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Použité zkratky 
 

B+R   parkoviště „bike and ride“ 

BUS   autobus, autobusová 

CYKLO   cyklista, cyklistická 

MČ   městská část 

MHD   městská hromadná doprava 

OC   obchodní centrum 

OŽPD   Odbor životního prostředí MČ Praha 9 

P+R   parkoviště „park and ride“ 

PID   Pražská integrovaná doprava 

ROPID   Regionální organizátor pražské integrované dopravy 

TRAM   tramvaj, tramvajová 

SSZ   světelné signalizační zařízení 

TAXI   vozidla taxi služby 

TSK   Technická správa komunikací hl. m. Prahy 

TSK-UDI  Technická správa komunikací – Úsek dopravního inženýrství 

TT   tramvajová trať 

ZPS   zóna placeného stání 
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Obsluha, dostupnost a prostupnost území MČ Praha 9 
 
Tématem této části Generelu je analýza dopravní obslužnosti území MČ Praha 9 systémy městské 

hromadné dopravy založená na existujících dopravních údajích (ROPID a TSK-UDI) a docházkové 

vzdálenosti na existující zastávky MHD. Na kapitoly věnované dopravní obslužnosti navázala analýza 

všech existujících autobusových a tramvajových zastávek z pohledu jejich lokalizace, vybavení a 

zajištění bezpečného a pohodlného přístupů pěších na tyto zastávky. 

Odtud byl již jen krok k prověření dalších vybraných úrovňových přechodů pro chodce a stanovení 

priorit potřebných úprav vedoucích k zajištění větší bezpečnosti na nich. 

Dále byl proveden detailní pochozí průzkum území MČ Praha 9 za účelem zjištění aktuálního stavu 

cyklistické infrastruktury. Na výsledky a zjištění průzkumu později navázaly návrhy vedoucí 

k potřebnému rozšíření a nutnému doplnění cyklistické infrastruktury do podoby uceleného systému 

cyklistických tras.  

Dostupnost území je třeba řešit také z pohledu motoristů, resp. z pohledu místních obyvatel, 

návštěvníků i zaměstnanců pracujících v zájmovém území, mířících do vnitřních částí MČ Praha 9 

pomocí automobilu. Poslední část se proto soustředí na problematiku statické dopravy v těch 

nejexponovanějších částech MČ Praha 9 – Střížkov, Prosek a Libeň.  
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Obsluha území MČ Praha 9 systémy veřejné hromadné dopravy 
 

Území MČ Praha 9 dnes protínají dvě linky Metra (úsek Českomoravská – Černý Most na trase B je 

v provozu od roku 1998 a úsek Ládví – Letňany na trase C od roku 2008), dále dvě tramvajové tratě a 

také několik desítek autobusových linek zařazených do systémů PID. Tramvajová trať v úseku Harfa – 

Nademlejnská byla v době zpracování generelu rekonstruována. 

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 

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

(železniční nádraží Praha – Libeň). 

Generel silniční dopravy MČ Praha 9 se věnuje výhradně povrchovým systémům veřejné hromadné 

dopravy provozované v rámci uliční sítě, tj. tramvajové a autobusové dopravě. S ohledem na 

potřebnou provázanost na ostatní systémy hromadné i individuální dopravy jsou okrajově řešeny 

také přestupní vazby na regionální železniční dopravu a Metro, dále záchytná parkoviště P+R a 

přístup cestujících na zastávky MHD. 

Na základě dopravních dat společnosti ROPID byly zpracovány základní analýzy týkající se množství 

cestujících přepravených jednotlivými dopravními módy. Vypovídací schopnost zpracovaných analýz 

a grafických příloh je omezena aktuálností a dostupností potřebných dopravních dat. 

Pro potřeby analýzy současného stavu hromadné dopravy na území MČ Prahy 9 byly objednateli 

předány všechny dostupné průzkumy s počty přepravených osob v rámci jednotlivých systémů PID 

provozovaných v území MČ Praha 9. Pořizovatelem průzkumových dat je organizace ROPID, Dopravní 

podnik hl. m. Prahy a České dráhy, a.s. TSK-ÚDI tato data shromažďuje a spravuje v programovém 

prostředí PTV-VISUM za účelem kalibrace modelu hromadné dopravy současného stavu. Po písemné 

žádosti podané objednatelem byl dán souhlas organizací ROPID k předání průzkumových dat 

zpracovateli studie. Po dohodě s objednatelem byla připravena a předána průzkumová data 

jednotlivých systémů v tomto rozsahu: 

• počet přepravených osob v mezistaničních úsecích hromadné dopravy (pouze PID), 

• obrat stanic a zastávek (výstupy + nástupy) hromadné dopravy (pouze PID). 

 

 

Informace o roku pořízení použitých průzkumových dat za jednotlivé módy 
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Stav a vybavení zastávek MHD na území MČ Praha 9 

Z důvodu zjištění stavu dopravní infrastruktury povrchové městské hromadné dopravy na území MČ 

Praha 9 byl proveden průzkum všech zastávek autobusů a tramvají v řešeném území. Výstupem 

tohoto průzkumu je zpracovaná graficko-textová informace o lokalizaci těchto zastávek, o jejich 

stávajícím využití a existující dostupnosti cestujícími uvedená jako PŘÍLOHA B.1 (autobusová 

doprava) a PŘÍLOHA B.2 (tramvajová doprava) této zprávy. 

 

 

Ukázka vyhodnocení průzkumu aktuálního stavu autobusových a tramvajových zastávek 

(zdroj:HaskoningDHV) 
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Využití módů hromadné dopravy a jednotlivých zastávek 

 
Z pohledu dostupných průzkumových dat zatížení linek Metra vedoucích územím MČ Praha 9 je 

využívanější linka trasy A, po které se denně přepraví cca 90 tis. cestujících obousměrně mezi 

Vysočanskou a Černým Mostem. Mezi Vysočanskou a centrálními částmi Prahy je to dokonce téměř 

110 tis. osob denně. Severní větev Metra – linka trasy C – přepraví obousměrně cca 60 tis. osob mezi 

stanicí Ládví a Střížkov, mezi Střížkovem a Prosekem je to cca 40 tis. osob a dále do Letňan jen 30 tis. 

osob denně. Zdaleka nejvyužívanější stanicí Metra v zájmovém území MČ Praha 9 je Vysočanská 

(obrat nastupujících a vystupujících cestujících činí cca 44 tis. osob), poloviční zatížení vykazuje 

stanice Metra Střížkov s denním obratem cca 24 tis. cestujících, Na Českomoravské obrat činí 15 tis. 

osob, na Proseku je to 12 tis. osob a na Kolbenově pouze 5 tis. osob. Graficky znázorněné uváděné 

skutečnosti jsou obsahem PŘÍLOHY B.3 této zprávy. 

Z pohledu železniční regionální dopravy provozované v rámci PID v období roku 2012 jsou obě 

existující tratě zatíženy profilově podobným množstvím cestujících. Stejně tak i obě existující 

železniční zastávky vykazují podobné denní obraty cestujících. V rámci zastávky nádraží Vysočany činí 

denní obrat cca 6700 cestujících, v uzlu Praha Libeň obrat nástupů a výstupů v rámci PID činí cca 5600 

cestujících za den. Graficky znázorněné uváděné skutečnosti jsou taktéž obsahem PŘÍLOHY B.3 této 

zprávy. 

