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Použité zkratky 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

MČ   městská část 

MHD   městská hromadná doprava 

OMI   Odbor hlavního investora hl. m. Prahy 

OŽPD   Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha9 

ROPID   Regionální organizátor pražské integrované dopravy 

TSK   Technická správa komunikací hl. m. Prahy 

TSK-UDI  Technická správa komunikací – Úsek dopravního inženýrství 
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Pár slov úvodem o MČ Praha 9 

Městská část Praha 9 se rozprostírá na území o rozloze 13,56 kilometrů čtverečních a je domovem 

více než 54 tisíc obyvatel hl. m. Prahy. MČ Praha 9 se nachází převážně na katastru Vysočan, Proseka 

a Hrdlořez, částečně také na katastru Libně, Hloubětína a Střížkova. Nepatrně městská část zasahuje i 

na katastr Malešic. MČ Praha 9 sousedí s městskými částmi Praha 10, Praha 3, Praha 8, Praha 

18 (Letňany), Praha 19 (Kbely) a Praha 14 (Kyje). 

Městský obvod Praha 9 se spádovým centrem ve Vysočanech poprvé existoval v letech 1949–1960 

jako jeden z 16 městských obvodů, podruhé byl v prakticky ve shodném vymezení ustaven zákonem o 

územním členění státu s účinností od 1. července 1960 jako jeden z 10 městských obvodů, výrazně 

byl poté rozšířen v rámci zvětšování Prahy v letech 1968 a 1974. Od roku 1990 byl předefinován 

výčtem městských částí, ale hranice území se přitom podstatně nezměnily. Městská část Praha 9 byla 

ustavena s účinností od 24. listopadu 1990 jako jedna z 56, později 57 samosprávných městských 

částí hl. m. Prahy.  

 

Obraz starých Vysočan z roku 1911 (zdroj: MČ Praha 9) 

Severní hranicí řešeného území MČ Praha 9 je dnes klín komunikací Liberecká a Kbelská, za kterými 

se nachází místní části Letňany a Ďáblice. Východní hranice je převážně vedena ulicí Kbelskou 

směrem k Hloubětínu a dále pak ulicí Průmyslovou. Jižní hranice je vedena podél železničních tratí na 

rozhraní Hrdlořez a Malešic až do oblasti Jarova, kde v dotyku s Žižkovem přechází v západní hranici. 

Západní hranice MČ Praha 9 je až k oblasti Na Krejcárku a Pod Balkánem vedena ulicí Spojovací. Od 

větší části Libně rozkládající se na území Prahy 8 oddělují řešené území železniční tratě v oblasti 

Balabenky a také svahy Proseckých skal, táhnoucí se pozvolna až zpátky k ulici Liberecká. 

Uliční síť území, které dnes tvoří městskou část Praha 9, vznikala ve venkovské krajině osídlené na 

konci středověku pouze v malých rozdrobených sídlech. Již v těchto dobách vedly krajem v okolí 

Rokytky cesty z Prahy do Vídně přes Čáslav (dnes Koněvova, Českobrodská), dále cesta z Prahy na 

Moravu a Slezsko přes Hradec Králové (dnes Českomoravská a Poděbradská) a také cesta z Prahy a 
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Libně do Brandýsa a Staré Boleslavi a dále do Lužice (dnes Sokolovská, Pod Pekárnami, Ke Klíčovu, 

Nad Klíčovem, Kbelská, Mladoboleslavská, Prosecká a Čakovická).  

Od druhé čtvrtiny sedmnáctého století začal rakouský stát budovat síť umělých silnic, které si vynutily 

vojensko strategické i hospodářské důvody měnící se společnosti. Silnice na Vídeň, Slezsko i Lužici 

byly v blízkosti Prahy opatřeny kamenným podkladem, přímým směrem a šířkou 14 m, svažité úseky 

byly dlážděny. V území Prahy 9 se tři paralelní říšské cesty, koncentrované na poměrně malém území, 

staly základem dopravní infrastruktury území a ve struktuře městské části hrají dodnes dominantní 

roli. Vysoký standard vybavení území silnicemi se stal též paradoxně příčinou velmi omezeného 

rozvoje městské uliční sítě, kterou jinak běžně začínal rozvoj nových staveb měst na zelené louce a 

též pozdních investic do moderních kapacitních silnic na konci 20. století. 

