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13.2 První etapa metra D1 Pankrác – Nové Dvory 

Etapa �. I.  bude probíhat p�edevším v období 1.1/2014 – 30.11.2018.  

Pro výpo�et byla uvažována pouze doba odvozu a návozu materiálu: 1.1. 2014 až 31.3. 2017 

→ po�et pracovních dní za toto období: 821. 

Tato etapa bude �ešit stanice a mezistani�ní úseky Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Kr�, 

Nemocnice Kr�, celkem tedy 4 stanice a 3 mezistani�ní úseky. 

Poznámka: Nezapo�etli jsme stanici Olbrachtova a Nemocnice Kr�. Hodnoty z t�chto stanic 

byly p�i�azeny k Nádraží Kr� a ke stanici Pankrác.  

• Stanice Pankrác (PAD) – staveništ�� ulice Na Pankráci � ulice Na Strži � ulice 5. 

kv�tna � SVJ ven z Prahy a také – Staveništ� pod ulicí 5. kv�tna � ulice Hv�zdova 

� ulice 5. kv�tna � SVJ ven z Prahy na Brn�nskou a D1  

Celkem aut: 113 437 (uvažováno s ob�ma sm�ry)  

Uvažováno po�et pracovních dní celkem: 821 

Na výše uvedených komunikacích dojde ke zvýšení nákladní dopravy o 138 aut denn� (v 

pracovní dny), tj. cca 9 nákladních aut za hodinu.   

• Stanice Nádraží Kr� (NAK) – staveništ� � Jižní spojka Stanice Zálesí (nemocnice 

Kr�) – (NEK) - Staveništ�-� ulice Víde	ská � Jižní spojka �ulice 5. Kv�tna a ven 

z Prahy na Brn�nskou a D1

Celkem aut: 147 627 

Uvažováno po�et pracovních dní celkem: 821 

Na výše uvedených komunikacích dojde ke zvýšení o 180 aut denn� (pracovní dny), tj. 11 

nákladních vozidel za hodinu. 

• Stanice Nové Dvory (ND) staveništ� � ulice Libušská � ulice Dobronická � ulice 

Víde	ská � ul 5. Kv�tna a ven z Prahy na Brn�nskou a D1

Celkem aut: 56 166 

Uvažováno po�et pracovních dní celkem: 821 

Na výše uvedených komunikacích dojde ke zvýšení o 68 aut denn� (pracovní dny), tj. 4 

nákladní auta za hodinu.  

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že nap�. v ul. 5. Kv�tna pojede za hodinu ve stejném 

období  9 + 11 + 4 = 24 nákladních aut za hodinu. 

13.2.1 Tabulka – zatížení bez dopravy materiál� ze stavby a s materiály 
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