Z pohledu dostupných průzkumových dat profilového zatížení (rok 2011) linek tramvají vedoucích 

územím MČ Praha 9 jsou obě trati z Balabenky po Freyovu využívané cca stejně. Východně od 

Freyovy ulice je využívanější větví existujících tramvajových tratí ta jižní, vedoucí ulicí Poděbradská. 

Nejvytíženější zastávkou TRAM na území MČ Praha 9 je lokalita Spojovací, která denně odbaví cca 11 

tis. nastupujících a vystupujících cestujících. Dalšími významnými zastávkami jsou stanice Nádraží 

Vysočany (obrat 5500 cestujících), Nádraží Libeň (obrat 5400 cestujících), Divadlo Gong (obrat 5200 

cestujících) a Balabenka (obrat 4200 cestujících). Graficky znázorněné uváděné skutečnosti jsou 

obsahem PŘÍLOHY B.4 této zprávy. V roce 2013 byla v průběhu rekonstrukce TT Poděbradská 

vybudována nová tramvajová zastávka Kabešova, informace o jejím využívání v závěru roku 2013 

však nebyla zpracovateli známa. 

Z pohledu dostupných průzkumových dat zatížení autobusových linek (období roku 2011) vedoucích 

územím MČ Praha 9 je nejvyužívanějším tahem autobusů ulice Českobrodská, dále ulice K Žižkovu, 

Freyova, Vysočanská estakáda, Vysočanská. V tomto hlavním severojižním tahu je kontinuálně 

přepravováno každý den v součtu obou směrů mezi cca 20 a 28 tis. osob. Nejzatíženějším úsekem je 

vysočanská estakáda a navazující část ulice Vysočanská. Na tento tah navazuje v radiálním směru 

silná odbočná linie přes Nové Vysočany (cca 8 tis. osob obousměrně) a ulice Prosecká (cca 20 tis. 

cestujících). Nejvytíženější autobusovou zastávkou v roce 2011 byla stanice Vysočanská s obratem 

cca 25 tis. osob za den. Mezi další významné zastávky patří Spojovací, Nádraží Libeň, zastávky kolem 

stanice Metra Prosek a Střížkov. Graficky znázorněné uvedené skutečnosti jsou obsahem PŘÍLOHY 

B.5 této zprávy. 
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Dostupnost zastávek městské hromadné dopravy v jednotlivých sídlech a 

lokalitách 

Problémem povrchové hromadné dopravy ve vztahu k dostupnosti stávajících  obytných či 

rozvojových oblastí MČ Praha 9 je jednak omezený rozsah komunikační sítě, dále značné množství 

tranzitní dopravy pohybující se v ulicích a také nedostatečná kapacita hlavních křižovatkových uzlů. 

Linkové vedení vozidel městské hromadné dopravy územím MČ Praha 9 bylo prověřeno z pohledu 

potřeby zajištění plošné obsluhy území jednotlivých lokalit a sídel na území městské části na základě 

platných standardů docházkových vzdáleností společnosti ROPID. Standardy docházkových 

vzdáleností na zastávky pro území hl. m. Prahy jsou základním parametrem pro posuzování plošné 

obsluhy území. Tento standard je aplikován jako kritérium při dopravní obsluze území a nezohledňuje 

intenzitu dopravní obsluhy ani její atraktivitu z pohledu rychlosti či intervalu. 

 

Vedení metrobusových linek územím MČ Praha 9 (zdroj: Ropid) 

Standardy docházkové vzdálenosti na zastávky pro území hl. m. Prahy jsou rozděleny na tzv. běžnou 

docházkovou vzdálenost a na kvalitativně horší docházkovou vzdálenost použitelnou pouze 

v odůvodněných případech. Běžná docházková vzdálenost činí u vysokopodlažní zástavby 400 metrů, 

u nízkopodlažní zástavby poté 600 metrů. Docházková vzdálenost využitelná v odůvodněných 

případech u vysokopodlažní zástavby požaduje docházkovou vzdálenost maximálně 800 metrů a u 

nízkopodlažní zástavby vzdálenost maximálně 1000 metrů.  
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Co se týče stávající obytné zástavby, tak bez dokonalého pokrytí je především oblast Hrdlořez, 

především pak okolí ulice Mezitraťová. Hůře pokrytá je také oblast mezi rozvojovým územím areálu 

Praga a Rokytkou. Z pohledu výhledově plánované obytné zástavby je bez dobrého pokrytí také 

rozvoj uvažovaný v oblasti Zelené Město, dále část Klíčova, na západě území je to i část Libně a 

Sřížkova. Při zkoumání dostupnosti jednotlivých zastávek hromadné dopravy nebyly vzaty v potaz 

umělé ani přírodní překážky, dostupnost byla řešena na základě opsaných kružnic o poloměru R = 400 

metrů. Skutečná reálná dostupnost konkrétních lokalit tedy může být horší než prezentovaná 

z důvodu neuvažování nutných zacházek pěších způsobených neprostupností území. Informace o 

dostupnosti jednotlivých zastávek hromadné dopravy na území MČ Praha 9 přináší PŘÍLOHY B.6 a B.7 

této zprávy. 

 

Stávající pokrytí území MČ Praha 9 linkovým vedením MHD a docházkovou vzdáleností na zastávky 

(zdroj: HaskoningDHV) 
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Preference autobusů a tramvají pomocí SSZ  

Ke konci roku 2012 bylo na pražské komunikační síti celkem 612 SSZ (včetně izolovaných světelně 

řízených přechodů pro chodce). Z toho se zavedenou preferencí tramvají bylo 164 kusů (systém je 

budován již od roku 1987) a s preferencí autobusů celkem 167 kusů (budováno až od roku 2003). 

Křižovatky s preferencí autobusů pomocí světelného signalizačního řízení tak během pár posledních 

let předehnaly počet křižovatek s preferencí tramvají. Preference na světelně řízených křižovatkách je 

budována z důvodu zajištění pokud možno plynulého průjezdu vozidel MHD křižovatkami bez 

nutnosti zastavování a popojíždění v kolonách vozidel individuální automobilové dopravy.  

Preference autobusů pomocí světelného signalizačního zařízení byla zřízena na první dvojici 

pražských křižovatek v roce 2003, a to v rámci evropského projektu Trendsetter. V letech 2004 až 

2008 bylo řešeno upřednostňování autobusů městské hromadné dopravy zejména na SSZ v okolí 

postupně budovaných nových úseků metra C směrem na Ládví a později na Střížkov, Prosek a 

Letňany. Například jen v roce 2010 bylo v Praze realizováno 17 takto vybavených SSZ, což ke konci 

tohoto roku znamenalo zvýšení množství světelných signalizací s preferencí autobusů na celkový 

počet již 121 preferujících SSZ zařízení. Z tohoto počtu pak bylo celých 114 zařízení vybaveno 

technologií pro aktivní detekci.  

Autobusová síť 

Systém preference autobusů s aktivní detekcí funguje na základě radiové komunikace vozidla s 

řadičem SSZ. K lokalizaci vozidel přijíždějících ke křižovatce se obvykle používá inframaják umístěný v 

dostatečné vzdálenosti před stopčárou konkrétní křižovatky. Při průjezdu autobusu kolem tohoto 

majáku vysílá zařízení ve vozidle do řadiče křižovatky odpovídající požadavek na preferenci, která je 

následně logikou dopravního řadiče zpracována a vyhodnocena. Pasivně jsou autobusy ještě po staru 

detekovány ve vyhrazeném jízdním pruhu klasickou vozidlovou indukční smyčkou nebo nověji 

videodetekcí. 