 

Českomoravská – Kolben po roce 1920 (zdroj: MČ Praha 9) 

Železnice od jihovýchodu a severovýchodu si stejně jako o něco dříve silnice našly přirozenou terénní 

bránu do pražské kotliny, když na severu jejich rozvoj zpomaloval Vltavský meandr a na jihu příčné 

údolí Botiče, Vyšehradská skála a svahy Vinohrad. Důsledkem jejich rozvoje bylo poté velmi překotné 

a intenzivní využití území podél nových železničních tratí. Dominantní role železnic v tehdejší době, 

živelný průmyslový rozvoj a rychlý růst malých vesnic bez připravených plánovacích nástrojů vedl na 

konci 19. století k vzniku neobvyklého množství bariér v do té doby volné krajině protkané pouze 

svazkem silnic, dále k nahodilé urbanizaci bez vzniku vnitřní struktury komunikací, a bez vzniku 

veřejných prostranství a hierarchie ulic.  

Územím budoucí Prahy 9 dále procházely dálkové silnice, které postupně obklopilo množství 

obytných domů v jádru Vysočan, na spojnici Vysočany - Libeň za tratí Státní dráhy při cestě do 

Hrdlořez (Nové Vysočany) a také podél prosecké silnice a v malém rozsahu i v Hrdlořezech. Podél 

železnic se usadily továrny, které obklopily také silnici na Hradec Králové. Uliční síť se na území Prahy 

9 rozvíjela jen ve velmi omezených územích východní Libně (okolí Drahobejlovy), v přednádraží 

Vysočan a v okolí náměstí OSN, dále Harfy, starého Proseka, Krocínky a Nových Vysočan. Zbytek 

území byl a je dosud obsluhován jen hlavními sběrnými komunikacemi a řídkou sítí cest upravených 

na silničky a končících většinou u trati nebo u hranic bývalých továren. Mimo hlavní silnice vedly 

územím také cesty spojující Libeň a Hrdlořezy, Žižkov a Vysočany (dnešní Novovysočanská), dále cesty 

do Letňan a z Hrdlořez do Malešic. Chudou síť doplnily ve 20. století novostavby ulic Freyova, 

Čuprova, K Žižkovu a hustá uliční síť sídliště Prosek. V souvislosti se sídlištěm Prosek došlo k výstavbě 

ulice Liberecké, Vysočanské včetně estakády, nové části Prosecké a úpravě Letňanské. Nové 

komunikace vznikly i při rozvoji Hloubětína a především při výstavbě Průmyslového Polookruhu. Jak 
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je však patrné z předešlého historického přehledu, uliční síť Prahy 9 je dnes stále ještě tvořena 

převážně hlavními sběrnými komunikacemi a přístupovými obslužnými ulicemi v omezených 

územích. Značná část území je stále přístupná jen slepými ulicemi, jejichž podíl na celkové délce sítě 

je unikátní. Pouze náhorní rovina Proseka a Krocínky je aktuálně vybavena rozsáhlejší uliční sítí s 

určitou hierarchií i logikou. Charakteristické pro uliční síť MČ Praha 9 je poté využití téměř veškerých 

komunikací povrchovou hromadnou dopravou.  

 

Stávající pohled na rozvíjející se Vysočany (zdroj: HaskoningDHV) 

Rozloha, tvar, vývoj, geografie a poloha území Prahy 9 se velkou měrou odráží také ve stávající 

dopravní situaci této městské části. Vzhledem k poloze mezi širším centrem Prahy a navazujícími 

periferními oblastmi vzniká každý den značná poptávka na přepravu nejen samotných obyvatel Prahy 

9, ale také osob konajících vzhledem k této městské části tranzitní cesty či pohyby mající zde pouze 

zdroj či cíl. Nezanedbatelnou skupinou tranzitujících přes území MČ Praha 9 jsou poté obyvatelé 

satelitních sídel v aglomeračním pásmu hl. m. Prahy (až 90 tisíc osob v oblasti mezi Neratovicemi a 

Českým Brodem). Výrazné dopravní nároky, kladené v současnosti na komunikační systém MČ Praha 

9 a také připravovaný masivní rozvoj v dříve převážně průmyslových oblastech, byly jedním z hlavních 

důvodů pro zpracování Generelu silniční dopravy MČ Praha 9.  
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Důvody pro pořízení Generelu silniční dopravy MČ Praha 9 

Generel silniční dopravy MČ Praha 9 je pořízen za podpory projektu City Regions – Increasing the 

competitiveness of city regions through integrated urban-rural development, jehož je MČ Praha 9 

účastníkem. Zpracování Generelu je financováno Evropskou unií z prostředků operačního 

programu nadnárodní spolupráce Central Europe, ERDF.  

