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Identifikace vstupních dat a použitých zdrojů informací 

Během řešení projektu Generel silniční dopravy MČ Praha 9 a ostatních souvisejících problematik 

byly v rámci zpracování závěrečné zprávy i dílčích výstupů použity následující podklady a zdroje 

informací: 

Internetové zdroje: 

Internetové stránky městské části MČ Praha 9, www.praha9.cz 

Internetové stránky společnosti ROPID, www.ropid.cz 

Internetové stránky společnosti TSK hl. m. Prahy, www.tsk-praha.cz 

Internetové stránky Wikipedia, www.wikipedia.cz 

Vybraná data a informace ČSÚ, dostupné na http://www.czso.cz/ 

Vybraná data a informace TSK hl. m. Prahy, dostupné na http://www.tsk-praha.cz/ 

Vybraná data a informace URM hl. m. Prahy, dostupné na http://www.urm.cz/ 

Vybraná geografická data hl. m. Prahy, dostupné na http://www.geoportalpraha.cz/ 

Starší studie a publikace: 

Aktualizace dopravního modelu MČ Praha 9 a prognóza dopravy na rok 2010, DHV CR 2002 

Analýza dopravy v klidu na území MČ Prahy 9, City Parking Group 2013 

Dopravně technická studie cyklostezek, Alej 2009 

Dopravní studie Vysočanská, řešení hromadných garáží a okružní křižovatky, DHV CR 2001 

DUR cyklostezky v úseku Mezitraťová, U Schodů, Pod Smetankou, Alej 2009 

Informace o připravované či probíhající výstavbě na území MČ Praha 9, MČ Praha 9 

Mikroskopické posouzení křižovatek Kolbenova x Kbelská, Kolbenova x Freyova, DHV CR 2012 

MÚK Liberecká x Vysočanská, Praha 9, DHV CR 2011 

Kapacitní výpočet okružní křižovatky Prosecká x Vysočanská v Praze 9, DHV CR 2004 

Patnáct let přestupního tarifu PID, ROPID 2011 
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Patnáct let Ropidu, ROPID 2008 

Regionální plán Pražské integrované dopravy, ROPID 2012 

Polyfunkční centrum OC Střížkov – vliv zprovoznění záměru na dopravní situaci, DHV CR 2011 

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020, Přírodovědecká fakulta UK 

2012 

Prosek – dopravní model území a návrh řešení ulice Vysočanská, DHV CR 2002 

Seznam zastávek PID, ROPID 2013 

Standardy kvality dopravy PID Železnice, ROPID 2012 

Standardy kvality PID Autobusy, ROPID 2013 

Statická doprava v Praze 9 Libni, DHV CR 2005 

Statická doprava v Praze 9 – Proseku a Střížkově, DHV CR 2008 

Vliv plánovaných investičních záměrů v ulici Jablonecká na přitížení sítě v oblasti Proseka, 

DHV CR 2009 

Zjištění deficitů parkovacích stání v docházkové vzdálenosti hromadných garáží, 

HaskoningDHV 2013 

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020, Univerzita Karlova v Praze 

2012 

Územní analýza developerských projektů zaměřených na výstavbu bytových domů v Praze, 

URM hl. m. Prahy 2011 

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020, Hl. m. 

Praha 2010 

Strategický plán hl. m. Prahy, 2008  

Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009 – 2015, URM hl. m. 

Prahy 2009 
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Územně plánovací dokumentace a jiné strategické dokumenty: 

Dojížďka a vyjížďka do/ze zaměstnání hl. m. Prahy, URM hl. m. Prahy 2012 

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020, 

MHMP 2003 

Páteřní a hlavní cyklistické trasy, URM 2012 

Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009-2015 

Stávající ÚP hl. m. Prahy  

Strategický plán hl. m. Prahy, 2008 

ÚAP hl. m. Prahy, URM hl. m. Prahy, 2010 

Územní analýza developerských projektů zaměřených na výstavbu bytových domů na území 

hl. m. Prahy, URM hl. m. Prahy 2011 

Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy, UDI hl. m. Prahy 1999 

Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy, URM 

ZÚR hl. m. Prahy, 2009 

TSK  hl. m. Prahy: 

Intenzity dopravy pro stávající a výhledovou komunikační síť, TSK hl. m. Prahy 2013 

Ročenka dopravy, Praha 2008, TSK hl. m. Prahy 2009 

Ročenka dopravy, Praha 2009, TSK hl. m. Prahy 2010 

Ročenka dopravy, Praha 2010, TSK hl. m. Prahy 2011 

Ročenka dopravy, Praha 2011, TSK hl. m. Prahy 2012 

Ročenka dopravy, Praha 2012, TSK hl. m. Prahy 2013 

Konzultace a projednání vybraných problematik: 

Ing. Pavel Morávek - Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 9, 07/2013 

Ing. Jiří Zeman - TSK hl. m. Prahy, 07/2013 



Generel silniční dopravy MČ Praha 9  

 

Prosinec 2013 7 

Ing. Václav Věrtelář - URM hl. m. Prahy, 08/2013 

Ing. Martin Jareš - ROPID 08/2013 

Legislativní rámec 

ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic, ČNI 2004 

ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČNI 2012 

ČSN 736110 Projektování místních komunikací, ČNI 2006 

ČSN 736425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště, ČNI 

2007 

TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, EDIP 2008 

TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, EDIP 2006 

TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, EDIP 2012 

Ostatní  

Digitální podklady poskytnuté MČ Praha 9, MČ Praha 9 2013 

Dopravní průzkumy a místní šetření, HaskoningDHV 2013 

Mapové podklady ROPID, 2012 a 2013 

Počet nově postavených bytů od roku 2004 do roku 2008, ÚMČ Praha 9 2013 

Počet nově postavených bytů – kolaudované v roce 2010 a výhled do roku 2015, MČ Praha 9 

2013 

Počty voličů v obvodových volebních komisích, ÚMČ Praha 9 2013 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 850 ze dne 12.6.2012 – investiční záměry v oblasti dopravy 

s vazbou na priority Fondu soudržnosti pro období 2014 – 2020 a Dopravní sektorovou 

strategii ministerstva dopravy pro období do roku 2025 

Volební okrsky a zatřídění ulic, ÚMČ Praha 9 2013 
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Historie a definice území MČ Praha 9 

Městská část Praha 9 tak, jak ji dnes definuje rozdělení hlavního města Prahy, tvoří podstatná část 

Vysočan, Prosek, podstatná část Střížkova, podstatná část Hrdlořez, východní cíp Libně, západní 

třetina území Hloubětína a také nepatrná část Malešic.  

Prosek, nejstarší sídlo v Praze 9, je zmiňovaný již roku 1115. Dominantou Proseka je románský kostel 

sv. Václava z počátků 11. století. Prosek vznikl nedaleko cesty ze Staré Boleslavi do Prahy a jeho vznik 

je spojován s převozem těla svatého Václava ze Staré Boleslavi do Prahy. Prosek byl pro svoji polohu 

na kopci nad údolím Rokytky dlouhodobě komunikačně špatně přístupný. Cesta z Vysočan na Prosek 

(Na Jetelce) byla vždy velmi příkrá a nepohodlná, vysoká poloha Proseka a z toho plynoucí špatná 

dostupnost se proto projevila i jeho pozdním rozvojem. Spojení na Prosek zprostředkovávaly kromě 

příkré cesty do Vysočan svažité silnice přes Klíčov nebo Prosecká. Po roce 1970 bylo na 214 ha (15 % 

plochy celé městské části Praha 9) vybudováno sídliště Prosek (zčásti i na Střížkově), ve kterém 

například již v roce 1996 žilo 22 870 obyvatel, tj. celých 51 % tehdejších obyvatel obvodu. Sídliště se 

tak stalo především jakousi „noclehárnou“ městské části. Dopravní nároky nových obyvatel byly 

následně uspokojeny nejrozsáhlejší poválečnou výstavbou nových komunikací v Praze 9 (Liberecká, 

Vysočanská, nový úsek Prosecké, obslužná síť sídliště). 

 

Dominanta Starého Proseka – kostel sv. Václava (zdroj: HaskonigDHV) 
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Vysočany jako centrum obvodu jsou zmiňovány od roku 1239 v souvislosti s dvorem a vinicí, včetně 

mlýna V Podviní. Vysočany prošly rychlým rozvojem průmyslu a osídlení po zřízení tří železničních 

tratí. Roku1902 byly povýšeny na město a roku 1922 se staly významnou průmyslovou čtvrtí Prahy. 

Vysočany dlouhodobě patřily k prosecké farnosti, avšak nikdy neměly kostel ani centrální náves či 

náměstí.  

Hrdlořezy jsou zmiňovány od roku 1385, kdy patřily k hloubětínské farnosti. Význam Hrdlořez byl 

spojován s polohou při vídeňské říšské silnici, která zde procházela úvalem mezi dvěma kopci. 

Nejproslulejší stavbou byla vždy zájezdní hospoda v Hrdlořezech. K Praze 9 patří Hrdlořezy od roku 

1949, avšak se zbytkem jejího území jsou Hrdlořezy dodnes špatně komunikačně propojeny. 

Odřezává je trať Severní státní dráhy a dříve průjezdné ulice jako Hrdlořezská a Mezitraťová jsou dnes 

zrušené nebo přerušené. Rozsáhlé území severně od Hrdlořez je dnes jen minimálně využíváno a 

Hrdlořezy jsou nepříliš se rozvíjejícím klidovým územím. 

K Praze 9 náleží cíp Libně odříznutý od zbytku jejího území v roce 1871 vysokým náspem turnovsko-

kralupsko-pražské dráhy a k Praze 9 připojený roku 1949, považovaný často za součást Vysočan. 

Centrum Libně leží na Praze 8, stejně jako centrum Střížkova. K Praze 9 však patří také velká část 

střížkovského území tvořená náhorní polohou jeho jihovýchodní části. Tato část území byla až do 

výstavby sídliště Prosek nezastavěnou plochou.  

Západní okraj Hloubětína náležící k Praze 9 taktéž nezahrnuje historické centrum obce, z obývaných 

území Hloubětína je v Praze 9 jen západní polovina kolonie Za Horou a okolí Mezitraťové ulice. 

 

Katastrální území Vysočan (zdroj: CUZK) 
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MČ Praha 9 má dnes rozlohu 13,56 kilometrů čtverečních a obývá ji cca 54 000 osob. Městská část 

vznikla v původním rozsahu roku 1922 v rámci vzniku Velké Prahy jako obvod Praha IX, který 

zahrnoval katastrální území města Vysočany a obcí Prosek a Hloubětín. Hrdlořezy se staly tehdy 

součástí Prahy XI, zatímco celá Libeň a Střížkov byly součástí Prahy VIII. V roce 1949 získal obvod 

Praha 9 dnešní hranice na severu, jihu a západě, když byla k Praze 9 připojena část Libně oddělená 

turnovsko - kralupsko - pražskou železniční tratí, celé Hrdlořezy a část Střížkova.  

Praha 9 znělo označení obvodu i po reformě městské správy v roce 1960 a kromě drobných úprav v 

Hrdlořezích se nezměnil ani jeho rozsah. V roce 1968 byly k obvodu připojeny nové obce: Letňany, 

Kbely, Čakovice, Třeboradice, Miškovice a Kyje, v roce 1974 poté došlo k připojení obcí Vinoř, 

Satalice, Horní Počernice, Hostavice, Dolní Počernice, Běchovice, Klánovice a Újezd nad Lesy (později 

ještě vznikl katastr Černý Most). Praha 9 se tak stala rozlohou vůbec největším pražským obvodem. 

Po změně režimu v roce 1989 byl hledán nový demokratický model uspořádání města, vzniklo 

postupně celkem 57 městských částí, všechny připojené obce po roce 1968 získaly vlastní 

samosprávu a Praha 9 se v období 1990 - 1994 vrátila k velikosti roku 1949 s enklávou Černého 

Mostu oddělenou samostatnými Kyjemi. V roce 1994 byla v rámci nového statutu města vytvořena z 

Kyjí, východní části Hloubětína a Čemého Mostu nová městská část Praha 14. Městská část Praha 9 se 

tak v celé své historii stala nejmenší od svého vzniku, získala však jasně vymezené hranice a poměrně 

kompaktní území.  

Hranice městské části jsou dnes jasně vymezeny především dopravními komunikacemi: Spojovací 

ulicí (budoucím Městským okruhem) a turnovsko - kralupsko - pražskou železniční tratí na západě, 

Libereckou ulicí na severu, Kbelskou a Průmyslovou (Průmyslovým polookruhem) na východě a 

železnicí Běchovice - nákladové nádraží Žižkov na jihu. V některých oblastech však nutně dochází 

k přesahu těchto hraničních dopravních koridorů a linií. 

 

Řešené území MČ Praha 9 (zdroj: Google) 
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Vznik komunikační sítě ve vztahu k rozvoji území a jeho obsluhy 

Sídla, která v obdobném složení tvoří nepřetržitě již od roku 1922 městskou část Praha 9, byla vždy 

osadami na nejdůležitějších cestách od Brandýsa, Poděbrad, Kouřimi, Kolína a přes ně i od Vídně, 

Vratislavi, Olomouce, Opavy, Hradce Králové a Pardubic. Tyto cesty byly v první polovině 19. století 

přeměněny na hlavní říšské silnice. Význam cest a terénní podmínky široké nivy Rokytky a jejího 

sevřenějšího hrdlořezského údolí pod Táborem poté předurčily uspořádání přímých radiálních cest 

mířících jako Státní silnice na Moravu a Slezsko ke Špitálské bráně a Vídeňské státní silnice k Nové 

bráně. Později byly předpokladem vedení první železnice a první elektrické tramvaje z Libně na území 

dnešní Prahy 9 do Karlína a do Prahy i dalšího rozvoje kolejových systémů. 

Železnice měla historicky ve Vysočanech svou první zastávku za Prahou. Tramvaj vedla nejprve pouze 

do Vysočan, teprve po 35 letech svého provozu dosáhla Hloubětína. Stranou dopravního ruchu 

zůstávalo po dlouhou dobu vlivem nevhodných terénních podmínek dřívější duchovní centrum 

Prosek. Jeho rozvoj vedl od nevelké periferní obce čítající ještě při připojení k Praze roku 1922 jen 

109 domů k rozlehlému panelovému sídlišti vystavěného až v budovatelské éře předlistopadového 

režimu. 