V roce 2010 byla preference autobusů na území MČ Prahy 9 zajišťována na těchto křižovatkách: 

Harfa, Sokolovská x Freyova, Freyova přechod U Vysočanského pivovaru, Vysočanská x Prosecká, 

Freyova x budovy A+C, Vysočanské náměstí, Vysočanská x Levínská, Vysočanská x přechod Veltruská, 

Vysočanská x Křetínská, Vysočanská x Teplická, Jandova x Ke Klíčovu, Prosecká x Čakovická, K Žižkovu 

– přechod u zastávky K Žižkovu, Freyova x Ocelářská, Českobrodská x Pod Táborem, Čuprova x Na 

Žertvách. V roce 2011 zde nebyla žádná další preference zřízena, v roce 2012 pak byla preference 

zavedena na křižovatce Spojovací x K Žižkovu. Na všech světelně řízených křižovatkách nacházejících 

se na autobusové síti v území MČ Praha 9 a vybavených potřebnou technologií je zaveden systém 

aktivní preference. Jedinými křižovatkami neosazenými systémem preference autobusů tak byly 

v roce 2012 křižovatky Spojovací x Nad Šancemi a Spojovací x Českobrodská. 
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Tramvajová síť 

Na severní tramvajové větvi vedoucí ulicemi Sokolovská a Kolbenova jsou všechna dnes existující 

světelná signalizační zařízení vybavena potřebnou logikou umožňující preferovaný provoz tramvají. 

Na Balabence je s ohledem na složité dopravní poměry způsobované vysokými nároky IAD a 

rozlehlost křižovatky umístěna pouze preference podmíněná. Na navazujících křižovatkách, tj. 

v uzlech Sokolovská x Na Rozcestí, Sokolovská x Na Břehu a přechod pro chodce u stanice Metra 

Kolbenova je zavedena preference absolutní. Křižovatky Náměstí OSN a Kolbenova x Pod Pekárnami 

mají taktéž zaveden systém podmíněné preference. 

V rámci jižní tramvajové větve převažovala ještě v roce 2012 na zde situovaných SSZ křižovatkách 

(Českomoravská x O2 Aréna, Harfa, Poděbradská x Podkovářská, řízený přechod u zastávky 

Nademlejnská) preference podmíněná. Křižovatka Poděbradská x U Elektry, stejně tak i křižovatka 

Poděbradská x Kbelská byla bez preference. Na silně zatížené křižovatce Poděbradská x Kbelská sice 

byla v minulosti tato technologie instalována, ale pravděpodobně vlivem zhoršujících se dopravních 

poměrů bylo od preferování tramvají nakonec ustoupeno. Informace o případné změně či novém 

kvalitativně vyšším stupni preference na rekonstruované tramvajové trati v úseku Harfa – 

Nademlejnská (2012) neměl zpracovatel v době zpracování studie aktuální povědomí.  

Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy a oddělený provoz tramvají 

Popojíždění autobusů v kolonách ostatních motorových vozidel je možné na rovných průjezdních 

úsecích řešit pomocí vyhrazených jízdních pruhů. Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy (také pro 

cyklisty a vozidla TAXI) se dnes nacházejí na Českobrodské ve směru do centra před SSZ křižovatkou 

s ulicí Nad Táborem i za ní ve směru ke Spojovací. Další takový pruh je na Vysočanské estakádě 

směrem do Vysočan. Do budoucna lze uvažovat, v případě zhoršujících se dopravních poměrů na 

hlavním severojižním autobusovém tahu, o rozšíření vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy do 

dalších ulic (Spojovací, K Žižkovu, Freyova, případně Vysočanská).  

Provoz tramvají je na území MČ Praha 9 oddělen od provozu individuální automobilové dopravy ve 

všech pojížděných úsecích. Zdržení tramvají je aktuálně způsobováno pouze provozem SSZ zařízení na 

jednotlivých křižovatkách, případně nezodpovědnými řidiči nedbalými souběžně jedoucích vozidel 

kolejové dopravy. Vzhledem k používaným technologiím v místě křižovatek vybavených preferencí 

MHD nebyly evidovány žádné zásadní provozní nedostatky.  

Problematickými místy z pohledu plynulosti tramvajového provozu může být v čase dopravních 

špiček křížení tramvajové trati a ulice Kolbenova před zastávkou Nový Hloubětín a také křížení 

tramvajové trati a ulice Poděbradská u točny Starý Hloubětín. Dnes se jedná o neřízená místa křížení 

tramvajových tratí se silnicemi zatíženými výraznou radiální automobilovou dopravou. Také výjezdy 

z dalších točen mohou být občas problematické ve vztahu k provozu automobilové dopravy. 

S ohledem na právě proběhlou rekonstrukci tramvajové trati v úseku Harfa – Nademlejnská není pro 

jižní tramvajovou trať připraven soubor optimalizačních návrhů. Veškerá pozornost se soustředí na 

severní tramvajovou větev, především pak z důvodu očekávaného masivního rozvoje území podél 

ulice Kolbenova.  
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Návrhy na zlepšení obsluhy území vozidly MHD 

Návrhy na zlepšení stávající dopravní obsluhy území MČ Praha 9 vozidly MHD je možné rozdělit do 

dvou skupin podle stávajících módů hromadné dopravy. 

V rámci módu tramvajové dopravy bude nutné do budoucna, především pak v souvislosti 

s připravovaným masivním rozvojem podél ulice Kolbenova, provést rekonstrukci celé tramvajové 

trati od nám. OSN až po zastávku Nový Hloubětín. Rekonstrukce by měla vyřešit jednak umístění 

stávajících tramvajových zastávek a s ohledem na plánovaný rozvoj také jejich případné doplnění o 

další mezilehlé zastávky. Další problematiky, které by měly být rekonstrukcí vyřešeny, je množství a 

umístění nových napojovacích křižovatek, způsob jejich řízení či organizace dopravy, dále zajištění 

bezpečných přístupů cestujících na tramvajové zastávky na Kolbenově ulici a také bezkolizní 

převedení cyklistické trasy č. A43 přes ulici Kolbenova směrem ke Klíčovu. Problematika rekonstrukce 

celé Kolbenovy ulice je komplexní záležitostí přesahující rozsah této práce. Přesto zpracovatel 

v navazující části připravil alespoň základní teze potřebné přestavby. 