Hlavním důvodem pro pořízení studie Generel silniční dopravy MČ Praha 9 je neustále se zhoršující 

dopravní situace způsobovaná jednak trvale se zvyšujícími intenzitami automobilové dopravy a také 

výrazně se opožďující dostavbou nadřazeného komunikačního systému hl. m. Prahy (Městský okruh, 

významné silniční radiály, Silniční okruh). Díky množství projíždějících i odstavených automobilů 

v ulicích a trvale houstnoucím dopravním poměrům dochází dnes ve vybraných úsecích komunikační 

sítě k výraznému zdržování vozidel povrchové hromadné dopravy. Díky zdržování autobusů a tramvají 

v dopravních kongescích, dostupnosti osobního automobilu a převládajícímu uspěchanému stylu 

života v metropoli pak dochází k dalšímu odklonu dnešní populace od systémů veřejné dopravy 

směrem k dopravě individuální. I přes nedávnou dostavbu linek Metra a jejich zprovoznění směrem 

do Hloubětína a do Letňan každoročně stagnuje přepravený objem cestujících. Zbývajícím systémům, 

tj. pěší a cyklistické dopravě, stále chybí na území městské části Praha 9 dobudování komunikačního 

systému takovým způsobem, který by jim umožnil plošnou prostupnost území bez nutnosti 

pohybovat se v koridorech určených pro motorovou dopravu s rizikem vzájemných střetů.  

 

Stávající a výhledový stav nadřazené komunikační sítě ve vztahu k území MČ Praha 9 (zdroj: TSK) 
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Dalším důvodem je také dostavba či postupující příprava rozvoje dříve průmyslových, dnes stále ještě 

zanedbaných rozvojových lokalit, nacházejících se na území MČ Praha 9. V plánech developerů se 

tato území objevují jako území s funkcí bydlení, případně s funkcí smíšenou, umožňující jednak 

zástavbu administrativními či obchodně administrativními objekty. Ať tak či tak, na území MČ Praha 9 

se dnes nachází velké množství rozvojových oblastí, jejichž druhotným efektem (přejdeme-li pozitiva 

typu nové bydlení a růst pracovních příležitostí) bude další růst automobilů v ulicích vyvolávaný 

provozem právě těchto nově vybudovaných oblastí.  

 

Historický snímek Vysočanské spalovny (zdroj: MČ Praha 9) 

 

Obytný komplex Nová Harfa v místě bývalé spalovny (zdroj: HaskoningDHV) 

V neposlední řadě je důvodem pro pořízení Generelu také potřeba navázání úzké spolupráce 

zástupců a odborů MČ Praha 9 se zástupci organizací a subjektů dlouhodobě se zabývajících řešením 

dopravní situace na území hl. m. Prahy. Spolupráce a vzájemná informovanost byla navázána také ve 

směru k zástupcům sousedících městských částí, obcí a měst nacházejících se na východ od MČ Praha 

9 v aglomeračním pásmu. 
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Rozvojové území areálu bývalé továrny Praga ve Vysočanech (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Rozvojové území „Čína“ v Hloubětíně (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Probíhající dostavba obytného komplexu Kejřův Park (zdroj: HaskoningDHV) 
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Představení zpracovatele Generelu 

Aby bylo možné účinně řešit dopravní problematiku a postupně snižovat negativní projevy dopravy 

v území MČ Prahy 9, je potřebná především detailní znalost aktuální dopravní situace, existující 

dopravní infrastruktury a také věrohodná prognóza budoucích dopravních nároků. Na takováto 

poznání mohou později navázat koncepční návrhy a doporučení. V rámci zlepšení stávajícího 

nevyhovujícího stavu proto Městská část Praha 9 zadala k řešení rozsáhlou analýzu, projekt s názvem 

„Generel silniční dopravy MČ Praha 9“. Během výběrového řízení na řešení tohoto projektu byla jako 

zpracovatel vybrána společnost HaskoningDHV CR, spol. s r. o., konzultační a inženýrská firma se 

sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00. 