Cesty do Prahy dlouhodobě silně ovlivňovaly také rozvoj sídel při nich ležících, ať již to byl 

Rožmberský příjezdní dvorec v Nové Libni nebo slavný zájezdní hostinec v Hrdlořezích. Po vybudování 

říšských silnic přišla na řadu také éra železnic, která výrazně ovlivnila další vývoj struktury a využití 

celého území i vývoj silniční sítě. Železnice přinesla, i přes možnosti nových spojení, také výrazné 

bariéry do území. Na nově vybudovanou železnici později navázal rozvoj průmyslu, který se do 

dnešního území dnešní MČ Praha 9 stěhoval ze sousední Libně a z Karlína. 

Rozvoj železniční, tramvajové a autobusové dopravy na území MČ Praha 9 

Zahájení provozu železniční dopravy proběhlo roku 1845, kdy byla zprovozněna tzv. Severní státní 

dráha (dnes trať č. 011). Následovalo zprovoznění turnovsko – kralupsko – pražské dráhy, jejíž vysoký 

násep rozdělil v roce 1872 dnešní Libeň (trať č. 071). V brzkém sledu byla otevřena i tzv. Rakouská 

severozápadní dráha, která však byla roku 1972 zrušena. Po změně letopočtu přibyla v roce 1919 

spojovací trať Libeň – Vršovice a v roce 1926 bylo dostaveno Libeň, horní nádraží, dále spojka Libeň a 

také nádraží Vysočany. 

Již od roku 1875 jezdila vůbec první trať pražské tramvaje ke Karlínské Invalidovně. Následovalo 

vybudování tramvajové trati Karlín – Balabenka, prodloužené do konce roku 1896 až na Florenc. Po 

dvou letech už jezdila tramvaj do Vysočan a za další tři roky k Českomoravské továrně.  

Tramvajová síť se rozvíjela až do svého dokončení tratí pod sídliště Lehovec. Síť tramvají se i přesto že 

nebyla rozšiřována dále, např. na Prosek jak se ještě roku 1937 plánovalo zavedení tramvají, stala na 

dlouhá léta velmi významnou a vytíženou součástí pražského systému hromadné dopravy. Její využití 

podstatně pokleslo po zavedení metra na Českomoravskou a zavedení návazných autobusů ke 

stanicím metra i za cenu dlouhých peáží s tramvajemi. I přes dnešní vedení sítě Metra na území MČ 

Praha 9 a v navazujících územích přetrvává význam tramvajových tratí pro přímou obsluhu jak 
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Vysočanech, tak i v Libni a v Hloubětíně. S postupným rozvojem dřívějších průmyslových areálů pak 

lze očekávat také renesanci tramvajové dopravy na Praze 9. 

 

Stávající podoba tramvajového uzlu ve Starém Hloubětíně (zdroj: HaskoningDHV) 

V padesátých letech byly dřívější plány na rozvoj tramvají mimo vlastní údolí Rokytky nahrazeny 

rozvojem trolejbusové dopravy spojující Vysočany tangenciálně se Žižkovem a napojující Prosek. 

Prosek byl do té doby odkázaný především na pěší docházku do Vysočan. Od počátku šedesátých let 

se začaly zavádět nové autobusové linky, které vzhledem k menší flexibilitě trolejbusů při obsluze 

rozvíjejících se nových sídlišť a v reakci na plány na výstavbu metra tyto zcela vytlačily. Autobusy byly 

v Praze 9 dále využívány pro tangenciální dopravu na trasách Vinohrady – Žižkov – Vysočany – Prosek 

– Kobylisy. Po vybudování ulic Freyova a K Žižkovu vyjely nově autobusy také po tangentě spojující 

Vysočany,  Hrdlořezy a Strašnice. Autobusy začaly sloužit místo trolejbusů také na trase z Libně do 

Čakovic a pro obsluhu nového sídliště Prosek od libeňské Bulovky. Po vybudování Vysočanské včetně 

estakády a osídlení Severního Města vznikla nová významná autobusová tangenta Severní Město – 

Vysočany – Strašnice/Žižkov. Rostoucí sídliště Prosek bylo posléze napojeno intenzívní autobusovou 

dopravou také po nové Liberecké ulici do centra města. Později jen ke stanici metra Nádraží 

Holešovice, od roku 1990 též po rekonstruované Prosecké ulici ke stanici metra Palmovka. S dalším 

rozvojem a postupným prodlužováním linkového vedení Metra se měnil i systém obsluhy autobusové 

dopravy na území MČ Praha 9. 
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Rozbor uliční sítě ve vztahu k funkcím území a systému nemotorové, 
statické a hromadné dopravy 

Městská část Praha 9 je dnes charakteristická průnikem řady urbanistických a dopravních funkcí. 

V částích Nové Vysočany, Prosek a Střížkov dominuje obytná zástavba generující příslušnou 

obslužnou dopravu. V okolí hlavních radiálních komunikací na východě území (Kolbenova, 

Poděbradská) prozatím převažují sklady, výroba, průmysl a množství zanedbaných rozvojových ploch. 

Zatím jen pomalu se v těchto východních rozvojových územích usazují nové územně omezené 

enklávy bydlení. V centrální části Vysočan proběhl v nedávné době rozvoj jak funkce bydlení, tak i 

výstavba obchodně-administrativních objektů a komplexů.  

Poloha MČ Praha 9 na západě přiléhající k širšímu centru znamená, že řešené území je zatěžováno ve 

značné míře dopravou tranzitní, která nevzniká ani nezaniká v Praze 9. Radiální vztahy směrem k 

centru města se odbývají zejména v ulicích Českobrodská, Poděbradská a Českomoravská, Kolbenova 

a Sokolovská, stejně tak jsou relativně silné tranzitní radiální vazby vedené ulicemi Čakovická a 

Prosecká. Tangenciální cesty vyhýbající se dopravou přetíženým centrálním částem Prahy využívají 

zejména ulici Novovysočanskou, K Žižkovu, Freyovu a Vysočanskou. Ještě dále k východu jsou poté 

tangenciální vztahy uspokojovány ve stopě Průmyslového polookruhu vedeného ulicemi Průmyslová 

a Kbelská na východní hranici MČ Praha 9. Tato trasa dnes je a i nadále bude alternativou 

neuzavřenému Městskému okruhu plánovanému mezi Jižní spojkou, Jarovem, Balabenkou a Pelc-

Tyrolkou. Především pak pro automobilovou individuální dopravu. Stejně tak je silně využívána i 

těžkými nákladními vozidly a to díky neexistenci východních částí tzv. Silničního okruhu.  

Základním dopravním problémem na území MČ Prahy 9 je konflikt místních pobytových funkcí ve 

vybraných oblastech s výraznou poptávkou po tranzitní dopravě a současně také neexistence místní 

obslužné sítě. Vzhledem k tomu, že segregovat tranzitní a místní dopravu, včetně pěších tras, je 

prozatím možné jen dílčím způsobem (do doby zprovoznění Vysočanské radiály a navazujících částí 

Městského okruhu), je třeba se dnes zaměřit alespoň na to, aby vzájemné potkávání dopravních 

funkcí nemělo závažné následky v uličním prostoru a přitom všem účastníkům provozu umožňovalo 

dostatečný rozhled, plynulý a bezpečný pohyb. 

Stávající uliční síť 

Komunikační síť na území MČ Prahy 9 je víceméně roštového typu. Skládá se ze čtyř 

východozápadních radiálních tahů (Čakovická a Prosecká, Kolbenova a Sokolovská, Poděbradská a 

Českomoravská, Českobrodská/Spojovací a Novovysočanská) a trojice severojižních tangent 

(Spojovací/Čuprova, Spojovací/K Žižkovu/Freyova/Vysočanská, Průmyslová/Kbelská). V oblasti 

Nových Vysočan se díky vedení ulic Spojovací a K Žižkovu potkávají jak radiální, tak i tangenciální 

tranzitní vztahy. Obdobná situace je také v oblasti Proseka v místě křížení ulic Vysočanská a Prosecká.     

Ulice Vysočanská a Prosecká slouží jako sběrné komunikace pro okolní obytné oblasti Proseka a 

Střížkova. Prosecká a Vysočanská fungují také jako tranzitní alternativa průjezdné dopravě vyhýbající 

se Kbelské a Liberecké ulici. Prosecká a Vysočanská nabízí v téměř celé délce 2+2 jízdní pruhy, zásadní 

křižovatky jsou řízeny světelným signalizačním zařízením. Okolní zástavba a navazující aktivity 
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generují velkou poptávku po parkování, která se však v převážné většině odbývá na obslužné 

komunikační síti uvnitř sídliště Prosek a Střížkov, případně na Lovosické, Teplické a Litoměřické ulici. 

Například v ulici Lovosická je parkování řešeno ve vybraných úsecích po obou stranách této 

dvoupruhové komunikace. Litoměřická a Teplická ulice jsou na tom podobně, ve vybraných úsecích je 

po obou stranách uspokojována poptávka po parkování a odstavování vozidel. 

 

Úprava chodeckých přechodů v ulici Litoměřická (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Úprava chodeckých přechodů v ulici Litoměřická (zdroj: HaskoningDHV) 
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V posledních letech se na Lovosické podařilo dobudovat některé přechody pro chodce do normového 

stavebně upraveného stavu a výrazně tak zvýšit bezpečnost zranitelných účastníků silničního 

provozu. Také v Litoměřické proběhla úprava chodeckých přechodů, nicméně provedené úpravy 

spadají spíše do kategorie dočasných opatření. 

Obecně celá oblast Proseka a Střížkova trpí množstvím parkujících a odstavených vozidel a v několika 

lokalitách i nedostatkem legálních parkovacích stání. V tomto duchu je proto potřebné do budoucna 

realizovat taková opatření (změna organizace povrchového parkování, výstavba parkovacích domů či 

podzemních garáží), která uvolní povrchové kapacity a tento prostor bude moci být nabídnut jiný 

funkcím. 

 

Parkování vozidel v ulici Litoměřická a na navazujících parkovacích plochách (zdroj: HaskoningDHV) 

Ulice Novovysočanská a Spojovací se potkávají v oblasti Nových Vysočan na Vysočanském náměstí. 

Spojovací ulice přenáší významné dopravní objemy a je vedená ve stopě budoucího Městského 

okruhu. Ulice Novovysočanská je jedinou spojnicí této části MČ Praha 9 a vnitřních oblastí Prahy. 

Tomu odpovídá převažující tranzitní zatížení automobilovou dopravou. Kolony projíždějících vozidel 

jsou často zdržovány světelně řízenými křižovatkami Na Krejcárku a na Ohradě v jednom směru, na 

Vysočanském náměstí v druhém směru. V těchto kolonách popojíždějí také metrobusové linky č. 136. 

Ulice Odlehlá, Skloněná a Novovysočanská na straně k libeňskému nádraží jsou silně postiženy 

problémy s parkováním a odstavováním vozidel. 

Oblasti podél ulice Kolbenova a Poděbradská jsou pomalu přestavovány do podoby obytných celků, 

stále se zde ale nacházejí rozlehlé plochy bývalých průmyslových areálů. Obě dvě komunikace jsou 

téměř v celém úseku řešeny jako čtyřpruhová směrově dělená komunikace s tramvajovým pásem 

uprostřed. Severněji vedená Kolbenova ulice kopíruje trasu Metra B a prochází v sousedství 

stejnojmenné stanice podzemní dráhy. Průjezd Kolbenovou ulicí je víceméně nerušený, nenormové 

přechody situované na Kolbenově nejsou dnes příliš využívané, světelná signalizace se nachází pouze 
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u zastávek tramvají Kolbenova a pak před náměstím OSN, respektive před zde situovanou točnou 

tramvají.  

 

Nenormové provedení chodeckého přechodu přes 4 jízdní pruhy a tramvajový pás v ulici 

Kolbenova (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Nenormové a bariérové provedení chodeckého přechodu v místě přístupu na zastávku Špitálská 

(zdroj: HaskoningDHV) 

Ulice Poděbradská je ve výstavbě nových obytných oblastí o něco dále. V nedávné době zde byla 

zprovozněna oblast Nová Harfa, dále Kejřův Mlýn a Kejřův Park. V tomto roce byla též 
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rekonstruována tramvajová trať a v návaznosti na obytnou oblast Nová Harfa zde byla zřízena nová 

tramvajová zastávka Kabešova. Výstavba zastávkového ostrůvku vedla ke stáhnutí do té doby 

dvoupruhové komunikace ve směru z centra za křižovatkou Harfa do jednoho jízdního pruhu, díky 

čemuž se zde v době dopravních špiček tvoří kolony popojíždějících vozidel. 

 

Nově zřízená zastávka Kabešova ve směru z centra (zdroj: HaskoningDHV) 

Oblast Krocínky je situována v kopci pod Prosekem nad areálem bývalých pekáren Odkolek kolem 

ulic Nad Krocínkou, Pod Krocínkou a Na Krocínce. Jedná se o úzké místní komunikace, ve vybraných 

případech spíše o uličky, obestavěné zástavbou rodinných domů. Ulice Letňanská by vzhledem ke své 

stávající šíři měla být převedena do jednosměrného režimu. Dopravní zatížení je vlivem situování 

Krocínky mimo hlavní průjezdné tahy minimální. Oblastí je vedena autobusová linka č. 151 

procházející ulicí nad Krocínkou. 

Charakter oblasti mezi Sokolovskou a Českomoravskou doznal v několika málo posledních letech 

významných změn. V této oblasti v návaznosti na již vybudovanou obytnou zástavbu bylo umístěno 

množství nových budov a objektů, jmenovitě jde o multifunkční O2 Arénu, objekt Music City, objekt 

L´Ocelot a další. V návaznosti na Freyovu ulici zde v současnosti roste i vysokopodlažní objekt 

rezidence Eliška. Severněji pak byla dostavěna radnice městské části a administrativně-obchodní 

aktivity navazující na polohu náměstí OSN. Ulice Sokolovská je v úseku mezi Balabenkou a ulicí Na 

Břehu zklidněná, dřívější dvoupruhové uspořádání bylo přestavěno na jeden jízdní pruh v každém 

směru, z pravého jízdního pruhu se staly parkovací zálivy. Přechody pro chodce i vybrané křižovatky 

jsou zvednuté nad úroveň procházející vozovky. Tramvajový pás byl zatravněn či vydlážděn. Prostor 

mezi ulicí Sokolovská a Českomoravská (u stanice metra Českomoravská) je silně zatížen parkujícími 

vozidly a vyžaduje speciální přístup při řešení otázky problematiky statické dopravy.  Českomoravská 

ulice je držena jako sběrná komunikace v uspořádání 2+2 jízdní pruhy rozdělené tramvajovým pásem. 