V rámci módu autobusové dopravy byl připraven návrh na zavedení nové autobusové linky ze 

zastávky Českomoravská do Nových Vysočan a Hrdlořez. V centrální části Vysočan se nachází jednak 

úřady (sídlo MČ Praha 9), dále lékařská péče (Poliklinika Vysočany) a také možnost přestupu na 

kapacitní kolejové systémy hromadné dopravy (Metro Českomoravská). Cílem návrhu na nové 

autobusové propojení centrálních Vysočan, Nových Vysočan a Hrdlořez je zvýšení nabídky 

dostupnosti centra městské části z oblastí okolo ulic Odlehlá, Skloněná a Novovysočanská v Nových 

Vysočanech a také ulic Za Mosty, Jahodnická a Pokorného v Hrdlořezích. V lokalitě Nových Vysočan je 

dnes cca 1460 ekonomicky aktivních stálých obyvatel, v lokalitě Za Mosty je jich cca 980. Další 

skupinou osob, kterým by nové propojení mohlo výrazně usnadnit každodenní cesty, jsou 

nezmapovaní nájemníci bydlící v dotčených oblastech v nájemních bytech.  Vzhledem k uvažovanému 

trasování linky bude všem těmto lidem nabídnuta možnost přestupu i na další kapacitní kolejové 

systémy v území (přestup na tramvaj v zastávce Spojovací a přestup na železnici či tramvaj na Harfě). 

Nová linka je uvažována jako okružní s nástupní i výstupní zastávkou v lokalitě Českomoravská. Návrh 

trasování linky a obsluhy jednotlivých zastávek je následující: Českomoravská – Poliklinika Vysočany – 

Nádraží Libeň – K Žižkovu – Skloněná – Novovysočanská – (Balkán) – Spojovací – Pod Táborem – 

Kolonie – nová zastávka Za Mosty – (nová zastávka Před mosty) – Pod Táborem – Spojovací – (Balkán) 

– Skloněná – Novovysočanská – K Žižkovu – Nádraží Libeň – Poliklinika Vysočany – Českomoravská. 

Obsluha území Za Mosty v Hrdlořezích je uvažována ze zastávky Kolonie, dále přes křižovatku 

Českobrodská x Pokorného, ulicí Pokorného až na křižovatku s ulicí Za Mosty, kde by bylo vhodné 

situovat novou zastávku Za Mosty. Linka by byla dále vedena ulicí Za Mosty pod železničním 

viaduktem do oblasti Před Mostem, kde by mohla být případně umístěna druhá, která by však byla 

obsluhována na znamení. Linka by dále pokračovala ulicí Za Mosty až ke křižovatce s Českobrodskou 

ulicí, kde by se napojila do vyhrazeného BUS pruhu směrem k ulici Pod Táborem. S ohledem na 

předpokládanou vytíženost spojení směrem do Hrdlořez, úzký profil ulice za mosty a také omezené 

tonáži pod tamním železničním viaduktem na břehu Rokytky se navrhuje celou linku obsluhovat 

midibusovými vozidly, například Ikarus E91, případně SOR BN 8,5. V případě nemožnosti vedení 
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midibusu ulicí Za Mosty je možné variantně na konci ulice Pokorného uvažovat zřízení točny vozidel a 

návrat autobusu zpět na Českobrodskou ulicí Pokorného. V takovém případě by ale byla nutná změna 

stávající organizace dopravy v jižním konci ulice Pokorného, kde je dnes vyznačen jednosměrný úsek 

ve směru do zájmového území Za Mosty. 

Zavedením podobné linky, jako je linka č. 151, která se pohybuje středním a severním územím MČ 

Praha 9 s cílem propojit významné cíle v území se systémem kapacitního nadřazeného systému 

hromadné dopravy, případně zajištění svozu obyvatel městské části z hůře obsloužených či 

izolovaných oblastí na Metro. 

Doporučení k úpravám tramvajových a autobusových zastávek  

Množství zastávek MHD a jejich rozmístění v území MČ Praha 9 víceméně odpovídá stávajícím 

požadavkům území. Území Nových Vysočan a Hrdlořez bylo navrženo k obsloužení novou 

autobusovou linkou při využití existujících zastávek, nové zastávky jsou navrhovány pouze v lokalitě 

západní části kolonie Za Horou. 

Většinu existujících zastávek je však třeba řešit z pohledu jejich existující bariérovosti, neboť množství 

zastávek dnes vykazuje bariérový přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Tyto 

nedostatky jsou bohužel k vidění i na relativně nedávno rekonstruovaných zastávkách. V mnoha 

případech je možné hovořit také o neuspokojivém stavu zajištění bezpečného přístupu pěších a tyto 

zastávky. Základní rozbor všech existujících autobusových a tramvajových zastávek je obsažen 

v PŘÍLOZE B.1 a v PŘÍLOZE B.2 této zprávy. V rámci těchto příloh jsou poté uvedeny také nejčastější 

bariérové a bezpečnostní závady zastávek. Z pohledu existujících tramvajových tratí zbývá dořešit 

přístupy na vybrané zastávky. V PŘÍLOZE B.8 jsou proto obsaženy návrhy týkající se nejenom zvýšení 

bezpečnosti pěších na vybraných přechodech pro chodce, ale také na vybraných přístupech na 

zastávky městské hromadné dopravy. 

Prozatím nerekonstruované zůstává TT v ulici Kolbenova. V souvislosti s připravovaným masivním 

rozvojem po obou stranách této ulice však bude třeba ve výhledu přikročit jak k rekonstrukci této 

tratě, tak i navazující silniční infrastruktury. Vzhledem ke stávající vzdálenosti tramvajových zastávek 

Kolbenova a Nový Hloubětín bude třeba prověřit umístění další mezilehlé zastávky navázané na 

připravovanou zástavbu lokality „Čína“ a lokality Tesla.    

Návrhy na zlepšení prostupnosti křižovatkových uzlů a vybraných úseků 

pro vozidla povrchové hromadné dopravy 

V rámci zlepšení prostupnosti silniční sítě a umožnění vyšší plynulosti autobusové dopravy se navrhují 

tato opatření: 

1) zavedení systému preference autobusů na křižovatce Spojovací x Pod Šancemi, 

2) zřízení SSZ na křižovatce Vysočanská x Litoměřická a instalace technologie umožňující 

preferenci autobusů, 
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3) zřízení SSZ na křižovatce Prosecká x Lovosická a instalace technologie umožňující preferenci 

autobusů, 

4) v případě zhoršujících se dopravních poměrů na hlavním severojižním tahu autobusů zřízení 

časově omezených vyhrazených jízdních pruhů pro vozidla MHD, cyklisty a TAXI. 

5) V případě zřízení dalších SSZ zařízení na ulicích s vedením autobusové dopravy je nutné vždy 

prověřit potřebu instalace potřebné technologie umožňující preferenci vozidel MHD, 

6) zřízení SSZ na křížení tramvajové trati a ulice Kolbenova před zastávkou Nový Hloubětín a 

instalace technologie umožňující bezpečný a plynulý průjezd tramvají. 
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Problematika řešení pěší dopravy na rizikových či nedostatečně 
vybavených přechodech 
 
V rámci průzkumových prací byly na území MČ Praha 9 vytipovány problematické přechody pro 
chodce, jejichž úprava a dosažení normového stavu by mělo být jednou z hlavních priorit 
pokračujícího rozvoje systému pěší dopravy, stejně tak i navrhované optimalizace existujících 
přístupů na stávající zastávky městské hromadné dopravy. 

