. méně než 1 vozidlo za minutu. Z celkového pohledu 

se jedná o natolik nízké hodnoty, které se nemohou žádným způsobem negativně projevit na kapacitě 

jednotlivých křižovatek v území.  

 Obecně se kapacita neřízených křižovatek pohybuje mezi maximálně 1500 – 2000 vozidly za 

hodinu (dle ČSN 736102 a TP 188 – Posuzování kapacity neřízených křižovatek). V současné době se 

pak počet vjezdů do dané křižovatky pohybuje na maximální úrovni okolo 350 vozidel/h, při 

zohlednění výhledového růstu dopravy a nárůstu vlivem záměru, se intenzity v dané křižovatce budou 

pohybovat pod úrovní 500 voz/h. Je tedy zřejmé, že reálná kapacita daného uzlu je výrazně vyšší, než 

jsou výhledové intenzity dopravy. 

 Dopravní studie tedy prokázala, že areál bude fungovat na stávající komunikační síti bez 

významného zhoršení dopravní situace v lokalitě. Dopravní studie prokazuje, že dopravní připojení 

uvažované lokality výstavby je možné a nezpůsobí podstatné zhoršení dopravní situace a životního 

prostředí v okolí výstavby. 

 

 
V Praze dne 12.5.2017 
 
Ing. Jiří Souček 
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Klient: do 50 000 obyvatel
Název: Vyrobní hala Cooper Standard - brzdové a palivové vedení A
Lokalita: 1

1 : 2,0

1 ODSTAVNÉ 
STÁNÍ

1 PARKOVACÍ 
STÁNÍ

ODSTAVNÝCH PARKOVACÍCH ODSTAVNÝCH PARKOVACÍCH CELKEM

HALA 1+2 Výrobní hala zaměstnanec - 4 210 0,0 52,5 1,25 1 0,0 65,6 66

HALA 1+2
Administrativa s malou 

návštěvností
m2 kancelářské 

plochy
- 35 350 0,0 10,0 1,25 1 0,0 12,5 13

79

Příloha 3.1

Ka

CELKEM

Charakter území:

OZNAČENÍ 
OBJEKTU

FUNKCE
ÚČELOVÁ 

JEDNOTKA

POČET ÚČ. JEDNOTEK 
NA 

PS - POČET POŽADOVANÝCH
ČISTÝCH 

JEDNOTEK

PS - ZÁKLADNÍ POČET
Kp

POŽADOVANÝ POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ DLE  ČSN 73 6110

i

Stupeň automobilizace:

Příloha 3.1 : POŽADOVANÝ POČET PARK. STÁNÍ

I & V Consulting s.r.o.

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Velikost obce:

Stupeň úrovně dostupnosti:
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I & V Consulting s.r.o.
Vyrobní hala Cooper Standard - brzdové a palivové vedení
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

PŘÍJEZDY ODJEZDY PŘÍJEZDY ODJEZDY PŘÍJEZDY ODJEZDY PŘÍJEZDY ODJEZDY

[VOZ/24H] [VOZ/24H] [VOZ/H] [VOZ/H] [VOZ/H] [VOZ/H] [VOZ/8H] [VOZ/8H]

HALA 1+2 Zaměstnanci 100 1,5 150 150 18,5 2,9 28 5 9,8 45,5 15 69 53 33 80 50

HALA 1+2
Návštěvy, zákazníci, 

rezerva
48 1,4 70 70 8,5 2,9 6 3 6,9 7,9 5 6 0 0 0 0

148 220 220 34 8 20 75 80 50

Lokalita:

NOČNÍ INTENZITY

Příloha 3.2

Příloha 3.2A : INTENZITY OSOBNÍ DOPRAVY GENEROVANÉ AREÁLEM

 (0:00-24:00)     (07:00-08:00) (14:00-15:00)
INTENZITY RANNÍ ŠPIČKOVÉ HODINY

OZNAČENÍ 
OBJEKTU % Z DENNÍCH 

(24H) 
ODJEZDŮ

% Z DENNÍCH 
(24H) 

ODJEZDŮ

% Z DENNÍCH 
(24H) 