HaskoningDHV CR, spol. s r.o. (dříve DHV, spol. s r. o.) pracuje na českém trhu již od roku 1992. Za 

více než 20 let své existence si na trhu konzultačních a inženýrských firem vybudovala pevnou pozici 

mezi vedoucími společnostmi v odvětví doprava a infrastruktura, životní prostředí a prostorové 

plánování. Do oblasti působnosti HaskoningDHV patří analýzy a strategie cestovního ruchu, 

projektování cyklostezek a generely cyklistické dopravy, dopravní inženýring, environmentální audity 

a analýzy ekologických rizik, strategické a dopravní politiky, dopravní průzkumy, geoinformační 

systémy, geologické posudky, hydrogeologické průzkumy, EIA, SEA, legislativa ČR a EU v oblasti 

životního prostředí, politika EU a OECD, operační programy a jejich hodnocení, plány a projekty 

územních systémů ekologické stability, programy rozvoje města a regionů, studie proveditelnosti 

investičních a neinvestičních záměrů, školení a vzdělávání, územní plánování a další disciplíny. 

Hlavním inženýrem projektu je Ing. Jan Kovařík, projektový tým tvoří Ing. Jiří Kašpar a Ing. Pavel 

Doubek. V rámci průběhu řešení projektu byla oslovena také řadě externích subjektů a dalších 

specialistů, kteří poskytly cenné informace a data potřebná k pochopení dopravní problematiky MČ 

Praha 9 v širších souvislostech. 

 

Zastoupení společnosti HaskoningDHV v České republice 
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Spolupracující organizace a subjekty 

V průběhu řešení projektu byla navázána spolupráce s vybranými subjekty a společnostmi 

podílejícími se dlouhodobě na zpracování dopravně-inženýrských, urbanistických a jiných 

koncepčních materiálů pro rozvojovou oblast MČ Praha 9, potažmo pro celé území hlavního města i 

navazujících oblastí aglomeračního pásma. V rámci užší spolupráce proběhlo několikero konzultací se 

zástupci vybraných odborů MČ Praha 9 (především Odbor životního prostředí a dopravy), dále byla 

navázána úzká spolupráce s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy jakožto nástupnickou 

organizací Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy, stejně tak s Regionálním organizátorem 

pražské integrované dopravy ROPID a s vybranými odbory Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy a 

Magistrátu hl. m. Prahy (například Odbor městského investora OMI). V neposlední řadě byli zástupci 

zadavatele v úzkém kontaktu se zástupci navazujících městských částí hl. m. Prahy a vybraných 

středočeských obcí a měst majících vztah k řešenému území MČ Praha 9. 

Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 9 byl hlavním zdrojem informací ohledně řešeného 

území a to jak z pohledu detailních znalostí a zkušeností ohledně fungování stávajícího dopravního 

systému, tak i historie výstavby a plánovaného rozvoje území v jeho správě. 

Technická správa komunikací, potažmo Úsek dopravního inženýrství TSK-UDI, poskytl informace o 

stávajícím dopravním zatížení komunikační sítě nacházející se na území hl. m. Prahy a MČ Praha 9, 

dále o skladbě a směřování dopravních proudů, o objemech zbytné tranzitní dopravy a také o 

předpokládaných dopadech připravovaných dopravních staveb nadřazeného komunikačního systému 

hl. m. Prahy na komunikační síť MČ Prahy 9. 

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) poskytl informace a svolení k jejich 

dalšímu využití ohledně množství cestujících a spojů v jednotlivých módech městské a veřejné 

hromadné dopravy, o počtu nástupů/výstupů cestujících na jednotlivých zastávkách situovaných 

v řešeném území a další informace potřebné pro detailní pochopení fungování módu hromadné 

dopravy na území městské části. 

Další informace o vývoji a směřování dopravního systému hl. m. Prahy byly čerpány z odborných 

publikací a výstupů URM hl. m. Prahy, OMI hl. m. Prahy a dalších organizací a institucí.  