Návrhy na řešení vyšší bezpečnosti pěších 

Základním mottem navrhovaných úprav je zvýšení bezpečnosti chodců na existujících přechodech pro 

chodce. Návrhy řešení včetně popisu stávajících závad konkrétních přechodů pro chodce jsou 

přehledně zpracovány jako graficko-textová PŘÍLOHA B.8 této zprávy. Obecně lze konstatovat, že 

závadné přechody pro chodce se nacházejí jak na hlavní průjezdné komunikační síti, tak i na 

navazující obslužné komunikační síti. Mezi hlavní nedostatky patří nenormové délky přechodů pro 

chodce, nedostatečné rozhledové poměry (ve výhledu brání například nevhodně zaparkované 

automobily), případně celkově zastaralá dopravní infrastruktura nezohledňující stávající dopravní 

nároky motorové a pěší dopravy. 

 

Příklady rizikových přechodů pro chodce – ulice Průmyslová (zdroj: HaskoningDHV) 
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Příklady rizikových přechodů pro chodce – ulice Freyova (zdroj: HaskoningDHV) 

 

 

Příklady rizikových přechodů pro chodce – ulice Nad Kolčavkou (zdroj: HaskoningDHV) 
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Dočasná úprava rizikového přechodu pro chodce – ulice Lovosická (zdroj: HaskoningDHV) 

 

 

Zrušený rizikový přechod pro chodce přes ulici Poděbradská (zdroj: HaskoningDHV) 

 

 



Generel silniční dopravy MČ Praha 9  

 

Prosinec 2013 18 

 

Dočasná úprava přechodu pro chodce v Novovysočanské ulici (zdroj: HaskoningDHV) 

 

Trvalá úprava přechodu pro chodce v Lovosické ulici (zdroj: HaskoningDHV) 

Základní navrhované úpravy spočívají především ve zkrácení stávajících nenormových přechodů, 

v jejich rozdělení vložením stavebně provedeného bezpečnostního ostrůvku či vysazením 

chodníkových ploch, zřízení SSZ, případně kombinace uvedeného. Součástí zpracovaných optimalizací 

jsou také návrhy na změny prostorového uspořádání v místech přístupů na stávající zastávky městské 

hromadné dopravy. V rámci provedeného rozboru bylo upozorněno také na nedávné rekonstrukce, 

které však nepřinesly potřebné zvýšení bezpečnosti pěších. 
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Problematika řešení prostupnosti a dostupnosti území pro 
cyklistickou dopravu 

V rámci průzkumových prací byl v terénu prověřen stávající stav vedení cyklistické infrastruktury, 

stejně tak i návrhy na budoucí vedení cyklistických tras územím MČ Praha 9. Dále následuje popis 

zjištěných závad a nedostatků, včetně popisu návrhu změn vedoucích k narovnání situace 

v cyklistické infrastruktuře na území městské části.  

Cílový stav cyklotras vedených územím MČ Praha 9 obsahuje tyto páteřní a hlavní trasy: 

• páteřní – A28, A27, A43, A26 a A25, 

• hlavní – A265, A267, A252, A262, A254, A255, A245 a A240.   

Cyklotrasa A28 přichází na území MČ Praha 9 z hloubi Střížkova a je ukončena na SSZ křižovatce 

Vysočanská x Lovosická. Směrové značení a další prvky cyklistické infrastruktury prozatím chybí. 

V křižovatce Vysočanská x Lovosická je vedena cyklotrasa A27, která přichází z Libně ulicí Střížkovská 

a Teplická. Směrové značení v těchto ulicích na této trase je jedno z nejlepších v území městské části. 

V prudce klesající ulici Střížkovská jsou umně vyvedeny stavebně upravené přechody pro chodce, což 

ovšem nesvědčí plynulé jízdě cyklistů. Za Křižovatkou s ulicí Vysočanská pokračuje trasa A27 

Lovosickou, směrové značení se však ztrácí. Ve výhledu je uvažováno vedení této trasy v protisměru 

v ulici Kytlická směrem k lávce přes ulici Kbelská. Cyklisté se již dnes pohybují Kytlickou v protisměru, 

příslušné dopravní značení upozorňující na tento fakt řidiče motorových vozidel však chybí. 

 

Předpokládané protažení cyklotrasy A43 mezi ulicí Pod Táborem a Pod Smetankou 

(zdroj:HaskoningDHV) 
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V Kytlické ulici, potažmo v Lovosické, se uvažuje napojení trasy č. A43, která má ve výhledu propojit 

severní a jižní části MČ Praha 9. Z Lovosické je tato cyklotrasa uvažována ulicemi Letňanská a Ke 

Klíčovu směrem k železniční trati na Pardubice. Její překonání není vyřešeno. Po překonání železniční 

trati je cyklostezka uvažována v zářezu bývalé železniční vlečky podcházející Kolbenovu ulici, který 

postupně v širokém oblouku přechází na násep a v lokalitě Zahrady se připojuje na již vybudovanou 

páteřní cyklotrasu A26. V této severní části cyklotrasy A43 zatím chybí jakékoliv směrové značení, 

trasa je vedena převážně po vyšlapaných chodnících či po méně zatížených pozemních komunikacích. 

Cyklotrasa dále pokračuje po novém asfaltovém povrchu až k Hořejšímu rybníku, kde končí jak 

směrové značení, tak i nový asfaltový povrch. Dále je vedena přes Rokytku po uježděném 

výmolovitém povrchu podél severní strany kopce Smetanka až do ulice Pod Smetankou. Směrové 

značení opět chybí. Poté se cyklotrasa stáčí kolem Smetanky a po dnes neexistujícím mostku 

překračuje Rokytku směrem do ulice U Smetanky, která ústí do křižovatky Českobrodská x Pod 

Táborem. Ulicí Pod Táborem opouští cyklotrasa území MČ Praha 9, jakákoliv infrastruktura pro 

cyklisty zde dnes opět chybí. 

Cyklotrasa A26 přichází z Libně podjezdem pod ulicí Čuprova, její označení chybí. Naopak se zde 

vyskytují značky již rušených či dále nerozvíjených úseků cyklotras (zde trasa č. A2). A26 je dále 

vedena podél Rokytky po novém asfaltovém povrchu. V místě překonání ulice Podvinný mlýn je 

svislým dopravním značením ukončena, aby dále pokračovala parkem podél Rokytky až k ulici 

Sokolovská.  

 

Přerušená cyklistická trasa A26 v místě křížení s ulicí Podvinný Mlýn (zdroj:HaskoningDHV) 

Dále je převedena přes stávající přechody pro chodce na Sokolovské, aby pokračovala po vyšlapané 

stezce podél Rokytky až k novému mostu přes Ocelářskou ulici. Ihned za mostem je cyklotrasa 

přerušena výstavbou Rezidence Eliška a cyklisté jsou zde nuceni sesednout z kola a vést ho přes dvě 

schodiště nejprve na úroveň ulice Ocelářská, aby posléze vystoupali opět do úrovně dalšího mostu 

přes Freyovu ulici.  
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Přerušená páteřní cyklotrasa A26 v místě výstavby Rezidence Eliška (zdroj: HaskoningDHV) 

Odtud je cyklotrasa vedena po novém asfaltovém povrchu kolem obytné zástavby Nová Harfa až do 

místa budoucího napojení cyklotrasy č. A43. Poté je v souběhu s touto trasou vedena na most přes 

Poděbradskou, aby se z něj pomocí schodiště odpojila a prošla podél Kejřova Mlýna směrem 

k Průmyslové ulici, kterou podchází a míří dále do oblasti Kyje. Proznačení trasy č. A26 je s ohledem 

na ostatní trasy vedené územím MČ Praha 9 dostatečné, především pak v oblasti nově vybudovaných 

stezek vedených po náspu bývalé železniční vlečky a v hloubětínské oblasti. 