Křižovatky nacházející se mezi Balabenkou a Harfou jsou zčásti řízené světelným signalizačním 

zařízením a zčásti neřízené. 
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Parkování vozidel v oblasti mezi Sokolovskou a Českomoravskou ulicí (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Vyhrazený jízdní pruh v Českobrodské ve směru do centra (zdroj: HaskoningDHV) 

Ulice Českobrodská je v první řadě významným dopravním přivaděčem mezi zastavěnými částmi 

Prahy 3 a Prahy 9 a navazujícími vnějšími oblastmi hlavního města. Ve směru od Jarova z centra je 

Českobrodská řešena jako nedělený třípruh, přičemž pravý jízdní pruh ve směru do centra je vyhrazen 

pro autobusy, cyklisty a vozidla TAXI. Českobrodská ulice je v místě napojení Hrdlořezské ulice zúžena 
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na dva jízdní pruhy aby se v prostoru křižovatky s ulicí Pod Táborem znovu rozšířila na potřebný počet 

řadicích pruhů. Ulice Pod Táborem přivádí vozidla na území MČ Praha 9 z prostoru Malešic a Strašnic. 

Českobrodská ve směru dále z Prahy je opětovně řešena jako třípruhová nedělená komunikace 

s vyhrazeným jízdním pruhem pro autobusy ve směru do centra. Na Českobrodskou navazuje na její 

severní straně jednak oblast „Za Mosty“ a na její jižní straně slepé ulice Na Táboře a Jahodnická.  

Základním nedostatkem oblasti „Za Mosty“ je její periferní poloha v rámci samotné MČ Praha 9. Tato 

část Hrdlořez je charakteristická jednak zástavbou rodinných domů se zahrádkami, dále úzkou uliční 

sítí a také umístěním v příkrém kopci padajícím od Českobrodské ulice dolů k údolí Rokytky. Většina 

zde situované zástavby se navíc nachází mezi vysokým valem železniční tratě na jedné straně, na 

straně druhé je vymezena estakádou Průmyslového polookruhu. Pod ulicí Průmyslovou lze však 

bezbariérově projít do sousední MČ Praha 14 po ulici Jednostranná. 

Velmi důležitou informací ve vztahu k silniční síti nacházející se na území MČ Praha 9 je také 

skutečnost vlastnictví stávajících komunikací. Většina, respektive všechny hlavní přivaděče a sběrné 

komunikace, jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy. Do vlastnictví MČ Praha 9 spadá jen omezené množství 

místních komunikací navazujících na hlavní silniční tahy a dobudovaná obslužná komunikační síť 

v oblasti Střížkova a Proseka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkon státní správy na komunikační síti v území MČ Praha 9 (zdroj: TSK) 

Pěší doprava 

Na území MČ Praha 9 se dnes nachází množství umělých i přírodních bariér znemožňujících plošnou 

prostupnost území pro pěší dopravu. Mezi bariéry umělé lze počítat plochy a koridory vyhrazené 
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železniční dopravě (železniční stanice Praha-Vysočany a Praha-Libeň, Depo Libeň, navazující 

infrastruktura), dále silně zatížené silniční tahy s omezeným přístupem (například dopravní uzel 

Balabenka a pokračující vedení ulic Čuprova a částečně i Spojovací, také ulice Průmyslová, Kbelská a 

Liberecká), uzavřené průmyslové či výrobní areály navazující na ulice K Žižkovu, Poděbradská a 

Kolbenova, stejně tak i kolonie zahrádek (například osada Pod Balkánem a mnoho dalších). 

V rámci bariér přírodních je třeba zmínit řeku Rokytku (ve vybraných úsecích), dále zelené plochy 

navazující na Prosecké skály a vinici Máchalku, stejně tak plochy mezi Klíčovem a ulicí Kolbenova. 

Bariérový efekt těchto jmenovaných i mnoha dalších oblastí a lokalit se může ještě násobit díky 

kombinaci s dalšími (převážně umělými) bariérami v území. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síť pěších tras a stávajících bariér v území MČ Praha 9 (zdroj: URM) 

Jako zásadní pěší propojení je třeba chápat jak síť hlavních komunikací vybavených potřebnou 

infrastrukturou pro pěší dopravu, tak i stezky či vyšlapané chodníky vedoucí dnes zanedbanými 

rozvojovými územími či podél Rokytky, případně propojující severní a střední část MČ Praha 9, 

případně střední a jižní hrdlořezskou část.  
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Z pohledu vybavení infrastrukturou pro pěší si ve výčtu jednotlivých obvodů MČ Praha 9 asi nejlépe 

stojí místní části Střížkov a Prosek. Nejhůře je prozatím vybaveno, a to především s ohledem na 

okolní rozvojová území, okolí ulic Kolbenova a Poděbradská. Existuje také nedostatek kvalitních a 

upravených pěších propojení mezi jednotlivými částmi MČ Praha 9, dlouhodobě je například 

odříznuto území Hrdlořez, stejně tak není pěšky dobře dostupné území Nových Vysočan v okolí ulice 

Novovysočanská a další izolované lokality. Územím MČ Praha 9 je sice dnes vedeno několikero 

naučných stezek (Severozápadní a Jihovýchodní stezka), avšak s ohledem na provedení a vybavení 

některých jejich úseků nejsou celoročně použitelné především pro starší osoby či děti.   

 

Významné pěší a cyklistické propojení Libně a Vysočan s Prosekem (zdroj: HaskoningDHV) 

Jako bariéry a současně i riziková místa znepříjemňující či přímo ohrožující pěší provoz je třeba 

chápat především stávající nenormové přechody pro chodce překračující existující silniční síť. Jedná 

se například o dlouhé směrově nedělené přechody, přechody situované v místech směrových či 

výškových oblouků, neřízené přechody přes silně zatížené pozemní komunikace, apod. Jmenovitě lze 

konkretizovat například přechod pro chodce přes Spojovací v místě napojení ulice U Kněžské louky, 

přechod přes Spojovací pod hotelem Step, dále přechody pro chodce v ulici Skloněná před 

křižovatkou s Novovysočanskou, dále přechod přes Českomoravskou u tramvajové zastávky 

Ocelářská, nedělený přechod přes čtyři jízdní pruhy v ulici Freyova (nedaleko napojení ulice Pod 

Harfou), přechod přes Kbelskou naproti ulici Mochovská, přechody přes Kolbenovu u tramvajových 

zastávek Kolbenova, Poštovská a Špitálská. Mezi nedořešené patří také přechody pro chodce na 

Prosecké ulici u autobusové zastávky Prosecká a v místě napojení ulice Na Vyhlídce. Stejně tak 

problematickými jsou přechody v místě křižovatek Vysočanská x Nad Krocínkou, Prosecká x Lovosická 

mnoho dalších. 
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Problematický přechod pro chodce v ulici Prosecká (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Problematický přechod pro chodce v ulici Nad Kolčavkou (zdroj: HaskoningDHV) 
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Problematický přechod pro chodce v ulici Veltruská (zdroj: HaskoningDHV) 

 

 

Problematický přechod pro chodce v ulici Skloněná (zdroj: HaskoningDHV) 
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Problematický přechod pro chodce v ulici Lovosická (zdroj: HaskoningDHV) 

V posledních letech se problematika upravených a modernizovaných přechodů pro chodce na území 

MČ Praha 9 pomalu zlepšuje. Na nehodovost chodců to však prozatím nemá velký vliv. Důvodem 

mohou být právě přetrvávající problémy na vybraných přechodech, které dlouhodobě vykazují 

bezpečností závady.   

 

Vývoj počtu všech dopravních nehod a nehod s chodci na území MČ Praha 9 (zdroj: Policie ČR) 

Dlouhodobě je potřebné řešit jak bezpečnost chodců na přechodech pro chodce vyznačených přes 

průjezdní úseky hlavních silničních tahů (Kolbenova, Poděbradská, Spojovací, Prosecká a další), tak i 

místních komunikací, stejně tak důležitou otázkou je přecházení pěších v křižovatkách a umožnění 

bezpečného a bezbariérového přístupu pěších na zastávky městské hromadné dopravy. 
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Generel silniční dopravy MČ Praha 9 se v dalších rozborech a návrzích týkajících se systému pěší 

dopravy soustředil především na problematiku chodců v hlavním dopravním prostoru a v místech 

překonávání silně zatížených pozemních komunikací. Důraz byl kladen na lokality, které byly 

z pohledu nároků chodců vyhodnoceny buďto jako nedostatečně vybavené či rizikové. 

Vzhledem ke skutečnosti, že problematika bezpečného pohybu pěších se v mnoha případech týká 

právě zastávek povrchové hromadné dopravy, jsou v terénu sebrané informace o vybavení všech 

zastávek situovaných v území MČ Praha 9 případně doplněny popisem stávajících možností pěšího 

přístupu na ně. V rámci řešení problematiky městské hromadné dopravy ve vztahu k ostatním 

dopravním systémům byl vytvořen detailní přehled všech zastávek s patřičným komentářem (blíže 

viz. PŘÍLOHA B.1 a B.2). Problematika rizikových přechodů pro chodce je řešena v PŘÍLOZE B.8.   

Cyklistická doprava 

První cyklistické trasy v Praze byly historicky trasovány přes parky a jiné zelené plochy (např. Letenské 

sady, Stromovka, apod.), případně byly řešeny v rámci komunikací se společným provozem chodců. 

Převážně se jednalo o segregované cyklostezky oddělené od ostatního (motorového) provozu. Dnes 

je tento systém již překonán, cyklistická infrastruktura je koncipována pro možnosti širšího uplatnění 

každodenních cest do zaměstnání, škol i na úřady a to v rámci integračních opatření přivádějících 

cyklisty do souběhu s motorovou dopravou.  

Praha se přihlásila k rozvoji cyklistiky již v roce 1993 usnesením č. 0323.93 dne 13.4.1993. V tom 

samém roce schválila Rada hl. m. Prahy Koncepci základního systému cyklistických tras na území 

Prahy, která předpokládala realizaci cca 400 km cyklotras. Síť městských páteřních cyklotras 

spojujících důležité body (nádraží, stanice metra, sportovní stadiony, kulturní památky, vysoké školy 

atd.) měla být vybudována do roku 2000 a přitom nezahrnovala místní vazby ani rekreační trasy. Tato 

propojení byla navržena do kompetencí městských částí. Navržený rozsah cyklistických tras se však 

nepodařilo zrealizovat. V roce 2003 následovalo schválení aktualizovaného základního systému 

cyklistických tras (cca 440 km). Postupně byly přijaty další dokumenty, které zakotvily cyklistickou 

dopravu v rozhodovacím a prováděcím systému města. Během roku 2006 byl zpracován 

návrh nového systému cyklistických tras na území Prahy (usnesení Rady HMP č. 1551 ze dne 

3.10.2006). Rada hl. m. Prahy následně schválila a také přijala usnesením č. 1776 dne 

26.10.2010 Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Praze do roku 2020, jako základní materiál pro 

další rozvoj cyklistické dopravy na území města. Tato Koncepce obsahuje základní síť páteřních a 

hlavních cyklotras a definuje cíle, kterých má být výhledově dosaženo. 

Stávající značení cyklotras na území hl. m. Prahy 

Pro označení cyklistických tras bylo zavedeno písmeno „A" doplněné číselným kódem (jedno až 

čtyřmístný). Základem výhledového systému značení cyklistických tras v Praze je nová kategorizace 

cyklotras rozeznávající páteřní cyklotrasy (I. třída), hlavní cyklotrasy (II. třída) a také tzv. místní 

cyklotrasy (III. třída). Jako samostatnou kategorii cyklistické infrastruktury lze poté chápat izolované 

cyklostezky, které nejsou součástí sítě cyklotras či trasy dočasné.  
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Výhledové koridory cyklistické infrastruktury (cyklotrasy) v území MČ Praha 9 

Základní rozdělení cyklistických tras na území hl. m. Prahy dnes spočívá ve třech kategoriích. První 

kategorií jsou cyklotrasy zařazené do skupiny páteřních cyklotras, druhou kategorií jsou cyklotrasy 

tzv. hlavní, třetí kategorií jsou cyklotrasy místní. 

Páteřní cyklotrasy  tvoří základní kostru cyklistické dopravy v Praze. Slouží či budou sloužit především 

pro dálkové vztahy uvnitř města, ale také pro propojení se středočeským regionem. Jejich funkce je 

jak dopravní, tak i rekreační. Některé z nich jsou realizovány jako chráněné cesty, tj.  vedou 

především zelenými plochami, podél vodních toků, nebo po zklidněných komunikacích. Navrženo je 

takto celkem 481 km.  

Osou existujícího pražského cyklistického systému jsou cyklotrasy značené podél Vltavy. Na trasy 

podél Vltavy poté navazují radiály, vedené podél vodních toků či v souladu s terénem hlavního města 

a jeho jednotlivých městských částí. Systém páteřních tras poté propojují severojižní tangenty. Do 

systému páteřních cyklotras je zahrnuta také okružní cyklotrasa č. 8100 „Pražské kolo“, která však 

územím hlavního města prochází pouze částečně.  

Hlavní (sběrné) cyklotrasy rozšiřují síť páteřních cyklotras a slouží především dopravní funkci. Tyto 

trasy často sledují linky veřejné dopravy a další směry s potenciální vyšší poptávkou po cyklistické 

dopravě. V koridorech těchto tras by obecně měly převládat integrační opatření s úpravami uličního 

profilu. Navrženo je celkem asi 486 km těchto tras.  

Místní cyklotrasy by měly sloužit k již zmíněné plošné obsluze území a také zajistit napojení na 

nadřazenou cyklistickou síť. Do místních cyklotras lze počítat také čistě rekreační trasy s minimálním 

dopravním významem. Místní cyklotrasy jsou plně v kompetenci městských částí, které zajišťují i 

jejich realizaci. 

Cyklistická infrastruktura na území MČ Praha 9 je prozatím nespojitá. Existují sice homogenní úseky 

nově vybudovaných páteřních či upravených páteřních a hlavních cyklotras, avšak i ty většinou někde 

končí či začínají. Jedná se například o cyklistické jízdní pruhy v ulici Českomoravská vedené od 

křižovatky Balabenka až ke křížení s ulicí K Žižkovu (vedení hlavní cyklotrasy A254, která by měla 

pokračovat dále ulicí Poděbradská směrem k Hloubětínu). Na existujících cyklotrasách vedených 

územím MČ Praha 9 pak chybí v mnoha rozhodovacích místech směrové značení a cyklisté ztrácejí 

přehled, kterým směrem dále pokračovat k cíli jejich cesty. Napříč územím MČ Praha 9 ve směru 

východ-západ jsou nebo mají výhledově být vedeny tři značené páteřní cyklotrasy. Jedná se o trasu 

A27 navazující na Vltavskou cyklostezku, dále o cyklotrasu A26 (taktéž navazuje na Vltavskou 

cyklostezku) a cyklotrasu A25. Trasa A43 by měla podél východní hranice MČ propojovat všechny tyto 

páteřní cyklotrasy v severojižním směru a navazovat na sousední městské části. V území Nových 

Vysočan a Hrdlořez prozatím zůstává reálně vyznačena také starší cyklotrasa č. 1. 