Vzhledem k dlouhodobému působení společnosti HaskoningDHV na území hlavního města Prahy i 

MČ Praha 9 byla se svolením zástupců této městské části využita také obsáhlá databáze informací a 

poznatků nastřádaná v uplynulých letech při řešení dopravně-inženýrských problematik právě na 

objednávku MČ Praha 9. 
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Problematika řešená Generelem 

Předkládaný Generel silniční dopravy MČ Praha 9 se zabývá především problémy způsobovanými 

v řešeném území individuální automobilovou dopravou v pohybu a v klidu. S dopravou v pohybu 

souvisí jednak zbytná tranzitní doprava v ulicích městské části, dopravní zácpy a kongesce 

způsobované poptávkou přesahující nabídku kapacity klíčových křižovatkových uzlů, dále riziko střetů 

automobilů a nechráněných účastníků silničního provozu. Neopominutelnými negativy jsou také 

zvýšené množství emisí hluku a zdraví škodlivých látek v ovzduší a omezená plynulost provozu vozidel 

povrchové hromadné dopravy. S dopravou v klidu poté souvisí omezená průjezdnost území pro 

vozidla Integrovaného záchranného systému (IZS), snížená dostupnost území pro rezidenty a 

abonenty, snižování estetické hodnoty uličních profilů, zábor a poškozování zelených ploch a dalšího 

majetku MČ Praha 9. Zmíněné problematiky se prolínají celým územím MČ Praha 9 v závislosti na 

vedení stop hlavních průjezdních komunikací, rozložení zdrojů a cílů dopravy (obytné soubory budov, 

průmyslové oblasti, obchodní či obchodně-administrativní aktivity) a vedení linek povrchové 

hromadné dopravy územím. 

Zbytná tranzitní automobilová doprava je dnes charakteristická pro celou dopravně významnou 

komunikační síť městské části a protože se koncentruje do všech hlavních směrů a průjezdních 

koridorů, způsobuje ve špičkových obdobích dne nemalé problémy. V západovýchodních cestách 

uskutečňovaných přes území MČ Praha 9 se běžně objevuje 40 a více procent zbytné automobilové 

dopravy, stejně tak je tomu i v severojižních dopravních vztazích. V kolonách popojíždějících vozidel 

jsou poté zdržována vozidla povrchové hromadné dopravy, především autobusy vedené v jízdních 

pruzích spolu s individuální automobilovou dopravou (Novovysočanská, K Žižkovu, Freyova, 

Vysočanská, Prosecká). 

 

Autobus linky č. 177 v ulici Freyova 
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Parkující a odstavené osobní automobily působí dnes významné problémy nejenom v místech 

s hustou koncentrovanou zástavbou panelových domů (sídliště Prosek, Střížkov), ale také v místech s 

rozvolněnou zástavbou panelových, činžovních a rodinných domů (například oblast Pod Balkánem). 

Problematické jsou také lokality s napojením na kapacitní hromadnou dopravu (oblast okolo stanice 

Metra Českomoravská, či železniční stanice Praha-Vysočany a stanice Metra Vysočanská). Problémy 

jsou evidentní také podél komunikací se smíšenou funkcí bydlení a obchodně-administrativní činnosti 

(Harfa, Nová Harfa, Sokolovská, Ocelářská a Českomoravská nedaleko O2 Arény). Problémy 

s dopravou v klidu a množstvím parkujících vozidel jsou poté charakteristické při pořádání akcí 

s výraznými nároky na dopravu (O2 Aréna). 

 

Parkující automobily v ulici Jablonecká na Proseku (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Parkující automobily v ulici Odlehlá v Nových Vysočanech (zdroj: HaskoningDHV) 
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Z pohledu množství tranzitujících vozidel může napomoci jen urychlená dostavba nadřazeného 

komunikačního systému a větší prostor věnovaný alternativním dopravním módům. Z pohledu 

vozidel povrchové hromadné dopravy jsou to vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy a plně 

segregovaný provoz tramvají, dále preference na SSZ křižovatkách a vyšší zapojení telematických 

aplikací do každodenního provozu. Z pohledu nemotorových účastníků provozu jsou to bezpečné 

přechody pro chodce, nové stezky a chodníky pro chodce a cyklisty, které umožní plošnou 

prostupnost území bez ohledu na bariéry v tomto území (Rokytka, vedení silničních tahů a 

železničních tratí, zanedbané průmyslové areály, apod.).  