Poslední páteřní cyklotrasa přichází na území MČ Praha 9 ulicí Na Balkáně z prostoru MČ Praha 3, kde 

je vedena ve stopě další dnes již neobnovované trasy A1. Trasa A1 je v tomto prostoru značena 

směrem k ulici Pod Šancemi, neznačená trasa A25 je vedena druhým směrem do oblasti Višňovky a 

Zelené Město. Nová výstavba v této lokalitě bohužel nevedla k dořešení vedení cyklotrasy tímto 

územím. A25 vstupuje do oblasti Hrdlořez, aby se v místě mostku přes Rokytku napojila v krátkém 

úseku na trasu A43 a následně pokračovala po štěrkové a panelové cestě podél Rokytky pod jižním 

svahem Smetanky ve směru ke kolonii Za Horou. Směrové značení opět chybí. Poté, co cyklotrasa 

podejde železniční koridor a estakádu ulice Průmyslová, odchází z území MČ Praha 9 směrem ke 

Kyjskému rybníku. Zde je opět možné se setkat se značením již neobnovované cyklotrasy A1. 
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Uvažované vedení cyklotrasy A25 podél koridorové trati směr Kyje (zdroj: HaskoningDHV) 

Z již existující cyklistické infrastruktury vedené v hlavním dopravním prostoru v rámci existující silniční 

sítě lze jmenovat opatření vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty (CYKLO + BUS + TAXI) v ulici 

Českobrodská a na Vysočanské estakádě. V Českobrodské je tento pruh je vyhrazen v čase od pondělí 

do pátku mezi 6:00 až 10:00 a 15:00 až 17:00. Podél ulice Českobrodská je ve směru od Hrdlořezské 

na Jarov vedena starší asfaltová komunikace s omezeným přístupem, kterou lze do budoucna využít 

pro vedení cyklistické trasy (A245 a A240). Vyhrazené pruhy na Českobrodské jsou vlastně zárodkem 

hlavní cyklotrasy A240, která pokračuje do vnitřních částí Prahy ulicí Koněvova.  

V profilu ulice Spojovací od Balkánu po Balabenku je uvažována hlavní cyklotrasa A255. V rámci 

Balabenky je uvažována budoucí významná křižovatka tras A252 (Karlín – Sokolovská), která dále 

pokračuje ve stopě Kolbenovy ulice jako hlavní trasa A262 dále do Hloubětína, dále trasy A254 (Libeň 

– Českomoravská – Poděbradská), dále trasy A261, která míří podél Čuprovy ulice dále na sever. Další 

hlavní cyklotrasa je vedena parkem Podviní pod železniční tratí a dále ulicí U Vinných sklepů, Ke 

Klíčovu a Nad Klíčovem, kde se napojuje na budoucí trasu A43. Poslední hlavní cyklotrasa vedená 

územím MČ Praha 9 přichází od Kbel po ulici Čakovická, dále prochází Proseckou, aby se posléze 

vydala dolů do Libně směr Bulovka.  

Již zmíněná cyklotrasa A254 na Poděbradské v úseku Freyova – Nademlejnská zatím není vybavena 

žádnou cyklistickou infrastrukturou, před Nademlejnskoku ulicí je však pomocí směrového značení 

upozorněno na směr k trase č. A26. 

Také Kolbenova ulice (stopa trasy A262) je téměř prosta cyklistické infrastruktury. Jediným 

fragmentem je předsazená stopčára pro cyklisty na SSZ přechodu u stanice Metra Kolbenova. 

Do navržené sítě páteřních a hlavních cyklotras by měly do budoucna nutně vstoupit i důležitá místní 

propojení, které by tento nosný skelet dotvořily a pospojovaly do jednotného uceleného systému 
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cyklistických tras. Možnost vedení potřebných místních cyklopropojek se naskýtá například v okolí 

parku Smetanka – propojení tras A43 a A25. Další místně významné propojení se nabízí přes park 

Jetelka, které by umožnilo spojit Libeň a Vysočany s Prosekem. Případně je možné uvažovat 

propojení Jetelky kolem Flajšnerky na Krocínku a dále na Klíčov. Další zajímavou možností pro cyklisty 

je propojení oblasti Hrdlořez přes ulici Mezitraťová a U Elektry pod železničním koridorem a dále přes 

Poděbradskou ulici v návaznosti na již vybudovanou páteřní cyklotrasu A26. 

Stejně jako páteřní cyklotrasy, tak i popisované trasy hlavní, vykazují přetrvávající nedostatky jak 

ve směrovém dopravním značení, tak především v provedení povrchů těchto tras. Z celkového 

výčtu plánovaných a existujících úseků cyklotras poté jednoznačně vyplývá především velmi 

fragmentovaná podoba stávající cyklistické infrastruktury.       

Návrhy na zajištění prostupnosti území a vyšší bezpečnosti cyklistů 

Pod pojmem cyklotrasa je třeba hledat především kontinuální infrastrukturu vhodně upravenou pro 

provoz cyklistů. Takováto infrastruktura je však dnes v území MČ Praha 9 spíše výjimkou. Cesta 

vedoucí k plošné prostupnosti cyklistů územím MČ Praha 9 proto bude ještě zdlouhavá. Nicméně 

městská část vykročila v rámci podpory cyklistické dopravy správným směrem. Dále uvádíme nutné 

zásahy do existující cyklistické infrastruktury, které by měly napomoci zvýšení bezpečnosti cyklistů a 

také umožnit jejich plynulejší pohyb po již vybudované (vyznačené) cyklistické infrastruktuře či 

v řešených ideových stopách. 

Návrhy na doplnění infrastruktury a odstranění úzkých míst na trase č. A28: 

• doplnit integrační opatření a potřebné směrové dopravní značení na ulici Vysočanská. 

Návrhy na doplnění infrastruktury a odstranění úzkých míst na trase č. A27: 

• doplnit dopravní značení umožňující obousměrný cyklistický provoz v ulici Kytlická, 

• doplnit integrační opatření v ulici Lovosická. 

Návrhy na doplnění infrastruktury a odstranění úzkých míst na trase č. A43: 

• doplnit dopravní značení a integrační opatření v Lovosické, Letňanské a Ke Klíčovu,  

• vyřešit bezkolizní křížení s koridorovou tratí,  

• stavebně vyřešit uvažované vedení ve stopě bývalé železniční vlečky mezi ulicí Kolbenova a 

trasou  A26, 

• stavebně vyřešit vedení v ulici Pod Smetankou, 

• stavebně vyřešit převedení cyklotrasy přes Rokytku mezi ulicemi Pod Smetankou a Pod 

Táborem, 

• zavést integrační opatření v ulici Pod Táborem,  

• celý úsek osadit příslušným směrovým dopravním značením. 

