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VYMEZENÍ A CÍLE STUDIE 



Zadání studie

* Prov ení parametr  stávající silnice I/4, resp. D4 
+ návrh stavebních opat ení s cílem:

popsat a odstranit nalezená bezpe nostní rizika,

uvést tím silnici do parametr  dálnice dle platných technických p edpis . 

* P edm tem studie není komplexní návrh rekonstrukce stávající 
silnice.

* Studie je zpracována v podrobnosti k napln ní cíle:
stanovit okruh problematiky pro uvedení silnice I/4 do parametr  dálnice, 

itom rozpracování nám ešení m že mít více variant ešeno v 
konceptu),

ešení nejsou ist  technická a jejich akceptování závisí na širším 
projednání s dot enými subjekty (DOSS + samosprávy).



Obsah studie

* ást problémová (pr zkumová)
Základní územní charakteristiky, vztah k územním plán m

Základní technický pasport silnice a k ižovatek

Režim autobus  PID

Pasport most

Pasport odvodn ní

* ást návrhová
Navržené úpravy silnice (resp. dálnice) a k ižovatek

Doprovodná komunikace

Úpravy režimu autobus  PID

Majetkoprávní analýza

* Hluková studie
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HLAVNÍ PROBLEMATIKY 



Hlavní problematiky

* Trasa I/4 a D4
Sjednocení správy (Hl. m. Praha x SD), uvedení do jednotného standardu

Jízdní pruhy 3,5 m, homogenizace krajnice min 2,5 m (dle prostorových 
možností),

Standardizace st edního d lícího pásu na ší ku min. 3 m (umíst ní 
vybavení dálnice, rozhledy pro zastavení),

Návrhové a sm rodatné rychlosti, úpravy p ných sklon , (Praha 100/100, 
mimo Prahu 120/130, s výjimkou Jílovišt  110/110 – omezení rychlosti),

ižovatka Zbraslav st ed (dle ÚPn hl. m. Prahy) – nevhodné umíst ní,

tve MÚK v p im ených parametrech (obecn  ve všech p ípadech),

ipojovací/odbo ovací pruhy v normových parametrech,

Odstran ní p echodu na Zbraslavi (pouze konstatování, bez návrhu),

Odstran ní napojení území mimo MÚK (3 x Zbraslav, Jíloviš ský les,…),   

Vymíst ní autobusových zastávek (norma zastávky na dálnici nep ipouští),



Hlavní problematiky

* Další souvislosti
Alternativní vedení PID se zastávkami mimo dálnici,

Doprovodná komunikace III t . Na Baních (Zbraslav) – Pražská (Jílovišt ), 
pro vozidla s omezeným p ístupem na D, nejen pro linky BUS,

Vztah k územním plán m (k ižovatka Zbraslav st ed, doprovodná 
komunikace, projekt Aleje,…),

Odpo ívky (Cukrák, Líšnice),

Varianty v oblastech Líšnice a itka dle projektu Aleje, 

Majetkoprávní vztahy – základní analýza,

Protihluková opat ení.
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CHARAKTERISTIKA TRASY D4 



Vymezení ešeného úseku

Stavba Zbraslav – obchvat 1966

Stavba Zbraslav – Jílovišt 1972 

Stavba Jílovišt  – Varadov 1971 

Stavba itka – obchvat 1978 

úsek SOKP Lahovice – itka
(0,800 – 14,600)

ve správ  hl. m. Praha (do cca km 5,3)
+ SD R

Stavba Klínec – Jiráskova tvr 1975 



ižovatky – sou asný stav

6 MÚK + 1 výhedová

MÚK Zbraslav sever
MÚK Zbraslav st ed
MÚK Zbraslav jih
MÚK Jílovišt , Pražská
MÚK Jílovišt , exit 8
MÚK Jílovišt , exit 9
MÚK itka



Dot ené katastry

Zbraslav
Jílovišt
Klínec
Líšnice

itka
Mníšek pod Brdy
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ÚZEMNÍ PLÁNY – zm ny



ÚPn hl. m. Praha

MÚK Zbraslav st ed – doporu eno nerealizovat 



ÚPn Jílovišt

Doprovodná komunikace III. t ídy Jílovišt  (Pražská) – Zbraslav (Na Baních)



ÚPn Klínec



ÚPn Líšnice

Developerský projekt Aleje



ÚPn itka

Developerský projekt Aleje
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INTENZITY, KATEGORIE 



Intenzity – kapacita - kategorie

30 000 / 29 600

19 200 / 29 700

18 900 / 27 200 

8 600 / 8 500

.. … / 42 600

všechna vozidla za 24 hodin

rok 2010 / rok 2016

(výhled v rozmezí 25 000 – 60 000)

= základní kategorie 2 x 2 



Intenzity – kapacita - kategorie

Požadovaný standard:
• JP 3,50 m
• SDP min 3,00 m
• ZK 2,50 m

• Minimalizace zábor  
mimo silni ní pozemek
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AUTOBUSY PID



Autobusy PID - stav

linka 317 Smíchov – Dob íš
27 pár  v pracovním dnu

linka 318 Smíchov – itka
47 pár  v pracovním dnu
(obsluhuje území)

linka 320 Smíchov – Mníšek pod Brdy
9 pár  v pracovním dnu

linka 321 Smíchov – St íbrná Lhota
12 pár  v pracovním dnu

celkem 95 pár  v pracovním dnu

Zastávky na D4 (6x):
• Jílovišt  Cukrák
• Jílovišt  hl. silnice
• Trnová rozcestí
• Klínec škola
• Líšnice hl. silnice
• itka hl. silnice



Autobusy PID - návrh

Princip
3 expresní linky na D4
+ linky p ekryvné obslužné

estupní uzly:
itka + Jílovišt  + Zbraslav nám.