Cyklotrasa A27 vstupuje na území MČ Praha 9 ulicí Střížkovská, poté co projde dopravně 

exponovaným uzlem na Bulovce. Po vystoupání na Proseckou pláň se proplétá Teplickou a 

Lovosickou ulicí směrem k Letňanům, na jehož území vstupuje po mimoúrovňovém překonání ulice 
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Kbelská. V ulici Lovosická se na tuto cyklotrasu napojuje tangenciálně vedená cyklotrasa A43. V místě 

křižovatky ulic Vysočanská x Lovosická se směrem do hloubi území Střížkova vydává další páteřní 

cyklotrasa č. A28. 

 

Výhledové vedení páteřních a hlavních cyklotras územím MČ Praha 9 (zdroj: URM) 

Na území MČ Praha 9 se stále ještě nacházejí pozůstatky staré cyklotrasy č. 1, která je však postupně 

rušena a nahrazována novým celoměstským systémem cyklotras. Cyklotrasa č. 1 vstupuje na území 

MČ Praha 9 v prostoru Krejcárku. Poté co projde oblastmi Na Balkáně, Višňovka a Vinice a obejde 

Hořejší rybník, míří dále do Hloubětína, směr Kyje a Hostavice.  

Další výhledová trasa č. A43 přichází od Malešic do Hrdlořez ulicí Pod Táborem, kde pokračuje dále 

k Hořejšímu rybníku. Krátce je vedena v souběhu s trasou A26 po bývalé železniční vlečce. Nedaleko 

Vozovny Hloubětín se však odpojuje a míří k ulici Kbelská a dále přes železniční trať směrem ke 

Klíčovu a do ulice Letňanská, Lovosická a Kytlická. 

Poslední východozápadní trasa procházející městskou částí vstupuje do území podchodem pod ulicí 

Čuprova. Poté je vedena Podviným mlýnem podél Rokytky přes ulici Sokolovská až k objektu 

Rezidence Eliška, kde je však aktuálně díky probíhající výstavbě přerušena. Dále pokračuje po bývalé 
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železniční vlečce až ke Kejřovu mlýnu, kde po dalším dvojím překonání Rokytky a po podejití 

Průmyslové ulice směřuje Hloubětínem k sídlišti Lehovec. 

 

Lávka přes ulici Kbelskou propojující Prosek a Letňany na trase č. A27 (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Panelová cesta v Hrdlořezích na trase č. A25 (zdroj: HaskoningDHV) 
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Cyklotrasa A26 vedená po tělese bývalé železniční vlečky ve Vysočanech (zdroj: HaskoningDHV) 

 

 

Místo budoucího připojení cyklotrasy A43 na již vybudovanou trasu A26 (zdroj: HaskoningDHV) 
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Vedení cyklotrasy A27 v ulici Střížkovská (zdroj: HaskoningDHV) 

 

 

Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, cyklisty a vozidla TAXI na Vysočanské estakádě 

(zdroj:HaskoningDHV) 
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Ulice Na Jetelce – šance na místní cyklistickou trasu propojující Prosek, Libeň a Vysočany 

 

Páteřní cyklotrasa č. A26 přerušená výstavbou objektu Rezidence Eliška (zdroj: HaskoningDHV) 

Na páteřní trasy navazuje několik hlavních cyklotras, taktéž převážně radiálních ve vztahu 

k centrálním částem Prahy. Na severu prochází územím MČ Praha 9 trasa č. A265 a to na relaci Libeň 

– Prosek – Kbely. Dále se jedná o spojnici tras A26 a A43 vedenou od Rokytky kolem Flajšnerky ke 

Klíčovu jako trasa č. A267. Od Balabenky jsou ulicí Sokolovská a dále Kolbenova uvažovány cyklotrasy 

A252 a A262. Dále je od Balabenky ve stopě ulic Českomoravská a Poděbradská uvažována trasa  

A254. Ulicí Spojovací je vedena trasa A255, ulicí Českobrodská poté trasy A245 a A240.  
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Návrh sítě páteřních a hlavních cyklotras vytváří pouze základní infrastrukturní skelet, který je nutný 

osadit směrovým orientačním značením. V rámci navazujícího území je potřebné páteřní nosný 

systém zahušťovat dalšími cyklistickými propojeními. Oproti navrhovanému výhledovému stavu je 

současná cyklistická infrastruktura na území MČ Praha 9 více než fragmentovaná. Z pohledu 

budoucího uspořádání a vedení cyklotras tak lze prozatím hovořit pouze o dílčích nepropojených 

úsecích a opatřeních, jež se teprve postupně spojují a vytvářejí tak komplexnější systém. Na dnes již 

vyznačených úsecích cyklotras se však i nadále nacházejí riziková místa, která je třeba do budoucna 

přeřešit do podoby bezproblémových lokalit. 

 

Křížení páteřní cyklotrasy A26 a ulice Sokolovská ve Vysočanech (zdroj: HaskoningDHV) 

Základní rozdělení cyklistické infrastruktury 

V rámci základního rozdělení cyklistické infrastruktury dnes rozeznáváme tzv. integrační opatření, 

dále cyklostezky a také navazující infrastrukturu. Jako základní integrační dopravní opatření pro 

cyklisty v hlavním dopravním prostoru lze chápat především vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, 

variantně nejenom pro cyklisty, ale také pro autobusy a vozidla TAXI, dále vyhrazené prostory na 

světelně řízených křižovatkách, také úpravy průjezdů řadícími pruhy, cyklistické piktogramové 

koridory, umožnění obousměrného provozu pro cyklisty v jednosměrných komunikacích a přejezdy 

pro cyklisty. Tato opatření lze považovat za tzv. ‚měkká' dopravní opatření, která nejsou stavebně 

náročná a přitom umožňují zvýšení bezpečnosti a plynulosti pohybu cyklistů v běžném dopravním 

provozu. Cyklostezky, jako další infrastrukturní prvek, jsou komunikace určené pouze pro provoz 

cyklistů, případně se může jednat o komunikace pro společný provoz chodců a cyklistů. Tato opatření 

spadají do tzv. ‚tvrdých' dopravních opatření, neboť se jedná především o nové stavby segregované 

od motorové dopravy. Jako zbývající infrastrukturní prvky navazující infrastruktury lze chápat 

především cyklistické stojany a jiná zařízení umožňující bezpečné odložení jízdních kol v době, kdy se 

nepoužívají.  
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Vedení cyklotrasy A27 ulicí Střížkovská (zdroj: HaskoningDHV) 

 

 

Vedení cyklotrasy A26 mezi Černým Mostem a Vysočany nedaleko točny tramvají ve Starém 

Hloubětíně (zdroj: HaskoningDHV) 

Pro možnost snadné orientace cyklistů v terénu je třeba dodržovat několik základních zásad 

vyznačování a vedení páteřních a hlavních cyklotras. Tyto zásad jsou uvedeny dále: 

Užívané zásady pro směrové dopravní značení 
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• Dopravní značky se umísťují na vhodném místě tak, aby informovaly včas (s ohledem na 

charakter provozu a předpokládanou rychlost) a nehrozilo jejich zakrytí (vozidly, zelení). 

• Doporučuje se používat dopravní značky typu IS 19 – díky jasnému obrysu jsou rozpoznatelné 

a poskytnou informaci na větší vzdálenost i při snížené viditelnosti, uvádějí cíl i vzdálenost. 

• Minimalizuje se použití dopravních značek IS 21 – jsou vhodné pro potvrzení směru za 

křižovatkou (obdobně jako u pěšího turistického značení). 

• Na orientačně komplikovanějších místech je vhodné použití dopravní značky typu IS 20 s 

tvarem křižovatky či schématem průjezdu. 

• V případě většího počtu cílů vedených společnou stopou s následným oddělením je vhodné 

používat dopravní značky typu IS 20 s přehledem cílů a naváděcím cílem. 

• Na dvouřádkových IS 19, případně na IS 20 s více cíli, se uvádí vzdálenější cíl v horním řádku 

a bližší cíl v dolním řádku. 

• Jednou použitý cíl nesmí zmizet před jeho dosažením. Výjimkou je cíl "centrum", který se na 

okraji centra mění na konkrétní cíl. 

• Označení cyklotrasy (A2, A165) se v terénu uvádí pouze u páteřních a hlavních cyklotras. U 

místních cyklotras se uvádějí pouze cíle. 

• Vzdálenosti cílů se uvádějí v celých kilometrech, při vzdálenosti menší než 5 km je vhodné 

uvádění v kroku 0,5 km, při vzdálenosti pod cca 0,4 km již bez vzdálenosti. 

• Cíl "centrum" se uvádí celý jako minuskule (malé písmo), ostatní cíle jako majuskule (verzálky, 

velké písmo). 

• Pro upřesnění místa i lepší informovanost se používají u odpovídajících cílů doplňující 

piktogramy (metro, vlak, přívoz). 

• V odůvodněných případech je možné doplňující použití vodorovného směrového dopravního 

značení. 

• Při delším průjezdu přírodním prostředím je možné použít pásové značení (obdoba pěšího 

turistického značení, ale vnější pásy jsou žluté), o této skutečnosti je nutné informovat na 

předcházejícím dopravním značení. 

• Pro umístění dopravního značení je výhodné využít sloupů veřejného osvětlení, v 

odůvodněných případech je možné umístění směrového dopravního značení i po levé straně 

(cyklostezky, přírodní cesty). 

Na území MČ Praha 9 jsou vzhledem k přetrvávající nespojité cyklistické infrastruktuře významné 

nedostatky ve vyznačení navrhovaných páteřních i hlavních cyklotras. Naváděcí dopravní značení bylo 

dle uvedených zásad zatím použito pouze v oblasti Střížkova (A27), dále ve Vysočanech na nové 

cyklotrase vedené po bývalé železniční vlečce (A26). Ostatní oblasti vykazují různé nedostatky, které 

je třeba výhledově odstranit. 

 

Hromadná doprava 

Územím MČ Praha 9 dnes prochází dvě linky Metra, dále dvě tramvajové tratě a také několik desítek 

autobusových linek zařazených do systémů PID. 
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Trasy Metra B a C protínající území městské části jsou vedeny přibližně v západovýchodním směru a 

obsluhují převážně severní a střední části území městské části, především pak Střížkov, Prosek a 

obytná či rozvojová území podél ulic Sokolovská a Kolbenova. Na trase linky C metra se v řešeném 

území nachází stanice Střížkov a Prosek, těsně za hranicí městské části leží dnes koncová stanice 

Metra C – Letňany. Na trase linky Metra B se v území MČ Praha 9 vyskytují stanice Českomoravská, 

Vysočanská a Kolbenova, těsně za hranicí řešeného území se na západě nachází stanice Metra 

Palmovka a na východě stanice Hloubětín. 

Dalším systémem městské hromadné dopravy na území MČ Praha 9 jsou tramvajové tratě vedené od 

Balabenky (Palmovky) Sokolovskou a Českomoravskou ulicí dále přes dříve průmyslové oblasti v okolí 

ulic Kolbenova a Poděbradská směrem ke Starému Hloubětínu, kde se nachází točna tramvají. Další 

točna se nachází na Harfě (v ulici Čerpadlová a U Harfy) a další na náměstí OSN. Další točnu územně 

spadající do MČ praha 9 lze najít také na Jarově, kde dnes končí tramvajové linky č. 1, 9 a 11.  

V tahu ulic Sokolovská a Kolbenova jsou situovány tyto zastávky tramvají: Balabenka, Divadlo Gong, 

Poliklinika Vysočany, Nádraží Vysočany, Špitálská, Poštovská, Kolbenova, Nový Hloubětín, Vozovna 

Hloubětín a Starý Hloubětín. V této trase je dnes provozována linka č. 16, která je vedena od 

Lehovce, přes Hloubětín, městskou část Prahu 9 a dále přes Palmovku a Floru až na Sídliště Řepy.  

 

Tramvajová zastávka Nádraží Vysočany upravená do podoby Vídeňské zastávky 

(zdroj:HaskoningDHV) 
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Tramvajová zastávka Kolbenova u stejnojmenné stanice Metra (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Točna tramvají ve Starém Hloubětíně (zdroj: HaskoningDHV) 

V tahu ulic Českomoravská a Poděbradská jsou dnes vedeny linky č. 25 a č. 8, které obsluhují zastávky 

Balabenka, Ocelářská, Multiaréna Praha, Nádraží Libeň, Kabešova (nově vybudovaná v souvislosti 

s rozvojem území Nové Harfy), Podkovářská, U Elektry a Nademlejnská. Linka č. 8 končí ve Starém 

Hloubětíně, zatímco linka č. 25 pokračuje dále na Lehovec. Druhým směrem je linka č. 8 tažena přes 

Palmovku na Florenc a Hradčanskou až na Podbabu. Linka č. 25 je trasována přes Palmovku na 

Vltavskou a Hradčanskou až na Vypich. Severní linie tramvajové trati vedená ulicemi Sokolovská a 

Kolbenova cca kopíruje vedení trasy linky B Metra. Vedení autobusů doplňuje linky Metra a tramvají 



Generel silniční dopravy MČ Praha 9  

 

Prosinec 2013 37 

především v severojižních tangenciálních směrech, přičemž v severní části území propojuje jednotlivé 

stanice a linky Metra a další silné zdroje a cíle v území. 

 

Zrekonstruovaná tramvajová trať a zastávka Nademlejnská (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Zrekonstruovaná tramvajová trať a nové zastávky Kabešova (zdroj: HaskoningDHV) 

Na síti tramvajových tratí na území MČ Praha 9 se nachází celkem 9 světelně řízených křižovatek. 