PŘÍJEZDŮ

INTENZITY ODPOLEDNÍ ŠPIČKOVÉ HODINY

OBRAT/ 
PS, DEN

DENNÍ  INTENZITY

FUNKCE POČET  PS

 (22:00-06:00)

CELKEM[Os. voz]

Klient:
Název:

% Z DENNÍCH 
(24H) 

PŘÍJEZDŮ

% Z DENNÍCH 
(24H) 

PŘÍJEZDŮ

% Z DENNÍCH 
(24H) 

ODJEZDŮ



   
VÝROBNÍ HALA COOPER STANDARD - BRZDOVÉ A PALIVOVÉ VEDENÍ 

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ PODKLADY/ KVĚTEN 2017  

Společnost European Transportation Consultancy, s.r.o. připravila tyto podklady pro společnost I & V Consulting s.r.o. 
výhradně pro jejich užití. Použití těchto informací třetí stranou je výhradně na jejich vlastní riziko. 
  

© European Transportation Consultancy, s.r.o. 2016.   

PŘÍLOHA 4: MODEL 1 - INTENZITY DOPRAVY  
– STÁVAJÍCÍ STAV 2017 



Pozn.: Vytvořeno dle Celostátního sčítání dopravy ŘSD (2016) a průzkumu ETC 
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Pozn.: Vytvořeno dle Celostátního sčítání dopravy ŘSD (2016) a průzkumu ETC 

Tabul ka   4.2A: Intenzity dopra vních proud ů pro rok  2017 - stávající stav bez záměru
3 5 106 103 104 105 116 113 114 115 111 108 109 110

Č. Jméno Charakter

1 PRŮMYSLOVÁ I M 1600 1320 112 168 1486 1236 100 150 114 84 12 18 132 108 10 14

2 Nádražní II 3452 2879 229 344 3196 2677 207 312 256 202 22 32 284 237 19 28

3 II/388 II 2452 2039 165 248 2269 1895 149 225 183 144 16 23 201 167 14 20

VV OV LNV TNV

Podíly denní, noční a špičkové intenzity byly provedeny dle TP  189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích

Charakter D E I II M

OV 9,1% 8,2% 7,5% 7,0% 6,4%

NV 17,2% 12,1% 10,3% 9,8% 10,9%

TNV 21,4% 20,7% 15,5% 9,4% 10,9%

OV 90,9% 91,8% 92,5% 93,0% 93,6% VV
NV 82,8% 87,9% 89,7% 90,2% 89,1% OV

TNV 78,6% 79,3% 84,5% 90,7% 89,1% LNV
Podíl špičkové intenzity Išp VV 7,7% 8,1% 8,1% 8,2% 8,2% TNV

i
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PŘÍLOHA  4.2 SOUČTOVÉ TABULKY - INTENZITY DOPRAVNÍCH PROUDŮ NA SÍTI 24HODINOVÉ, Z TOHO NOČNÍ A VE ŠPIČKOVÉ HODINĚ V ROCE 2017

PŘÍLOHA  4.2

Těžká nákladní vozidla z VV
Lehká nákladní vozidla z VV

Komuni kace
z toho noční 22:00-06:00

Intenzity automob.  dopra vy
24 hod  z toho denní   06:00-22:00

Podíl noční intenzity (22:00-6:00) z 24 h

Podíl denní intenzity (6:00-22:00) z 24 h

návrhov á špičková hod.

Všechna vozidla

Osobní vozidla z VV
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 PŘÍLOHA 5: MODEL 2 - INTENZITY DOPRAVY 
– VÝHLED 2020 
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PŘÍLOHA 5.1 INTENZITY DOPRAVY - výhled 2020



Tabulka   5.2A: Intenzity dopravních proud ů pro rok 2020 - výhled bez posuzovaného areálu Tabulka   5.2B: Vyvolaná doprava v území - 2020
3 5 106 103 104 105 116 113 114 115 111 108 109 110

Č. Jméno Charakter

1 PRŮMYSLOVÁ I M 1160 980 72 108 1078 918 64 96 82 62 8 12 94 80 6 8 24hodinová (00:00-24:00) 250 220 0 30 250 220 0 30 500 440 0 60