Návrhy na doplnění infrastruktury a odstranění úzkých míst na trase č. A26: 
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• doplnit dopravní značení podél Rokytky v oblasti Kolčavka a Podvinný Mlýn, 

• v místě překonání ulice Podvinný Mlýn rozšířit stávající stezku, vyznačit vedle existujícího 

přechodu pro chodce také přejezd pro cyklisty, doplnit svislé a vodorovné dopravní značení 

upravující přednost cyklistů a v ulici Podvinný Mlýn umístit montované zpomalovací prhy 

z obou stran, 

• přechod pro chodce přes Sokolovskou ve směru nám. OSN stáhnout na jeden jízdní pruh a 

v celé délce (kromě tramvajového pásu vyznačit cyklistický přejezd, osadit příslušné svislé 

dopravní značení, 

• úsek mezi Sokolovskou a novým mostem přes Rokytku a ulici Ocelářská stavebně upravit, 

• odstranit přerušení cyklotrasy v místě probíhající výstavby Rezidence Eliška, 

• stavebně upravit povrchy cyklotrasy u Rokytky v hloubětínské oblasti. 

Návrhy na doplnění infrastruktury a odstranění úzkých míst na trase č. A25: 

• proznačení a doplnění zpevněných povrchů v úseku Balkán – Hrdlořezy – kolonie Za Horou.  

Návrhy na doplnění infrastruktury a odstranění úzkých míst na trase č. A254 v úseku Harfa – 

Nademlejnská: 

• proznačení a případně doplnění integračních opatření.  

Návrhy na doplnění infrastruktury a odstranění úzkých míst na trase č. A262 v úseku nám. OSN – 

Kbelská: 

• v rámci potřebné rekonstrukce TT a silničního svršku je třeba dořešit také integrační opatření 

a směrové dopravní značení v celém úseku.  

Návrhy na doplnění infrastruktury na trase č. A265 v ulicích Prosecká – Čakovická: 

• dořešit směrové značení a integrační opatření v celém úseku a také bezpečné vykřížení 

s existujícími křižovatkami.  

 

 

 

 

 



Generel silniční dopravy MČ Praha 9  

 

Prosinec 2013 25 

Problematika parkování a odstavování vozidel na území MČ Praha 9 

Výrazný nárůst počtu automobilů v Praze vyvolal značnou poptávku po parkovacích a odstavných 

stáních. Tato situace se promítla také do problematiky parkování na území MČ Praha 9. Zvýšený 

automobilový tlak na území této městské části se projevuje především v její urbanizované části 

v místě hromadné podlažní zástavby a také ve smíšených oblastech s výskytem vícero funkcí a aktivit.  

Stání vozidel na komunikační síti v části rozšířeného celoměstského centra Prahy je s ohledem na 

značnou poptávku po parkování a nedostatek parkovacích míst regulováno formou „zón placeného 

stání“ (ZPS). Pravidla parkování v ZPS jsou upravena vyhláškou č. 42/2000 Sb. hl. m. Prahy a 

nařízením č. 19/2005 Sb. hl. m. Prahy. Ulice v ZPS jsou rozděleny na úseky s časově omezenými 

stáními, tzv.“oranžovou a zelenou zónu“ pro vozidla návštěvníků a úseky tvořící tzv.“modrou zónu“, 

která je určena pro časově neomezená stání rezidentů (fyzických osob trvale bydlících v ZPS) a 

abonentů (právnické nebo podnikající fyzické osoby se sídlem nebo provozovnou v ZPS). 

Zóny placeného stání jsou v současné době již rozšířeny na území Prahy 1, 2, 3 a 7. Na Praze 9 zatím 

k zavedení ZPS nedošlo, byť na úrovni MČ bylo připraveno. V pravobřežní části území Prahy 1 (oblast 

Starého Města, Josefov a část Nového Města) je ZPS v provozu od dubna roku 1996. Zóny placeného 

stání byly výrazně rozšířeny v období od listopadu 2007 do května 2008. K 1.11.2007 byla uplatněna 

modrá zóna v levobřežní části Prahy 1, oranžová a zelená zóna (automaty) v levobřežní části Prahy 1 

platí od 9.12.2007. Do této doby v levobřežní části území MČ Praha 1 (Malá Strana a Hradčany) o 

rozloze cca 2,4 km čtverečních mohla parkovat na pozemních komunikacích (s výjimkou vyhrazených 

stání a hlídaných parkovišť) pouze vozidla rezidentů s povolením MČ Praha 1, tzv. kartou D. Na území 

MČ Praha 2 byla zavedena od 1.11.2007 modrá zóna, oranžová a zelená zóna od 15.12.2007. Na 

území MČ Prahy 3 modrá zóna platí od 18.2.2008, oranžová a zelená zóna od 1.5.2008. Na území MČ 

Praha 7 byla modrá zóna zavedena od 1.3.2008, oranžová a zelená zóna od 15.4.2008.  

Na základě výsledků opakovaných dopravních průzkumů a zkušeností z provozu byly v systému ZPS 

prováděny optimalizační změny. Na rozhraní městských částí byly vyznačeny tzv. „průnikové zóny“, 

kde mohou parkovat rezidenti a abonenti s platnou parkovací kartou vydanou sousední městskou 

částí. V roce 2009 rozhodla Rada hl. m. Prahy o zavedení tzv. „smíšených zón“, které mají vést k 

efektivnějšímu využití parkovacích stání. „Smíšené zóny“ vznikají z vybraných modrých zón 

umístěním parkovacích automatů a případnou úpravou dopravního značení. 

Jak již bylo zmíněno, dlouhodobě se zvažuje rozšíření ZPS i do dalších městských částí (konkrétně MČ 

Praha 5, 6 a 8). Například v roce 2009 proběhlo v Karlíně na území MČ Prahy 8 hlasování, ve kterém 

však obyvatelé zavedení ZPS zamítli. V rámci MČ Praha 9 se pak přímo nabízí zřízení ZPS v Libni a 

Vysočanech v okolí stanice metra Českomoravská. 

Řešení problematiky odstavování osobních automobilů v území hromadné bytové zástavby (Prosek a 

Střížkov) je závislé především na dostatečné kapacitě, která by mohla uspokojit stávající i budoucí 

nároky rezidentů. Vzhledem k dosaženému stupni automobilizace se zde aktuální nedostatek 

vhodných parkovacích stání projevuje zahlcením většiny uličních profilů parkujícími vozidly. 

Zaparkovaná vozidla značně zatěžují komunikace nejen v době, kdy jsou v provozním režimu, ale 
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rovněž v době odstavení, kdy v mnoha případech se pro parkování využívají nevhodná místa včetně 

chodníků či zelených ploch. Následně tak dochází k degradaci veřejných prostorů, kvality prostředí a 

„měkkých forem dopravy“ (MHD, pěší a cyklistická doprava). Je proto zřejmé, že situaci v oblasti 

dopravy v klidu v místě hromadného bydlení mohou zlepšit především hromadné garáže situované 

do vhodných lokalit. Také hlídaná parkoviště představují zejména pro obyvatele sídlišť zajímavou 

nabídku řešení dopravy v klidu. Kromě přiměřené bezpečnosti zde zaparkovaného vozidla je pro 

uživatele nezanedbatelná i jistota konkrétního stání při příjezdu do místa bydliště.  

V neposlední řadě spadá do problematiky dopravy v klidu i možnost parkování ve stylu P+R, 

především pak parkování vozidel návštěvníků MČ Praha 9 přijíždějících z aglomeračních oblastí či 

z jiných částí Prahy. Na území MČ Praha 9 prozatím není zřízeno žádné oficiální parkoviště P+R, 

vytipované lokality pro jejich umístění však již existují. 