Jedná se o křižovatky Balabenka, Českomoravská x O2 Aréna, Českomoravská x K Žižkovu x 

Poděbradská, Poděbradská x Podkovářská, Poděbradská x U Elektry, Poděbradská x Kbelská v jižní 

tramvajové větvi. Dále se zde nachází zrekonstruované světelně řízené přístupy na zastávky 

Nademlejnská a nově vybudovaný přístup na zastávku Kabešova. Na severní tramvajové větvi se 
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jedná o křižovatky Kolbenova x Sokolovská x Freyova, Sokolovská x Na Břehu, Sokolovská x Na 

rozcestí, taktéž Balabenka a světelně řízený přechod před vestibulem Metra stanice Kolbenova.  

 

Tramvajová zastávka Ocelářská (zdroj: HaskoningDHV) 

Vybrané stanice Metra i tramvají jsou dobře provázány s regionální a částečně i celostátní či 

mezinárodní železniční dopravou provozovanou na tratích směr Čelákovice a Mladá Boleslav (stanice 

Praha – Vysočany) a především na trati č. 011 směrem na Kolín a Pardubice (Praha – Libeň).  

 

Vlak linky S2 přijíždí do stanice Nádraží Vysočany (zdroj: HaskoningDHV) 
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Stanicí Praha-Vysočany projíždí vlakové spoje linek PID S2, S3, S9, S20, S34 a R3. Nádražím Praha-

Libeň jsou vedeny linky PID S1, S7 a S47. Územím městské části Prahy 9 je vzhledem k její poloze mezi 

širším centrem metropole a okrajovými částmi vedeno také mnoho regionálních autobusových linek 

zařazených do systému PID. Jako hlavní terminály a přestupní uzly linek městské a regionální 

hromadné dopravy jsou dnes označovány lokality Prosek, Střížkov a Vysočanská, které umožňují 

vzájemné přestupy mezi vícero druhy hromadné dopravy (vlak-metro, vlak-tramvaj, bus-tramvaj, 

apod.). 

 

Schéma terminálu Prosek (zdroj: Ropid) 

Vedení autobusů MHD je napříč územím MČ Praha 9 organizováno v jednom dominantím 

severojižním koridoru a dvou koridorech doplňkových (částečně severní část ulice Spojovací a ulice 

Kbelská). Hlavní průjezdný severojižní koridor autobusové dopravy je dnes veden ulicemi Vysočanská, 

Freyova, K Žižkovu a Spojovací. V jižní části území MČ Praha 9 lze autobusovou dopravu chápat jako 

nosnou (liniovou) vedenou částečně radiálně (Novovysočanská, Spojovací, K Žižkovu) a částečně čistě 

tangenciálně k centrálním částem města (Spojovací). Liniová obsluha je dána geografií jižních částí 

Nových Vysočan a Hrdlořez a stávající zástavbou. Naproti jižním částem je na území Proseka a 

Střížkova autobusová doprava rozvinuta do podoby plošné oblsuhy území, neboť od hlavního 
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severojižního koridoru odbočují doplňkové větve vedené ulicemi Lovosická a Litoměřická, včetně 

dalšího propojení Proseka směrem na Bulovku.  

 

Autobusová zastávka Odlehlá (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Autobusová zastávka Pod Táborem (zdroj: HaskoningDHV) 

Silný provoz autobusové dopravy ve vztahu k území MČ Praha 9 je způsoben také umístěním dnes 

konečné stanice linky Metra B – Letňany. V návaznosti na tuto stanici prochází ulicí Prosecká směrem 

ke křižovatce s Vysočanskou množství autobusových linek, kde se tyto linky dále větví. 

 



Generel silniční dopravy MČ Praha 9  

 

Prosinec 2013 41 

Na celé autobusové síti vedené území MČ Praha 9 se nachází velké množství autobusových zastávek, 

mezi nejvýznamnější z nich (z pohledu množství nastupujících a vystupujících cestujících) patří 

zastávky navázané na stanice Metra linek B a C, případně na železniční stanice situované dnes 

v řešeném území a významné celky hromadné bytové zástavby. 

 

Autobusová zastávka Prosek (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Autobusová zastávka Střížkov (zdroj: HaskoningDHV) 

Součástí každodenního provozu autobusů MHD na území městské části Praha 9 je vedení tzv. 

metrobusových linek zajišťujících propojení i vzdálených částí Prahy převážně vysokokapacitními 

kloubovými autobusy v krátkých intervalech (8, případně 6 i 4 minuty). Územím MČ Praha 9 jsou tak 
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vedeny linky č. 136 (VOZOVNA KOBYLISY – Prosek – Vysočanská – Ohrada – Flora – Slavia – Spořilov – 

Opatov – Háje – JIŽNÍ MĚSTO), č. 140 (PALMOVKA – Prosek – Letňany – Tupolevova – Ke Stadionu – 

ČAKOVICE), č. 158 ((ČESKOMORAVSKÁ – Vysočanská – Prosek) – LETŇANY – Staré Letňany – 

OBCHODNÍ CENTRUM ČAKOVICE – (Ke Stadionu - MIŠKOVICE), č. 177 (CHODOV – Opatov – Na Košíku 

– Skalka – Sídliště Malešice – Spojovací – Vysočanská – Prosek – Kobylisy – Podhajská pole – 

POLIKLINIKA MAZURSKÁ), č. 183 (HÁJE – Sídliště Petrovice – Janovská - Nádraží Hostivař – Perlit – 

Spojovací – Vysočanská – Prosek – Kobylisy – Vozovna Kobylisy – SÍDLIŠTĚ ČIMICE) a č. 195 (SÍDLIŠTĚ 

ČAKOVICE – Tupolevova – Letňany – Prosek – Vysočanská – Spojovací – Sídliště Malešice – Skalka – 

JESENICKÁ). Specifickou linkou zavedenou převážně pro pokrytí potřeby obyvatel MČ Praha 9 je linka 

č. 151 spojující Polikliniku Prosek, Polikliniku Vysočany a odsunutou oblast Krocínka se stanicemi 

Metra a dalšími významnými cíli v území MČ Praha 9. 

 

Autobus linky č. 151 u stanice Metra Českomoravská (zdroj: HaskoningDHV) 

Na autobusové síti se aktuálně nachází 16 klíčových křižovatek řízených světelným signalizačním 

zařízením SSZ. Jedná se o křižovatky: Spojovací x Novovysočanská, Spojovací x K Žižkovu, Spojovací x 

Koněvova, Českobrodská x Pod Táborem, Českomoravská x Poděbradská x Freyova, Freyova x 

Ocelářská, Sokolovská x Kolbenova x Freyova, Vysočanská x Ke Klíčovu, Vysočanská x Prosecká, 

Prosecká x Čakovická, Prosecká x Letňanská, Vysočanská x Jiřetínská, Vysočanská x Lovosická x 

Teplická, Vysočanská x rampa Liberecká, Poděbradská x Kbelská a Kolbenova x Kbelská.  

Dále se zde nachází další dopravně méně významné křižovatky řízené signalizačním zařízením, 

například napojení obchodně-administrativní zástavby na Freyovu nedaleko náměstí OSN, nebo 

samostatné izolované signalizace jako je světelně řízený přechod pro chodce na Proseku u Parku 

Přátelství. 
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Statická doprava 

Problémy způsobované statickou dopravou na území MČ Praha 9 se liší v závislosti na lokalizaci funkcí 

v území a s tím souvisící poptávkou motoristů po parkování a odstavování vozidel. V částech Střížkova 

a Proseka jsou problémy dopravy v klidu způsobované v převážné míře rezidenty a abonenty, kteří 

odstavují svá vozidla často v rozporu se zákonem co nejblíže místu svého bydliště. Tyto problémy jsou 

poplatné době vzniku panelových sídlišť a následnému mohutnému rozvoji automobilizace. V okolí 

stanic Metra Střížkov a Prosek, stejně tak i v místě zdejší obchodní vybavenosti či administrativních 

objektů, jsou problémy rezidentů násobeny také poptávkou místních zaměstnanců či návštěvníků 

oblasti.  

 

Problematické parkování rezidentů na Proseku (zdroj: HaskoningDHV) 

Problémy rezidentského parkování se týkají také oblasti Krocínky a převážné části oblasti Nových 

Vysočan. V Hrdlořezích a v oblasti Za Horou jsou tyto problémy stejného charakteru, byť v mnohem 

menším měřítku.  
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Parkování v Novovysočanské ulici (zdroj: HaskoningDHV) 

V Libni a ve Vysočanech se požadavky rezidentů a abonentů v mnohem větší míře střetávají 

s požadavky návštěvníků území a zaměstnanců. Například v okolí stanice Metra Českomoravská lze 

pozorovat dlouhodobé problémy způsobované nedostatkem parkovacích kapacit, vysokých nároků 

místních obyvatel i zvýšených nároků návštěvníků oblasti.  

 

Parkování v Ocelářské ulici v Libni (zdroj: HaskoningDHV) 
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V rámci právě probíhající přípravy či výstavby nových obytných celků je třeba nároky budoucích 

rezidentů uspokojit v samotné rozvojové ploše těchto záměrů.  

 

Parkování v nové obytné zástavbě u Rokytky (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Parkování v nové obytné zástavbě u Rokytky (zdroj: HaskoningDHV) 

Pokud není možnost vybudování dostatečného počtu povrchových stání, je třeba budovat podzemní 

garáže a hromadné parkovací domy, které díky nově nabídnuté kapacitě odvedou odstavená vozidla 

z uličních profilů a umožní využití těchto prostorů pro pěší a cyklisty. Potřeba vhodného dimenzování 

parkovacích kapacit u nových rozvojových záměrů je nutná zvláštního zřetele jak s ohledem na 
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stávající stupeň automobilizace, tak i místních podmínek a v neposlední řadě i výrazných investičních 

nároků na budování podzemních parkovacích kapacit. Ne vždy se totiž podaří skloubit veškeré 

podmínky a dosáhnout tak rovnovážného stavu v území.   

 

Problematické parkování v ulici Kabešova (zdroj: HaskoningDHV) 

MČ Praha 9 eviduje problémy způsobované statickou dopravou a dlouhodobě se snaží tyto 

nedostatky řešit v rámci možností a charakteru jednotlivých území. Například území mezi 

Sokolovskou a Českomoravskou by jednoznačně prospělo vyznačení modrých rezidentních zón a 

současně omezeného počtu parkovacích stání s odstupňovanou sazbou časově zpoplatněného 

parkování. Bohužel, díky nesouhlasnému stanovisku MHMP, je zde zavedení zóny placeného stání 

dlouhodobě odkládáno.  

Do doby zavedení ZPS MČ Praha 9 přistoupila alespoň k možnosti místní úpravy parkování ve stylu 

vyhrazení vybraných parkovacích kapacit pouze pro rezidenty či abonenty přilehlých objektů. Tito 

rezidenti jsou povinni používat speciální parkovací karty, na základě kterých je možné prokázat jejich 

oprávnění k parkování a odstavování vozidel v místě jejich bydliště či provozovny. Parkovací karty 

jsou zavedeny pro oblasti vyznačené v ulicích Drahobejlova, Ocelářská, K Moravině, U Skládky, 

Kovářská, U Svobodárny, Kurta Konráda, Lihovarská a Na Rozcestí. Do oblasti spadá také jižní strana 

ulice Sokolovská (mezi Balabenkou a ulicí K Moravině), dále Na Harfě, Českomoravská (mezi ul. 

Klečákovou a Freyovou), Českomoravská (mezi ul. Kurta Konráda a Drahobejlovou), Sokolovská 

(severní strana) 1202/8, 1205/9, 1206/171, 1313/173, 1314/175, 1324/177 a 1996/179, Podvinný 

mlýn, Kovanecká, Čihákova, U školičky, Matějkova a Náměstí Na Balabence. Parkovací karty jsou 

vydávány pouze po splnění předepsaných požadavků a předložených dokladů. Žadateli mohou být 

místní občané, nájemci bytů, majitelé bytů a domů či abonenti mající zde sídlo či provozovnu.  
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Vyhrazené „rezidentní“ parkování v oblasti Libně (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Vyhrazené „rezidentní“ parkování v oblasti Libně (zdroj: HaskoningDHV) 

Oblast ve stylu volného parkování je prozatím ponechána v Ocelářská od ul. Kurta Konráda po ul. 

Kovářská, dále v Drahobejlově ulici od ul. U svobodárny po ul. Lihovarskou, dále v ulici K Moravině v 

úseku od ul. Sokolovská po ul. Drahobejlova, stejně tak sem patří ulice Nad Kolčavkou a Kovanecká 

od ul. Podvinný mlýn po ul. Kovářská.  Nedostatek povrchových parkovacích stání je dnes na území 

MČ Praha 9 do jisté míry sanováno existujícími parkovacími objekty, garážemi či parkovišti. Část 

z těchto parkovacích kapacit je zpoplatněna. 
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Možnost placeného parkování v Ocelářské ulici (zdroj: HaskoningDHV) 

Na území MČ Praha 9 se jedná například o lokalitu Pod Náspem na Balabence, další kapacity jsou 

situovány v ulici Lovosická na Proseku a Střížkově, v oblasti Střížkova je možné placeně zaparkovat či 

odstavit vozidlo také v ulicích Na Pokraji a Jiřetínská. Mezi další hlídaná a placená parkoviště patří 

kapacita v Pešlově ulici u Nádraží Vysočany, dále kapacita ve Skloněné a také u Polikliniky Vysočany 

na Sokolovské. 

 

Možnost placeného parkování nedaleko Nádraží Vysočany (zdroj: HaskoningDHV) 
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Rozbor stávajícího stavu územně plánovací dokumentace 

Řešení dopravy v oblasti MČ Prahy 9 nelze koncipovat odděleně od řešení dopravní problematiky 

města, zejména v návrhu nadřazené komunikační síti a ostatních systémů dopravy majících územní 

přesah do sousedních městských částí. Rovněž je zřejmé, že návrh komunikačního řešení musí být 

koordinován s celkovým územním rozvojem řešeného území nastíněným v platných územně 

plánovacích dokumentacích. 

Územní a dopravní plánování v dřívějších dobách 

Území hl. m. Prahy bylo v poválečném období zpracováno do podoby územně plánovací 

dokumentace v letech 1948, 1967 a 1976 jako směrné územní plány a v roce 1986 jako Územní plán 

hl. m. Prahy. Po listopadu 1989 bylo zřejmé, že dojde ke změnám vývoje společnosti a tedy bude 

nutné změnám společenských a majetkoprávních podmínek a vzniku tržního hospodářství přizpůsobit 

nástroj k plánovitému řízení rozvoje území hl. m. Prahy přibližující se svou kvalitou a způsobem 

zpracování úrovni územně plánovací dokumentace ve státech EU. 