V rámci problematiky statické dopravy je třeba k řešení přistupovat především s ohledem na řešenou 

lokalitu a výskyt převládajících funkcí v navazujícím území. Problémy v sídlištní zástavbě je možné 

okamžitě řešit změnou organizace dopravy v klidu a zvýšeným dohledem Policie, ve výhledu pak 

výstavbou kapacitních parkovacích objektů. Ve smíšené zástavbě je třeba v první řadě napomoci 

uspokojit potřeby parkování a odstavování vozidel rezidentů a abonentů, v přiměřené míře pak 

návštěvníků či zaměstnanců.  

Lokality v dosahu kapacitního systému hromadné dopravy je třeba přeřešit formou nabídky 

záchytných parkovacích kapacit. Nároky statické dopravy připravovaného rozvoje nových ploch 

(bydlení či administrativa) je poté nutné řešit převážně v rámci těchto ploch jako parkování vozidel na 

povrchu či pod povrchem. 

 

Parkující automobily pod a u objektu Holandský dům v Nových Vysočanech (zdroj: HaskoningDHV) 

Prolínání problémů způsobovaných dopravou v pohybu a v klidu je poté možné spatřovat při 

napojení velkých rozvojových záměrů na stávající komunikační síť. S ohledem na zkušenosti z jiných 

městských částí i dalších měst České republiky je tedy nutné uvažovat takový způsob napojení, který 

umožní bezproblémové převedení jak stávající dopravy, tak i dopravy nově vyvolané rozvojovým 

záměrem. 
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Připravované výstupy a očekávané přínosy Generelu 

 

Městská část Praha 9 získává zpracováním Generelu silniční dopravy zejména: 

- Aktuální informace o stavu dopravní infrastruktury a rozložení dopravních zátěží na svém 

území, včetně návrhů řešení dopravně problematických lokalit z pohledu dopravy 

v pohybu, dopravy v klidu, hromadné dopravy a dopravy nemotorové, 

- Informace o stavu dopravní obslužnosti území městské části, včetně popisu vedení linek 

městské hromadné dopravy, vytíženosti jednotlivých zastávek, návrhů na doplnění módu 

veřejné hromadné dopravy za účelem kvalitnější obsluhy vybraných lokalit městské části či 

vybraných institucí, 

- Informace o pravděpodobném dopadu připravovaných staveb nadřazeného dopravního 

systému (tunel Blanka, apod.), dále o vlivech připravovaného rozvoje samotné MČ Praha 9 

z pohledu nově generované automobilové dopravy, 

- Odborně podloženou objektivní argumentaci pro rozhodnutí, která mohou v budoucnu 

napomoci snížení negativních projevů dopravy vyvolaných postupným zprovozňováním 

významných dopravních i jiných záměrů na území hl. m. Prahy (potažmo na území MČ 

Prahy 9) na komunikační síť městské části a na život jejích obyvatel. 

 

V rámci tvorby výstupů zpracovaného Generelu silniční dopravy MČ Praha 9 byly vybrány specifické 

okruhy indikátorů, na základě kterých bude hodnoceno plnění stanovených úkolů v rámci projektu 

City Regions - Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-rural 

development. Okruhy indikátorů jsou tvořeny těmito tématy: zpracované rozbory a analýzy, návrhy 

opatření pro mód povrchové hromadné dopravy, návrhy opatření pro mód individuální automobilové 

dopravy, návrhy opatření v rámci zvyšování bezpečnosti silničního provozu, návrhy opatření v rámci 

zvyšování plynulosti provozu, návrhy opatření pro zvýšení dostupnosti a prostupnosti území. 