2 Nádražní II 3780 3205 230 345 3498 2979 207 312 282 226 23 33 311 263 19 29 170 140 0 30 200 170 0 30 370 310 0 60

3 II/388 II 2700 2285 166 249 2501 2125 150 226 199 160 16 23 222 187 14 21 80 80 0 0 50 50 0 0 130 130 0 0

4 PRŮMYSLOVÁ II M 460 400 24 36 428 374 22 32 32 26 2 4 36 32 2 2 28 25 0 3 78 75 0 3 106 100 0 6

5 NOVÁ KOMUNIKACE M 600 520 32 48 556 486 28 42 44 34 4 6 48 42 2 4 VV OV LNV TNV

6 II/388 II 2900 2445 182 273 2685 2273 164 248 215 172 18 25 239 201 15 23

VV OV LNV TNV

Tabulka   5.2C: Intenzity dopravních proud ů pro rok 2020 - výhled - obousm ěrně s areálovou dopravou
3 5 106 103 104 105 116 113 114 115 111 108 109 110

Č. Jméno Charakter

1 PRŮMYSLOVÁ I M 1310 1112 72 126 150 132 0 18 1189 1011 64 114 111 93 0 18 121 101 8 12 39 39 0 0 127 111 6 10 33 31 0 2

2 Nádražní II 4180 3557 230 393 400 352 0 48 3794 3227 207 360 296 248 0 48 386 330 23 33 104 104 0 0 397 343 19 35 86 80 0 6

3 II/388 II 2800 2373 166 261 100 88 0 12 2575 2187 150 238 74 62 0 12 225 186 16 23 26 26 0 0 244 207 14 23 22 20 0 2

4 PRŮMYSLOVÁ II M 960 840 24 96 500 440 0 60 798 684 22 92 370 310 0 60 162 156 2 4 130 130 0 0 142 132 2 8 106 100 0 6

5 NOVÁ KOMUNIKACE M 950 828 32 90 350 308 0 42 815 703 28 84 259 217 0 42 135 125 4 6 91 91 0 0 125 113 2 10 77 71 0 6

6 II/388 II 3150 2665 182 303 250 220 0 30 2870 2428 164 278 185 155 0 30 280 237 18 25 65 65 0 0 294 252 15 27 55 51 0 4

VV OV LNV TNV

Podíly denní, noční a špičkové intenzity byly provedeny dle TP  189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích

Charakter D E I II

OV 9,1% 8,2% 7,5% 7,0%

NV 17,2% 12,1% 10,3% 9,8%

TNV 21,4% 20,7% 15,5% 9,4%

OV 90,9% 91,8% 92,5% 93,0% VV
NV 82,8% 87,9% 89,7% 90,2% OV

TNV 78,6% 79,3% 84,5% 90,7% LNV
Podíl špičkové intenzity Išp VV 7,7% 8,1% 8,1% 8,2% TNV Těžká nákladní vozidla z VV

PŘÍLOHA  5.2

doprava na síti-celkem zm ěna vlivem provozu zám ěru

Podíl noční intenzity (22:00-6:00) z 24 h

Podíl denní intenzity (6:00-22:00) z 24 h

Všechna vozidla
Osobní vozidla z VV

Lehká nákladní vozidla z VV

doprava na síti-celkem zm ěna vlivem provozu zám ěru doprava na síti-celkem zm ěna vlivem provozu zám ěru doprava na síti-celkem zm ěna vlivem provozu zám ěru

obousm ěrně

z toho denní (06.00-22:00)

z toho no ční (22:00-6:00)
návrhová špi čková hod.

Komunikace 24 hod (00:00 - 24:00) Z toho denní 06:00-22:00 Z toho no ční 22:00 - 6:00 návrhová špi čková hod.

24 hod  z toho denní  06:00-22:00 z toho no ční 22:00-06:00 návrhová špi čková hod. Příjezdy Odjezdy

Komunikace Intenzity automob. dopravy DOPRAVA GENEROVANÁ PROVOZEM AREÁLU
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PŘÍLOHA  5.2 SOUČTOVÉ TABULKY - INTENZITY DOPRAVNÍCH PROUDŮ NA SÍTI 24HODINOVÉ, Z TOHO NOČNÍ A VE ŠPIČKOVÉ HODINĚ V ROCE 2020