V průběhu prací na novém územním plánu hl. m. Prahy bylo postupně předkládáno útvarem hlavního 

architekta města Prahy k veřejné diskusi jeho 1. a 2. čtení. Na základě této diskuse bylo dopracováno 

zadání pro nový územní plán, které schválilo zastupitelstvo hl. m. Prahy v roce 1993. Nový územní 

plán hl. m. Prahy byl zpracován v roce 1995 a vydán tehdy zřízeným Útvarem rozvoje hl. m. Prahy ve 

fázi konceptu a posléze i návrhu. 

Zejména s ohledem na složitost dopravní problematiky a proto, aby bylo dosaženo územně 

technických návazností dopravních a inženýrských investic, pořídilo tehdy ještě Ministerstvo 

hospodářství České republiky územní prognózu Pražského metropolitního regionu. Oba územně 

plánovací dokumenty byly vzájemně koordinovány. Návrhové období územního plánu hl. m. Prahy 

bylo uvažováno na rok 2010. Jednou ze zásad provázejících zpracování UP bylo zajištění všech funkcí 

města a zejména funkce dopravní. V souladu s tím byl navrhován rozvoj technické infrastruktury 

s důrazem kladeným na kvalitu životního prostředí. 

Dopravní systém města, jenž byl jako návrh byl zapracován do Směrného územního plánu z roku 

1976, byl nazván ZÁKOS (Základní komunikační systém) a schválen vládním usnesením č. 13/1974. 

Pro zpracování nového územního plánu hl. m. Prahy si v roce 1990 vyžádala Rada NVP posudek k 

tomuto účelu sestavené komise odborníků. Výsledkem snah o řešení pražské dopravy bylo 

zformování dopravního systému nazvaného "Hlavní uliční síť', který byl zpracován skupinou 

dopravních odborníků za spolupráce s UDI Praha v roce 1991 a schválený Radou Zastupitelstva hl. m. 

Prahy.  

ZÁKOS definoval v řešeném území Prahy 9 polohu středního dopravního okruhu, Vysočanské, 

Hrdlořezské a Prosecké radiály. Hlavní uliční síť kromě změny názvu okruhu na Městský vypustila 

Hrdlořezskou radiálu, která byla v novém územním plánu jen částečně nahrazena Jarovskou spojkou 

propojující Českobrodskou od Jarova do ulice U Nákladového nádraží a Jana Želivského.  



Generel silniční dopravy MČ Praha 9  

 

Prosinec 2013 50 

Územní a dopravní plánování dnes 

Pořizování a zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací pro území 

hl. m. Prahy jakožto samostatného kraje a současně i obce probíhá v současnosti v intencích zákona 

č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Aktuální stav 

územně plánovacích podkladů a dokumentací platných pro území hl. m. Prahy je uveden dále.  

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 

Územně analytické podklady hl. m. Prahy (UAP) jsou zpracovávány na základě usnesení Rady hl. m. 

Prahy č. 373 ze dne 20. 3. 2007. Poslední aktualizace byla projednána v Zastupitelstvu hl. m. Prahy 

usnesením č. 20/43 dne 25.10.2012.  

UAP jsou základním zdrojem informací o území a obsahují zejména informace o dopravě, životním 

prostředí, technické infrastruktuře, obyvatelstvu, ekonomice města a o cílech udržitelného rozvoje 

města. UAP zjišťují a vyhodnocují celkový stav a vývoj území, jeho hodnoty a omezení vyplývající z 

ochrany veřejných zájmů, v souladu s právními předpisy nebo vyplývající z vlastností území. Součástí 

UAP je také zjištění záměrů na provedení změn v území, vyhodnocování udržitelného rozvoje území a 

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích. UAP jsou jedním z hlavních 

podkladů pro pořízení územně plánovacích dokumentací všech stupňů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problémový výkres UAP ve vztahu k území MČ Praha 9 (zdroj: URM) 
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Vzhledem ke specifické pozici hl. m. Prahy, plnící roli samosprávného územního celku kraje a zároveň 

obce, je nezbytné v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. zajišťovat zpracování 

Územně analytických podkladů tak, aby umožňovaly plnit úlohu územně plánovacího podkladu jak 

pro koncepční dokumentace celoměstského charakteru (Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy), tak 

pro územně plánovací dokumentace podrobné, zejména územního plánu. 

Z pohledu představeného Problémového výkresu dle UAP pro území MČ Praha 9 vyplývá přetrvávající 

problematika neuzavřené východní části Městského okruhu. Tato stavba by dokázala významným 

způsobem změnit dopravní poměry panující tohoto času na území městské části, avšak její realizace 

se stále odkládá. Otázkou vlivu nově otevíraných částí Městského okruhu (tunel Blanka) na 

komunikační síť MČ Praha 9 se zabývá jedna z dále uvedených předkládaných studií.  

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZUR) jako takové jsou strategickým územním plánem celého 

kraje. Stanovují obecná pravidla pro rozvoj daného území a rovněž stanovují větší rozvojové záměry, 

které mají dosah i za hranice kraje (např.: kudy povedou důležité dopravní stavby nebo kde se musí 

počítat s významnými rozvojovými oblastmi apod.). Jednou z hlavních úloh ZUR je, aby na sebe 

jednotlivé územní plány obcí navazovaly a vzájemně si neodporovaly. Proto jsou ZUR nadřazeny 

územním plánům obcí. V případě hl. m. Prahy význam ZUR však nespočívá v koordinační funkci, ale 

spíše ve stanovení priorit a zásadních pravidel pro rozvoj města a vymezení staveb dopravní a 

technické infrastruktury důležitých pro funkci města jako celku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinace záměrů v ZUR hl. m. Prahy ve vztahu k území MČ Praha 9 (zdroj: URM) 
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Zadání prvních ZUR hl. m. Prahy bylo schváleno usnesením č. 11/52 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 

29. 11. 2007. Vlastní dokumentace byla projednána a následně byla vydána Opatřením obecné 

povahy č. 8 ze dne 17.12.2009. Na Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy navazují Zásady územního 

rozvoje Středočeského kraje. Stávající platná podoba pražských ZUR je ovlivněna rozsudky Nejvyššího 

správního soudu ČR, kterými byl zrušen koridor Pražského okruhu (SOKP), úseky Ruzyně – Březiněves 

(rozsudek Nejvyššího správního soudu 8 Ao 2/2010-644 ze dne 20. května 2010) a Březiněves – Horní 

Počernice a Běchovice – D1 (rozsudek Nejvyššího správního soudu 7 Ao 7/2010-133 ze dne 27. ledna 

2011);  dále bylo napadnuto vymezení mezinárodního letiště Ruzyně a oblasti zasažené provozem 

letiště SL/1 (rozsudek Nejvyššího správního soudu 6 Ao 6/2010-103 ze dne 2. února 2011);  

v neposlední řadě byl zrušen také koridor VRT (vysokorychlostní tratě) Praha –  Brno – Rakousko 

v oblasti Natury – Horní  Počernice – Jih (rozsudek Nejvyššího správního soudu 9 Ao 4/2011-77 ze dne 

8. září 2011).  

Na základě pravidelné, zákonem předepsané aktualizace zásad územního rozvoje schválilo 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy Zprávu o uplatňování ZUR hl. m. Prahy usnesením č. 10/77 ze dne 

4.11.2011. Aktualizace napravuje zejména nedostatky vytknuté Nejvyšším správním soudem. 

Územní plán hl. m. Prahy 

Územní plán hl. m. Prahy zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se ZUR hl. m. 

Prahy. Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného 

a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále vymezuje 

zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně 

stávající zástavby (dále jen plocha přestavby), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná 

opatření a pro územní rezervy a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Doprava 

se na urbanistické koncepci hlavního města Prahy podílí zejména: 

• řešením nadřazené komunikační sítě města, která je tvořena dvěma okruhy - Pražským 

(silničním) a Městským, a na ně navazujícími sedmi radiálami a dvěma silničními spojkami; 

• systémem Pražské Integrované Dopravy (PID), který je tvořen městskou hromadnou 

dopravou s metrem, jakožto základním prostředkem. Doplňkovými systémy jsou tramvajová 

a autobusová doprava, lanová dráha a vodní doprava, včetně příměstské, městské železniční 

dopravy a příměstské autobusové dopravy. V neposlední řasdě sem patří také záchytná 

parkoviště P+R;  

• železničním uzlem Praha, který je tvořen soustavou deseti železničních tratí radiálně 

zaústěných do Hlavního a Masarykova nádraží, doplněnou pražskými spojovacími tratěmi. 

Současně jsou sledovány také podmínky pro možné zaústění železničních tratí vysokých 

rychlostí;  

• leteckou mezinárodní i vnitrostátní dopravou, která je soustředěna do letiště Praha-Ruzyně. 

V návrhovém období je uvažováno se systémem 3 vzletových a přistávacích drah v 

uspořádání se dvěma paralelními dráhami a jednou křižující dráhou;  

• řešením vodních cest. Uvažuje se o modernizaci vltavské vodní cesty pro osobní i nákladní 

dopravu s limitovanou kapacitou plavebních komor Podbaba a Smíchov. Nový přístav v 
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Radotíně bude určen výhradně pro sportovní a rekreační lodě, nebude mít charakter 

nákladního přístavu.  

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 

dne 9.9.1999. Závazná část územního plánu je stanovena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 

32/1999 Sb. hl. m. Prahy, schválenou usnesením č. 1156 Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 26. 

10. 1999, s účinností od 1.1.2000, aktualizovanou následnými vyhláškami hl. m. Prahy a opatřeními 

obecné povahy. 

Závazná část územního plánu byla měněna formou vyhlášek a opatření obecné povahy. Nejdůležitější 

změnou, která se dotkla celého území města a měnila metodiku územního plánu, byla změna Z 

1000/00, tzv. revize Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Tato revize byla schválena 

usnesením č. 40/14 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14.9.2006. Vydána byla opatřením obecné 

povahy č. 1/2008, na základě usnesení ZHMP č. 18/51 ze dne 19.6.2008, s účinností od 10.7.2008. Na 

základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30. 10. 2008 o zrušení 

Opatření obecné povahy č. 1/2008 platil územní plán v době od 30.10.2008 do 12.11.2009 v podobě 

před revizí. Opatřením obecné povahy č. 06/2009 , o vydání změny Z 1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, na 

základě usnesení ZHMP č. 30/86 ze dne 22.10.2009 s účinností od 12.11.2009 byla však tato změna Z 

1000/00 znovu vydána. 

Pořízení nového Územního plánu hl. m. Prahy bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. 

Prahy č. 7/1 dne 31.5.2007. Útvar rozvoje města vypracoval návrh zadání ÚP hl. m. Prahy, který 

následně schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 17/43 dne 29.5.2008. Dle schváleného 

zadání pořizovatel zajistil zpracování konceptu ÚP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. O 

konceptu ÚP se konalo veřejné projednání. Došlá stanoviska, námitky a připomínky a připomínky byly 

vyhodnoceny a dohodnuty. Poté bylo pořizování Územního plánu hl. m. Prahy ukončeno na základě 

usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/1 ze dne 7.6.2012. Podněty na nové změny stávajícího 

územního plánu se nyní nepřijímají.  

Místo nového Územního plánu hl. m. Prahy je na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 

ze dne 7.6.2012 pořizován tzv. Metropolitní plán. Do doby vydání Metropolitního plánu zůstává v 

platnosti současný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění jednotlivých změn a úprav.  

Z pohledu platného územního plánu vyplývá jak z pohledu hlavního města, tak i MČ Praha 9, 

jednoznačná priorita dostavby nadřazené komunikační sítě (stavby Městského okruhu, radiály a 

Pražský okruh), dále potřeba řešení problematiky parkování a odstavování vozidel v okolí stanic 

Metra (P+R u stanice metra Střížkov a Českomoravská). V rámci cyklistické dopravy jsou plánované 

cyklistické trasy vedené Lovosickou a Kytlickou ulicí s návazností na 2 nová propojení na Prahu 18 a 

propojení do hloubi Střížkova, stejně tak z Proseka dolů k Libni ulicí Střížkovská. Platný územní plán 

zobrazuje dnes již otevřenou cyklistickou trasu vedenou po bývalé železniční vlečce od Hořejšího 

rybníka okolo Nové Harfy na Freyovu ulici. Stejně tak UP uvažuje pokračování této trasy do prostoru 

Hloubětína a podél parku Smetanka dále do prostoru Malešic a Kyjí. Jako zajímavost lze uvést, že 

v územní rezervě je prodloužena linka Metra D přes Harfu až k železniční stanici Vysočanská.   
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Z uvedeného přehledu vývoje problematiky Územního plánu hl. m. Prahy je však zřejmé, že stávající 

situace a vývoj v územním plánování nevěstí nic dobrého jak pro řešení dopravní problematiky MČ 

Praha 9, tak ani pro zbytek území hl. města. Neustálé prodlužování a oddalování zahájení zásadních 

dopravních staveb bohužel oddaluje také možnosti řešení či alespoň narovnání stávajícího 

nevyhovujícího dopravního stavu na mnoha dopravně problematických místech hl. m. Prahy, 

potažmo městské části Praha 9.   

 

Koordinace záměrů v platném UP hl. m. Prahy ve vztahu k území MČ Praha 9 (zdroj: URM) 
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Rozbor rozvoje a předpokládaného sociodemografického vývoje 
území MČ Praha 9 

Na území MČ Praha 9 se dlouhodobě nacházelo velké množství zanedbaných průmyslových ploch 

(oblast Libně a Vysočan), stejně tak množství volných ploch umožňujících stavbu tzv. na zelené louce 

(Prosek a Střížkov). Některé z těchto ploch jsou již revitalizované či nově zastavěné, část na obnovu a 

novou výstavbu teprve čeká. Obrovské množství těchto ploch se nachází v tzv. Velkém rozvojovém 

území zahrnujícím Vysočany, Libeň a část Hloubětína. Zbytek lze situovat do nejsevernějších částí MČ 

Praha 9. 

Velké rozvojové území Vysočany  

V rámci rozvoje tohoto území byla vybudována v nedávné minulosti například Sazka aréna, dnes O2 

Arena, dále Obchodní galerie Harfa, Harfa Office Park a další aktivity zprovozněné v cípu mezi 

Sokolovskou a Českomoravskou ulicí. V původních plánech byla transformace tohoto území o 

velikosti 16 hektarů a vytvoření 40000 metrů čtverečních obchodních ploch, přes 40000 metrů 

čtverečních administrativních ploch a přes 10000 metrů čtverečních výstavních ploch. Součástí těchto 

plánů bylo také vybudování parkovacích kapacit pro více než 3000 vozidel. Víceúčelová sportovní hala 

pro 17000 diváků byla dokončena roku 2004, roku 2008 byla dokončena výstavba parkovacího domu 

pro 1400 vozidel, následovala také dostavba Galerie Harfa a dalších aktivit v území. 