Hlavním výstupem Generelu silniční dopravy MČ Praha 9 je tzv. Integrovaný systém managementu 

dopravy MČ Praha 9. Jedná se o dokument, který by měl v budoucnu sloužit zástupcům MČ Praha 9 

při jejich rozhodování o podpoře vybraných dopravních systémů, respektive o podpoře systémového 

řešení rozvoje jednotlivých módů dopravy vybranými stavebními či organizačními opatřeními 

navrhovanými Generelem. Návrhy uvedené dále v Generelu byly vytvořeny v souladu s definicí 

koncepce udržitelné mobility. 
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Stav zpracování projektu                                                     

Z důvodu značného množství zpracovávaných dopravních, urbanistických, sociodemografických a 
jiných dat bylo řešení celého projektu rozděleno do několika kapitol, které jsou dále prezentovány 
formou samostatných studií. Tyto studie spolu bezprostředně souvisí, řešené problematiky se 
navzájem prolínají a v souhrnu přináší komplexní informace o stavu stávající i výhledové dopravní 
obsluhy a o dalších problematických okruzích dopravního systému MČ Praha 9.  

 

ČÁST 0 – Souhrnné informace o projektu 

Kapitola věnovaná základním informacím o projektu, o důvodech jeho pořízení a o okruzích 
sledovaných problematických módů. Součástí je také stručná definice zájmového území MČ Praha 9, 
popis připravovaných výstupů a popis stanovených indikátorů. 

STAV DOKONČENO 

 

ČÁST A – Vstupní data a základní rozbory 

Kapitola věnovaná základním územním a dopravním rozborům. V rámci popisné části projektu je 
zmíněna použitá literatura, pohled územního plánování na rozvoj oblasti MČ Praha 9, dále základní 
sociodemografické předpoklady území a plánovaný rozvoj území. 

STAV DOKONČENO 

 

ČÁST B – Analýza dopravní obslužnosti na území MČ Praha 9 

Kapitola věnovaná analýze dopravní obslužnosti a dostupnosti území MČ Praha 9 přináší rozbor 
dopravních charakteristik, upozorňuje na úzká či riziková místa z pohledu módu povrchové hromadné 
dopravy, dopravy v klidu, pěší a cyklistické dopravy. Součástí navrhovaných opatření stanovených na 
detailní analýze aktuálních dopravně-inženýrských ukazatelů jsou návrhy na zvýšení dostupnosti 
vybraného území pomocí vozidel hromadné dopravy, snížení rizika zranění nemotorové dopravy a 
zvýšení prostupnosti území pro cyklisty. V rámci řešení problematiky dopravy v klidu jsou popsány 
základní postupy a opatření vedoucí ke zklidnění stávající dopravní situace v tomto segmentu 
dopravy. 

STAV DOKONČENO 

 

ČÁST C – Vyhodnocení budoucích nároků na infrastrukturu 

Kapitola věnovaná rozborům stávajících a budoucích nároků dopravy v pohybu se opírá o výstupy 
dopravního modelu hl. m. Prahy, který je schopen pomocí moderních výpočetních metod zohlednit 
vlivy výstavby významných dopravních staveb i rozvojových záměrů v řešeném území MČ Praha 9, či 
v území na něj navazujícím. Výstupem studie jsou informace o potřebě urychlené dostavby 
nadřazené sítě pozemních komunikací významně ovlivňujících dopravní situaci na území MČ Praha 9. 

STAV DOKONČENO 
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ČÁST D – Studie proveditelnosti, Integrovaný systém managementu dopravy na území MČ Praha 9 

Kapitola Integrovaný systém managementu dopravy přehledným způsobem sumarizuje výstupy 
předcházejících analýz a rozborů a nastiňuje potřebný postup při zavádění navržených opatření do 
praxe. Na základě výstupů a doporučení Integrovaného systému managementu dopravy bude moci 
být v budoucnu rozhodováno o prioritě a postupu modernizace vybraných dopravních systémů 
provozovaných na území MČ Praha 9 v závislosti na definovaných potřebách obyvatel a území 
dotčené městské části.  

STAV DOKONČENO 

 

ČÁST Z – Manažerský souhrn 

Manažerský souhrn obsahuje závěrečná shrnutí všech řešených problematik včetně krátkého popisu 
navrhovaných řešení a jejich očekávaných přínosů ke koncepci dlouhodobě udržitelné mobility 
obyvatelstva a návštěvníků MČ Praha 9. Součástí manažerského shrnutí je také anglický překlad 
vybraných statí zpracovaného Generelu silniční dopravy MČ Praha 9.  

STAV DOKONČENO 