Autobusy PID - stav



Autobusy PID - návrh



Autobusy PID - návrh



Autobusy PID - návrh
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DOPROVODNÁ KOMUNIKACE



Doprovodná komunikace III. t ídy



Doprovodná komunikace III. t ídy

Nové propojení Na Baních - Jílovišt
Katastr Jílovišt  – není zahrnuto v územním plánu



Doprovodná komunikace III. t ídy

Propojení Jílovišt  – itka – dle územního plánu Líšnice



Doprovodná komunikace III. t ídy

Nové propojení Na Baních - Jílovišt
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NAVRHOVANÉ ÚPRAVY NA 
HLAVNÍ TRASE



Navržené úpravy – MÚK Zbraslav sever (Ke Kr ovu)



Navržené úpravy – MÚK Zbraslav sever



Navržené úpravy – napojení K Výtopn



Navržené úpravy – napojení k Výtopn



Navržené úpravy – km 4,5 p echod ( SPH, Za Dálnicí)



Navržené úpravy – km 4,1 - 4,8 / SPH MOL - AGIP/



Navržené úpravy – MÚK Zbraslav jih (Na Baních)



Navržené úpravy – MÚK Zbraslav jih



Navržené úpravy – odpo ívka Cukrák



Navržené úpravy – odpo ívka Cukrák



Navržené úpravy – Jílovišt , ulice Pražská



Navržené úpravy – Jílovišt , ulice Pražská



Navržené úpravy – Jílovišt , MÚK exit 9



Navržené úpravy – Jílovišt , MÚK exit 9



Navržené úpravy – Jílovišt



Navržené úpravy – BUS Klínec škola



Navržené úpravy – BUS Klínec škola



Navržené úpravy – BUS Líšnice hl. silnice



Navržené úpravy – BUS Klínec škola



Navržené úpravy – MÚK itka



Navržené úpravy – BUS Líšnice hl. silnice



itka – Líšnice, projekt Aleje



Navržené úpravy – MÚK itka var. A1



Navržené úpravy – MÚK itka var. A2



Navržené úpravy – MÚK itka var. A3



Navržené úpravy – MÚK itka var B1



Navržené úpravy – MÚK itka var. B2



Navržené úpravy – MÚK itka var. B2



Navržené úpravy – MÚK itka var. B2
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MOSTY a ODVODN NÍ



Mosty



Odvodn ní



Odvodn ní
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HLUKOVÁ STUDIE



Hluková studie

Sou asná protihluková ochrana:
Praha – Zbraslav              bez ochrany
Jílovišt                              4 protihlukové st ny
Klínec/Líšnice (Varadov)   2 protihlukové st ny

itka                                  bez ochrany



Hluková studie

Název PHS Délka Výška Materiál Za átek Konec

L1 Jílovišt 225 m 3 m
plast, sklo (od p emost ní ulice 

Na Zvonici)
u objektu Na Zvonici p 69 exit Jílovišt

L2 Jílovišt 50 m 2 m plast ochrana objektu U Cihelny 46

L 3 Klínec / Líšnice –
Varadov 1 000 m 4,5 m

materiál porobeton (výjime  
sklo)

autobusová zastávka 
Klínec, škola

sjezd k erpací stanici 
Benzina

P1 Jílovišt 350 m 3 m plast
autobusová zastávka 

Jílovišt  hl. silnice
na úrovni . 51 v ul. 

Na Zvonici

P2 Jílovišt 200 m
prom nlivá 

2-3 m
plast za exitem 9 - Jílovišt

na úrovni p 173 ul. 
Pražská

P3 Klínec / Líšnice –
Varadov 400 m 4,5 m

materiál porobeton (výjime  
sklo)

kilometrovník 11,5 km
na úrovni . p. 81, 

Klínec



Hluková studie



Hluková studie



Hluková studie



Hluková studie



Hluková studie



Hluková studie

* Vyhodnocení výpo  (lokality, kde lze p edpokládat ve výhledovém 
období p ekra ování v sou asné dob  platných hygienických limit ):

Zbraslav zástavba mezi ulicemi Nebeského a K výtopn

Zbraslav - Ban zástavba mezi D4 a ulicí Na Baních

Zbraslav ojedin lá zástavba západn  od D4, ul. Za dálnicí a u ul. Jíloviš ská

Jílovišt zástavba mezi D4 a ulicí Pražská a její nejbližší okolí

Jílovišt ojedin lá zástavba západn  od D4 v ulici a Zvonici, U cihelny,  
Františka Smolíka a Všenorská

Klínec ilehlá zástavba po obou stranách komunikace R4

Varadov zástavba p iléhající ke komunikaci D4

itka zástavba p iléhající k D4 a podél komunikace III/11510 (nové RD)

* Sou asná protihluková opat ení jsou pro výhled nedostate ná

* N které protihlukové st ny jsou v kolizi s návrhy úprav D4
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SHRNUTÍ



Obecné shrnutí

* Studie nemá být komplexním návrhem rekonstrukce stávající 
silnice. Ten m že být definován po vyhodnocení /projednání/ 
navrhovaných úprav. 

* Z charakteru navrhovaných úprav je z ejmé, že jen zcela 
výjime  lze nápravu sou asného stavu ešit v režimu 
údržbových prací.

* Vyhodnocení má více hledisek:
míra spln ní normových parametr  a p ípustnost odchylných ešení,

efektivita navrhovaných úprav z hlediska bezpe nosti provozu,

majetkové pom ry, finan ní nároky,

legislativní souvislosti další p ípravy (zásady územního rozvoje, ÚPn, 
EIA,….)
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OTÁZKY A DISKUZE 