 

Obchodní galerie Harfa (zdroj: HaskoningDHV) 

V sousedství O2 Arény poté vyrostlo Inovační centrum a podnikatelský inkubátor v rámci 

rekonstrukce zastaralé tovární haly. Na 5000 metrech čtverečních plochy je zde situováno prostředí 

umožňující poskytovat podporu a zázemí všemožným podnikatelským aktivitám. Dalším novým 

objektem v této rozvojové ploše je i budova Music City v Ocelářské ulici, dále polyfunkční bytový dům 
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s 59 nadstandardními byty L´Ocelot zprovozněný tamtéž v roce 2008. Nelze zapomenout na právě 

dostavovanou výškovou budovu Rezidence Eliška tamtéž. 

 

Probíhající dostavba Rezidence Eliška v Ocelářské ulici (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Zprovozněné bytové domy v Ocelářské ulici (zdroj: HaskoningDHV) 
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Součástí popisovaného rozvoje byla také dostavba Vysočanské radnice v Sokolovské ulici, dále Clarion 

Congress hotelu a Obchodní galerie Fénix (cca 600 pokojů, kongresové sály pro 1200 osob, restaurace 

a obchodní plochy) na náměstí OSN. Dalším významným územím ve Velkém rozvojovém území jsou 

plochy situované dále na východ kolem ulice Poděbradská a Kolbenova. V prostoru po bývalé 

vysočanské spalovně (ulice Poděbradská) byl zprovozněn záměr bytového komplexu Nová Harfa se 

stovkami nových bytů včetně navazující obchodní a komerční vybavenosti.  

 

Zprovozněný bytový komplex Nová Harfa (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Zprovozněný bytový komplex Dvůr nad Rokytkou (zdroj: HaskoningDHV) 
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Na tento bytový rozvoj navázala také výstavba bytových domů Zahrady nad Rokytkou, Dvůr nad 

Rokytkou a další. Opětovně se jedná o desítky bytových domů nabízející bydlení ve stovkách nových 

bytů v rekultivovaném prostředí podél Rokytky. Ještě dále proti proudu Rokytky vznikl soubor 

obytných budov Kejřova parku a Kejřova mlýna s napojením přes ulici Nademlejnská a K Náhonu do 

ulice Poděbradská.    

 

Zprovozněný bytový komplex Zahrady nad Rokytkou (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Probíhající dostavba areálu Kejřův Park (zdroj: HaskoningDHV) 
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Prozatím v plánech developerů zůstávají i další plochy a lokality, jedná se například o tzv. území 

„Čína“ v Hloubětíně navazující na Vozovnu Hloubětín. Dle některých vizualizací a dostupných 

informací by zde mohlo výhledově vyrůst obytné území s až 900 byty. 

 

Rozvojové území „Čína“ v Hloubětíně (zdroj: MČ Praha 9) 

Na Velké rozvojové území navazuje také představa developerů na změnu v prostoru bývalých 

pekáren Odkolek v ulici Ke Klíčovu, kde by měl výhledově vzniknout další obytný soubor. Nedaleko 

náměstí OSN se nachází další rozvojová plocha s plánovaným umístěním tzv. Kolben Business Parku.  

V rámci revitalizace areálu ČKD Elektronika by zde měl vzniknout komplex s obytnou, administrativní 

a obchodní funkcí. Uvažuje se o vzniku 454 nových bytů. 

 

Rozvojové území bývalých pekáren Odkolek (zdroj: MČ Praha 9) 
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V rámci vysočanských rozvojových území zabírá značnou plochu také bývalý areál továrny Praga 

rozkládající se mezi Kolbenovou ulicí a Rokytkou.  

 

Kulturní památka hala č. 19 v areálu Praga (zdroj: HaskoningDHV) 

Vedle rekonstrukce některých stávajících objektů s výraznou průmyslovou architekturou, která 

předpokládá vytvoření komerční zóny, se v Pragovce plánuje bytová výstavba včetně ploch pro sport 

a rekreaci.  

 

Rozvojové území bývalé továrny Praga (zdroj: MČ Praha 9) 
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Jen o něco dále na východ se severně od Kolbenovy ulice nachází další obrovské rozvojové území 

Tesla. Opětovně se plánuje revitalizace plochy a nová, především pak bytová výstavba. V rámci 

plánovaného rozvoje v okolí ulice Kolbenova budou pravděpodobně vznikat také nové ulice, parky, 

veřejná prostranství a obchodní či administrativní budovy.  

 

Rozvojové území Tesla (zdroj: MČ Praha 9) 

Rozvojová území a lokality v severních částech MČ Praha 9  

Velké rozvojové území ve Vysočanech však není jedinou lokalitou v hledáčku developerů. V plánech 

zatím stále zůstává tzv. Polyfunkční centrum na Klíčově situované mezi ulicí Kbelská, Letňanská a 

Čakovická.  

 

Předpokládané uspořádání Polyfunkčního centra Klíčov (zdroj: MČ Praha 9) 
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Zde uvažované polyfunkční centrum by mělo zahrnovat tři administrativní budovy, nákupní centrum, 

doplňkové služby a velké podzemní parkoviště. Plochy administrativy by mohly zaujímat celkem 31 

800 m2, pronajímatelné komerční plochy 5 000 m2 a užitá plocha gastroprovozů bude až 2 000 m2. 

Zastavěná plocha navrhovaného polyfunkčního centra může činit cca 9 000 m2. Parkovací kapacita je 

uvažována o celkovém počtu 844 parkovacích stání, z toho část může být vyčleněna jako P+R 

parkoviště. Po zprovoznění záměru dojde podle některých studií k navýšení automobilového provozu 

v okolí o cca 1 870 jízd v každém směru, tj. celkem 3 740 jízd vozidel denně.  

Tím však urbanizace severních částí MČ Praha 9 zdaleka nekončí. Množství rozvojových ploch 

s různým stupněm přípravy či výstavby se nachází v dalších částech Proseka a Střížkova. Na křižovatce 

ulic Prosecká a Vysočanská proti obchodu Billa vznikl v nedávné době soubor multifunkčních budov 

Prosek Point s náplní kancelářských a obchodních prostor. V severozápadním segmentu křižovatky 

ulic Prosecká a Vysočanská byl dokončen a zprovozněn architektonicky výrazný bytový komplex 

Centrum Prosek.  

Dalším projektem je Bytový park Prosek a Polyfunkční projekt Prosek u stanice metra Střížkov. 

V rámci předpokládané výstavby Polyfunkčního centra OC Střížkov se přepokládala zástavba území 

jižně od Lovosické v těsném sousedství stanice metra C – Střížkov. V plánech na výstavbu se 

uvažovalo o hrubé podlažní ploše 40 000 m2, obchodní centrum mělo zabírat plochu cca 6 000 m2. 

Součástí plánů bylo také podzemní parkoviště, v jehož rámci se zvažovalo i nové záchytné parkoviště 

typu P+R. Dle tehdejších podkladů URM hl. m. Prahy se očekávala generovaná doprava vyvolaná 

provozem polyfunkčního centra ve výši 3 740 jízd OA obousměrně za 24 hodin běžného pracovního 

dne. Jednosměrně tedy šlo o 1 870 přijíždějících a 1 870 odjíždějících vozidel.  

Další obytné domy byly postaveny v Kytlické ulici. Kolem roku 2015 se předpokládá také stavba 

obytného souboru Pod Krocínkou, kde by mělo být až 115 bytů. Konečný počet bytových jednotek 

závisí na tom, po jak velikých bytech bude v té době poptávka.  

Výčet již zprovozněných či zatím pouze připravovaných záměrů není s ohledem na stávající znalost 

problematiky rozvoje MČ Praha 9 zcela jistě konečný. Aktuální informace o předpokládaném postupu 

bytové výstavby na území městské části jsou obsahem PŘÍLOHY A.1 této části. Jako PŘÍLOHA A.2 je 

uveden informativní grafický rozbor zabývající se tímto tématem. 

S ohledem na uvedené lze konstatovat, že postupné zprovozňování popisovaných i dalších záměrů 

povede ve výhledu k trvalému zhoršování dopravní situace na komunikační síti MČ Praha 9. Jediným 

rozdílem oproti dnešku bude fakt, že na těchto dopravních poměrech se budou v mnohem větší míře 

již podílet vozidla rezidentů. Počet vozidel zbytné tranzitní dopravy by mohl buďto stagnovat, nebo se 

i případně snižovat v souvislosti s postupující výstavbou nadřazené komunikační sítě.   
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Vývoj počtu obyvatelstva MČ Praha 9 

Vývoj počtu obyvatelstva dle UAP hl. m. Prahy znamenal pro území MČ Praha 9 mezi lety 1970 a 2012 

opakované poklesy následované pozvolným růstem až na stávající stav cca 54 tis. obyvatel. V roce 

1970, podobně také v roce 1991, zde bylo registrováno cca 44 až 45 tis. osob. V roce 1980 se počet 

obyvatel MČ Praha 9 vyšplhal až na hodnotu 55 tis. osob, aby k roku 2001 klesl na hodnotu pouhých 

41 tis. obyvatel. Dnes udávaný počet trvalých obyvatel městské části je celkem něco málo přes 54 tis. 

osob. 

Z pohledu výše představených zásadních rozvojových záměrů, které v posledních letech vyrostly na 

území MČ Praha 9, či se teprve chystají ke zprovoznění, je třeba zcela jasně deklarovat snahu městské 

části podporovanou investicemi developerů na vytvoření velkého množství moderních bytových 

komplexů a administrativních či obchodně-administrativních objektů. Tyto aktivity zřejmě povedou 

k nárůstu počtu obyvatel městské části, stejně tak k růstu nabídky nových pracovních příležitostí. 

 

Předpokládaný vývoj počtu obyvatel MČ Praha 9 v letech 2010 až 2020 (zdroj: PF UK 2012) 

Dle prognózy vývoje počtu obyvatel MČ Praha 9 lze uvažovat o několika scénářích založených na 

plodnosti a migraci obyvatelstva. Nejméně optimistická varianta počítá s růstem do roku 2020 na cca 

61 tis. obyvatel, nejvíce optimistická varianta poté počítá s růstem až k hodnotě cca 70 tis. obyvatel. 

Z pohledu probíhající či připravované výstavby by zřejmě ani maximální odhad růstu neměl být 

z pohledu ubytovacích kapacit problém, záležet ovšem bude také na mnoha dalších okolnostech jako 

je budoucí vývoj na realitním trhu, stav ekonomiky státu i jeho občanů, nabídka v jiných částech 

Prahy, atd., atd. S ohledem na již zažité zkušenosti s osídlováním nově vybudovaných komplexů je 

však třeba se připravit na postupný nárůst obyvatelstva i pracovních příležitostí a s tím také na 

uspokojení jejich mobility a hybnosti ať už z pohledu individuální či hromadné dopravy.  
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Individuální automobilová doprava generovaná novými funkcemi v území  

Popisovaný plánovaný či již uskutečněný rozvoj MČ Praha 9 má sice pozitivní přínos z pohledu vzniku 

nových možností bydlení i pracovních příležitostí, avšak nemělo by se zapomínat také na potřebu 

vyvolanou vznikajícími dopravními nároky nových obyvateli či návštěvníků území městské části. 

Každá další výstavba, ať už se jedná o bytové komplexy či polyfunkční stavby, přivádí na stávající 

komunikační systém množství nových vozidel. Představu o tom, kolik může jeden takový komplex 

vyvolat nových dopravních pohybů uspokojovaných pomocí individuální automobilové dopravy si 

můžeme udělat na základě informací o provozu areálu Prosecké Centrum, napojeného na ulici 

Prosecká nedaleko křížení s ulicí Vysočanská. Investorem tohoto areálu byla společnost Central 

Group, a.s. a SBD Sicom mezi lety 2006 a 2008. Areál tvoří celkem 5 vysokopodlažních objektů 

s celkovým počtem 481 bytů různé výměry. Odborným odhadem (na základě průměrné obsazenosti 

bytů udávané ČSÚ) bydlelo v areálu Prosecké Centrum v roce 2012 cca 978 obyvatel. Počet 

využívaných bytových jednotek v době prověřování komplexu činil 391 bytů. Hrubá podlažní plocha 

(obestavěná plocha násobená počtem pater) je 54 055 metrů čtverečních.  

 

Bytový komplex Prosecké Centrum (zdroj: HaskoningDHV) 

V roce 2012 byly provedeny pro komplex Prosecké centrum dopravní průzkumy, které odpověděly na 

otázky ohledně množství generované automobilové dopravy vztažené na 1 obyvatele a 1 byt areálu 

za 24 hodin běžného pracovního dne. Množství přijíždějících a odjíždějících automobilů bude 

pravděpodobně ovlivněno docházkovou vzdáleností stanice Metra Prosek a také návaznými 

autobusovými spoji. Přesto přese všechno je vyvolaný objem automobilové dopravy tohoto 

izolovaného záměru nemalý.    

Objem generované automobilové dopravy za 24 hodin: 
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• celkový objem dopravy (do areálu) = 465 vozidel,  

• celkový objem dopravy (z areálu) = 468 vozidel. 

Generovaný počet jízd vozidel za 24 hodin na 1 využívaný byt: 

• do areálu = 1,18 jízd vozidel / 1 byt,  

• z areálu = 1,19 jízd vozidel / 1 byt. 

Generovaný počet jízd vozidel za 24 hodin na 1 obyvatele: 

• do areálu = 0,47 jízd vozidel / 1 obyvatele, 

• z areálu = 0,47 jízd vozidel / 1 obyvatele. 

Uváděná data poukazují na vysoký stupeň využití automobilové dopravy místními obyvateli i 

návštěvníky a to i přes nevelkou docházkovou vzdálenost k páteřnímu systému městské hromadné 

dopravy hl. m. Prahy. 

S přihlédnutím k množství a zaměření dříve popisovaných rozvojových záměrů, ať již čistě bytových, 

tak i smíšených s funkcí obchodně-administrativní a bytovou dohromady, lze předpokládat, že každý 

nově zprovozněný záměr vyvolá další automobilovou dopravu. Objem vyvolané automobilové 

dopravy bude ovlivněn s ohledem na konečnou funkci záměru, jeho umístění v území a také 

dostupnost městské hromadné dopravy. V případě vybudování tisíců nových bytů deklarovaných 

v předcházející části a zastavění desítek tisíc metrů čtverečních plochy administrativními či obchodně 

administrativními komplexy je třeba počítat denně s dalšími několika tisíci nových vozidel v ulicích 

MČ Praha 9. 

Tomuto předpokladu musí být dlouhodobě přizpůsobovány infrastrukturní potřeby pro 

automobilovou dopravu v pohybu i v klidu. Nároky statické dopravy konkrétního záměru musí být 

uspokojovány především na pozemku toho kterého záměru. Napojení záměru na silniční síť musí 

poté vykazovat potřebné dopravně-inženýrské charakteristiky prokazující bezproblémový provoz jak 

v místě napojení, tak i v místě navazujících ovlivňovaných křižovatek a úseků komunikací. Zásadním 

problémem k řešení bude také napojení nových plánovaných záměrů na systém městské hromadné 

dopravy, systém pěší a cyklistické dopravy. 
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Shrnutí provedených základních rozborů  

Pěší doprava je v území MČ Praha 9 limitována mnoha umělými a přírodními bariérami. Nemožnost 

plošné prostupnosti území vytváří nejenom koridory železniční a silniční dopravy, ale také zanedbaná 

území bývalých průmyslových areálů. Z pohledu bezpečnosti pěší dopravy a rizika zranění chodců 

jsou důležité především stávající přechody pro chodce nacházející se na území městské části, které ve 

značné míře vykazují zásadní dopravně bezpečnostní nedostatky. Studie se proto dále soustředí 

především na řešení těchto dopravně rizikových míst. 

Cyklistickou dopravu je nutné vnímat jako jeden z alternativních dopravních módů pro individuální 

automobilovou dopravu. Vzhledem ke stoupajícímu využívání jízdních kol na každodenních cestách 

obyvatel MČ Praha 9 i jejích návštěvníků je potřebné těmto požadavkům postupně přizpůsobovat 

také služby a nabídku bezpečné infrastruktury. Samotný rozvoj cyklistické dopravy dnes nespočívá 

pouze v zajišťování kvalitního průjezdu územím po značených trasách, ale především v nutnosti 

vytváření podmínek pro umožnění plošné prostupnosti a obsluhy území.  

Síť městské hromadné dopravy byla dlouhodobě přizpůsobována jak rozložení jednotlivých funkcí 

v území městské části, tak i vedení stávající silniční sítě. I přes trvale probíhající výstavbu a 

optimalizaci systémů MHD jsou v území MČ Praha 9 stále pozorovatelné problémy s plošnou 

obslužností území a plynulostí pohybu vozidel hromadné dopravy. Tyto problémy jsou jednak 

způsobovány zdržováním vozidel MHD v kolonách popojíždějících vozidel na stávající komunikační síti 

a také odloučeností některých sídel. Část dopravních problémů úzce souvisí i s potřebou zajištění 

bezpečného přístupu pěších na existující zastávky městské hromadné dopravy.  

Aktuální stav územně plánovací dokumentace nedává příliš mnoho nadějí na brzké řešení zásadních 

dopravních problémů MČ Praha 9 způsobovaných automobilovou dopravou. Územím městské části 

jsou sice vedeny plánované dopravní stavby celoměstského charakteru (Městský okruh, Vysočanská 

radiála), avšak jejich výstavba se neustále odkládá. Současně je na existující silniční sítí na východní 

hranici městské části suplován nedostavěný Silniční okruh kolem Prahy. S ohledem na uvedené lze 

vlastně část dopravních problémů MČ Praha 9 považovat za dopravní problémy celoměstské. Dále lze 

konstatovat, že do doby dostavby těchto zcela zásadních dopravních staveb nelze na území MČ Praha 

9 očekávat výrazné zlepšení dopravních poměrů. 

Vzhledem k dlouhodobě odkládané dostavbě nadřazeného komunikačního systému může být do 

budoucna velkým rizikem pro plynulost a bezpečnost dopravy na území MČ Praha také připravovaný 

masivní rozvoj funkcí bydlení a funkce obchodně-administrativní. V plánech developerů prozatím 

zůstávají významné rozvojové záměry, jako je zastavění areálů Pragovky, Tesly, bývalých pekáren 

Odkolek, území „Čína“ a mnoha dalších. V případě jejich zprovoznění dle aktuálně známých informací 

lze očekávat vybudování stovek nových obytných domů s mnoha tisíci byty. Vlivem tohoto rozvoje 

může dojít k navýšení stávajícího počtu obyvatel MČ Praha 9 o další tisíce až desetitisíce osob. 

Připravovaná výstavba sice zvýší užitnou hodnotu dnes rozvojových území, přinese možnosti nového 

bydlení i nových pracovních příležitostí, ale zároveň vyvolá nové dopravní nároky zde umísťovaných 

funkcí, které musí být adekvátně řešeny.   
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PŘÍLOHA A.1 Aktuální přehled předpokládané výstavby bytů 
na území MČ Praha 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rok 
dokon.

Kód Název stavby Počet 
bytů

Ulice č.or./č.p. Pozemky Katastrální 
území

2012 313 Obytný areál Prosek I. — D1-3, (Finep)  138 Makedonská 515/155 — 515/157  Střížkov  
2013 313 Obytný areál Prosek I. — El, E2, (Finep) 70 Desenská 515/290, 515/289 Střížkov
2014 313 Obytný areál Prosek 1. — E3, E4, I, H, (Finep) 285 Zakšínská 515/287, 515/291 Střížkov
2015 363 Polyfunkční dům s veterin. klinikou 12 Novovysočanská-Odlehlá 1915/2 Vysočany
2015 Bytové domy Novovysočanská 44 Novovysočanská-Odlehlá 1915/1 Vysočany
2015 Bytový dům Krejcárek 40 Novovysočanská-Odlehlá 1915/37 Vysočany
2012 320 Nová Harfa IV., K, L, M (Finep) 100 Pod Harfou 1825/21 Vysočany
2013 320 Nová Harfa V., I, J (Finep) 130 Pod Harfou 1830/1 Vysočany
2013 354 Rezidence nad Rokytkou 160 Sousedíkova 1014/246 až 1014/283Vysočany
2014 355 Zahrady nad Rokytkou II. 226 U Elektry 1014/39, 1642/6 Vysočany
2013 321 Bydlení nové generace R.okytka, 2. etap, domy C D,

(Tulipa Rokytka s.r.o.)

92 Ocelářská 480/43 až 480/50 Vysočany

2015 Bytový soubor Na Smetance 20 Mezitraťová 170 Hrdlořezy
2015 36 Obytný soubor Smetanka II. 55 Hrdlořezská 13/20, I 4/18 165-7 Hrdlořezy
2015 Bytový dům Rokytka 20 Českobrodská 334/2 Hrdlořezy
2013 322 Rezidence Eliška (Moravská opravárenská, a.s.) 320 Ocelářská 483/7 Vysočany
2015 324 Sportcentrum Prosek (býv. Bytové domy Václavka) 50 Litoměřická, Na Pokraji 1218 Prosek
2014 325 2014 Rezidence u sv. Václava (Prosecká náves) 20 Na Vyhlídce, U Pros kost 217/1 Prosek
2015 2015 Dostavba panel. domu Cihlářská 15 Cihlářská 781 a 782 395/2,3 Prosek
2015 326 2015 Bytový dům Sedmikráska (Meander Properties s.r.o.) 146 Kurta Konráda 3310-3312 Libeň
2012 353 2012 Bytový dům Drahobejlova, FERD s.r.o. 86 Drahobejlra 3320/1 Libeň
2015 2015 Polyfunkční objekt Českomoravská 13 100 Českomoravská 213/13 3340 Libeň'
2015 2015 Polyfunkční objekt Drahobejlova 86 Drahobejlova-U Svobodárny 3201 Libeň'
2012 332 2012 Bytový dům Nademlejnská (Central Group) 208 Nademlejnská 1069 1752/9 Hloubětín
2014 337 2014 Prosecké skály (Prosecké skály s.r.o.), (A Plus) 16 Na Stráži, Nad Kundratkou 182/1 a další Prosek
2015 338 2015 Bytový dům Bohušovická (Roletový dům) 40 Na Proseku 57/10, 61/8 308-311,321/1 Prosek
2015 2015 Bytové domy Praga 50 Za Lidovým domem 1025/54 Vysočany
2015 340 2015 Bydlení u Rokytky 200 Freyova, Levobřežní 1017/1 Vysočany
2015 341 2015 Polyfunkční objekt Rokytka 52 Ocelářská 437/1, Vysočany
2015 343 2015 Polyfunkční objekt Sokolovská-Bassova 82 Sokolovská 92, 93/3, 94, 95, 96 Vysočany
2015 2015 Zátiší nad Rokytkou 212 Na Černé strouze severně od 1159/5 Vysočany
2012 305 Bytový kom lex Ke'řův sark 135 Nademlejnská 1774/18 Hloubětín 
2014 358 Kejřův park II.  32 Nademlejnská 1761/6, 1774/12 Hloubětín 
2015 356 Rezidence U jezera  80 U Elektry 2528/14 Hloubčtin 
2015 352 Obytný soubor Jarov II. (Zelené město, a.s.) 333 Učňovská 88/1, 91/1, 92/14 Hrdlořezy

Celkem 3655

zdroj: MČ Praha 9

Byty připravované a výhledově záměry s předpokladem dokončení do roku 2015

Počet nově postavených bytů — kolaudované v roce 2012 a výhled do roku 2015



Rok 
dokon.

Kód Název stavby Počet 
bytů

Ulice č.or./č.p. Pozemky Katastrální 
území

2020 310 Obytný soubor Střížkovská Vyhlídka 35 Trojmezní — Habartická 2097/1,2 Libeň
2020 302 Areál Praga 300 Kolbenova 1107 až 1025/1 V sočanv
2020 301 Bussiness Centrum Kolben 100 Kolbenova 1207/1 Vysočany
2020 328 Na Černé strouze (Codeco) 150 Kolbenova 1977/1 a další Vysočany
2020 303 AFI City (Tulipa s.r.o.) 90 Kolbenova 1207/144 a další Vysočany
2020 360 Viladomy nad Rokytkou 80 Podkovářská 1014/24 Vysočany
2020 361 Vilapark nad Rokytkou 140 Pod Harfou 1014/2
2020 Bytový soubor Kolbenova 300 Kolbenova (Čína-vozovna) 1503 a další
2020 304 Rokytka Park (Čína), IMOS Development 220 Kolbenova - Rokytka 1629/1 a další Hloubětín
2020 362 Bytový areál Tesla 150 Poděbradská 56/186 1687/1 a další Hloubětín
2020 352 Obytný soubor Jarov III. (Zelené město, a.s.) 80 Učňovská 92/14 Hrdlořezy
2020 352 Obytný soubor Jarov IV. (Zelené město, a.s.) 200 Učňovská 142/3, 144/2, 145/2 Hrdlořezy
2020 30 Staré Hrdlořezy — Mezitraťová 50 Mezitraťová 176/2 Hrdlořezy
2020 345 Bytové domy (býv. zahr. Böhm) 30 Českobrodská 15 Hrdlořezy
2020 306 Lokalita v Hrdlořezích — Českobrodská-Za Mosty 60 Českobrodská 34E, Za Mosty 357/1 Hrdlořezy
2020 307 Lokalita v Hrdlořezích — Tábor 190 Českobrodská, Pámelníková 2443/1 Hloubětín
2020 308 Lokalita Hloubětín — Za Horou 30 Za Mosty 2313/1 Hloubětín
2020 309 Obytný soubor Pod Krocínkou 25 Pod Krocínkou, Nad Klíčovem 1395/1, 1402/8, 1404/1-Vysočany
2020 346 Bytový soubor Odkolek 100 Ke Klíčovu 256/1 1242/1-2, 1244/1-11 Vysočany
2020 333 Výškový bytový dům Střížkov — Teplická (ODIN) 90 Teplická - Děčínská 516/4 Střížkov
2020 313 Obytný areál Prosek I. — F, G, E5, E6, D4, D5, C1-4, (A), B 490 Lovosická
2020 349 Věžovy dům (Auto Hašek) 40 Lovosická 778/2 1121/26 Prosek
2018 319 Rezidence Na vyhlídce 40 Na Vyhlídce 410,411 117/3, /4, /5, /7, /11 Prosek

Celkem 2990

zdroj: MČ Praha 9

Výhledové záměry s předpokladem dokončení do roku 2020

Vysočany  
Hloubětín

Počet nově postavených bytů, výhled do roku 2020



Rok 
dokon.

Kód Název stavby Počet 
bytů

Ulice č.or./č.p. Pozemky Katastrální 
území

2025 346 Bytový soubor Odkolek 367 Ke Klíčovu 256/1 1242/1-2, 1244/1-11 Vysočany
2025 301 Bussiness Centrum Kolben 400 Kolbenova 1207/1 Vysočany
2025 302 Areál Praga 1100 Kolbenova 1107 až 1025/1 Vysočany
2025 303 AFI City (Tulipa s.r.o.) 270 Kolbenova 1207/144 a další Vysočany
2025 304 Rokytka Park (Čína), IMOS Development 674 Kolbenova - Rokytka 1629/1 a další Hloubětin
2025 334 Bytové domy Skloněna— Odlehlá 532 Odlehlá, Skloněná 1908/5,/8,/14,/15 Vysočany
2025 Obytný soubor Odlehlá 160 Odlehlá 737/2-10,18,20 Vysočany
2025 364 K Žižkovu - Novovysočanská 100 K Žižkovu, Novovysočanská různé pozemky v lokalitě Vysočany
2025 359 Towers 53 K náhonu 1758 Hloubětín
2025 328 Na Černé strouze (Codeco) 750 Kolbenova 1977/1 a další Vysočany
2025 362 Bytový areál Tesla 630 Poděbradská 56/186 1687/1 a další Hloubětín
2025 357 Crystal Towers 514 Poděbradská 1630/2, Hloubětín

Celkem 5550

zdroj: MČ Praha 9

Počet nově postavených bytů, výhled do roku 2025
Výhledové záměry s předpokladem dokončení do roku 2025
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PŘÍLOHA A.2  Grafické zobrazení rozvojových záměrů 
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Zpracov atel: HaskoningDHV 2013
Zdroje dat a spolupráce: ROPID, TSK

hranice řešeného úz emí
Počet nov ě postav ených by tů od r. 2004 do r. 2008
Předpoklad nov ě postav ených by tů - v ýhled do roku 2015
Předpoklad nov ě postav ených by tů - v ýhled do roku 220