Návrhy na řešení problematiky parkování a odstavování vozidel rezidentů 

Nová organizační řešení dopravy v klidu s cílem zvýšit počet stání v uličním profilu na stávajících 

komunikacích mohou být problematická. Případy, kdy postranní dělicí zatravněné pásy mezi 

vozovkou a chodníkem nebo dokonce střední dělící pásy jsou využívány k návrhu nových stání, sice 

uspokojí omezenou skupinu uživatelů těchto stání, ve výsledném efektu je to však v řadě případů 

cesta k degradaci kvality parteru na úkor zeleně, tudíž i cesta ke zhoršení mikroklimatických 

podmínek v exponovaném uličním prostoru. Aby takové řešení mohlo dlouhodobě fungovat, musí 

být podpořenou specializovanou analýzou a především pak funkčním projektovým návrhem. 

S ohledem na postupné směřování vývoje problematiky dopravy v klidu v čistě rezidentských, 

případně ve smíšených oblastech MČ Praha 9, navrhuje Generel soustředit pozornost především na 

objekty hromadného parkování a zavedení zóny placeného stání (ZPS) v nejexponovanějších 

oblastech. 

Problematika parkování a odstavování vozidel na Proseku a Střížkově 

MČ Praha 9 byla v roce 2010 investorem výstavby hromadných garáží Lovosická s 327 garážovými 

boxy a 83 venkovními stáními. Aktuální využívání těchto garáží nebylo v době zpravování generelu 

známé. Nicméně tento objekt nabízí jak pronájem jednotlivých stání, tak i možnost jejich odkoupení 

nejenom pro obyvatele MČ Praha 9. 

V minulosti byly ve vybraných lokalitách Proseka a Střížkova prověřeny také další možnosti umístění 

hromadných parkovacích kapacit, především pak ve vztahu k docházkovým vzdálenostem ke stávající 

zástavbě. Mezi prověřovanými lokalitami bylo povrchové parkoviště u OC Billa v Jablonecké, dále 

stávající parkoviště v Pískovcové, dále ulice Na Pokraji, také lokality Jiřetínská a Lovosická (u 

polikliniky).  

V místě stávajícího parkoviště u OC Billa je připravována výstavba významné parkovací kapacity. 

Lokalizaci parkovacího objektu do této lokality podporují výsledky provedených šetření, které 

zaznamenaly v navazujícím území v docházkové vzdálenosti celkem 752 zaparkovaných vozidel.  

Kapacita parkovacích stání v této oblasti je však jen 696 míst. Z těchto údajů vyplývá, že je zde deficit 
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parkovacích stání, který činí 56 stání. Z pohledu priority patří tato lokalita v celém území Proseka 

k nejdůležitějším. 

V rámci zkoumání docházkových vzdálenosti na parkoviště v Jiřetínské a navazující nabídce 

parkovacích a odstavných stání se ukázalo, že zjištěná poptávka (1510 vozidel) zde výrazně 

překračuje stávající nabídku (1358 míst). Výsledkem je deficit ve výši 152 parkovacích stání a vysoká 

priorita tohoto opatření. 

 

Možnosti umístění parkovacích objektů na Proseku a Střížkově (zdroj: HaskoningDHV) 

Zástavba v docházkové vzdálenosti k lokalitě Pískovcová je tvořena převážně vilovou zástavbou nebo 

bytovými domy, které mají řešeno parkování podzemními garážemi. V celém zájmovém území této 

lokality bylo během průzkumu zjištěno celkem 341 zaparkovaných vozidel, kapacita parkovacích stání 

je však 504 vozidel. Z těchto údajů vyplývá, že je zde přebytek 163 parkovacích stání. Z pohledu 

aktuální nabídky a poptávky parkovacích stání není tedy lokalita v Pískovcové jednoznačnou 

prioritou. 
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Převážná část zástavby v okolí ulice Na Pokraji jsou rodinné domy. Na celém sledovaném území 

v docházkové vzdálenosti bylo během průzkumu zjištěno celkem 149 zaparkovaných vozidel. Kapacita 

parkovacích stání je 188 míst. V území se tedy nachází nadbytek 39 parkovacích stání. 

Převážná část zástavby v docházkové vzdálenosti parkoviště u polikliniky (ulice Lovosická) tvoří 

panelové domy. V celém zájmovém území bylo zjištěno v docházkové vzdálenosti celkem 543 

zaparkovaných vozidel. Kapacita parkovacích stání je 696 míst. Existuje zde tedy přebytek 153 stání. 

Velmi vysoká a vysoká priorita vybudování parkovacích kapacit v lokalitě u OC Billa a Jiřetínská je 

navíc podporována docházkovou vzdáleností na nedaleké stanice Metra. V budoucnu by tyto 

parkovací kapacity mohly částečně sloužit i jako záchytná parkoviště. Ostatní prověřované lokality 

prozatím nevykazují aktuální potřebu jejich vybudování. Význam jednotlivých lokalit se však může 

v blízké budoucnosti měnit, například parkoviště u polikliniky na Lovosické může být do budoucna 

význam ve vztahu k dokončovaným či připravovaným rozvojovým záměrům podél Lovosické. Budoucí 

využívání plánovaných i připravovaných parkovacích kapacit bude silně odvislé od požadované ceny 

parkování v jednotlivých objektech a především také v závislosti na případné trvající toleranci 

nelegálního způsobu parkování v jejich okolí.  

Problematika parkování a odstavování vozidel v okolí ulic Sokolovská a Českomoravská 

Problémy způsobované přebytkem poptávky nad nabízenou kapacitou v oblasti Libně a Vysočan 

(okolí ulic Sokolovská a Českomoravská) je dnes řešeno formou parkovacích karet vydávaných MČ 

Praha 9 pro rezidenty a abonenty těchto oblastí. Do budoucna je nanejvýše vhodné doporučit pro 

tyto oblasti zavedení zóny placeného stání a klasických „modrých“ rezidentních (abonentních) zón. 

Návrh zavedení ZPS se opírá o několik základních typů parkovacích zón. Prvním typem jsou lokality 

vyhrazené pouze pro placené parkování rezidentů a abonentů s platnou parkovací kartou (modré 

zóny), případně lokality určené pro smíšené placené parkování rezidentů, abonentů a návštěvníků 

(smíšené zóny). V těchto smíšených zónách rezidenti a abonenti parkují s platnou parkovací kartou a 

návštěvníci platí parkovné pomocí parkovacích automatů. Rezidenti a abonenti smí parkovat v těchto 

zónách, pokud jsou vlastníky platné rezidentní či abonentní parkovací karty. Parkovací karty by 

vydával úřad MČ Praha 9 dle ceníku hl. m. Prahy. 

Druhým typem stání jsou placená stání určená k parkování především návštěvníků oblasti, nicméně 

zde mohou parkovat všichni uživatelé, kteří zaplatí parkovné po stanovenou provozní dobu konkrétní 

zóny. Mimo provozní dobu jsou návštěvnická stání zdarma pro všechny uživatele. Návštěvnické 

parkování je umožněno na třech typech zón: 

• krátkodobé parkování s vyloučením rezidentního a abonentního parkování v průběhu 

provozní doby, která je stanovena od 08:00 – 22:00 hod. Stání je možné pouze na dobu max. 

2 hodin a vozidlo musí mít platný parkovací lístek viditelně umístěný za čelním sklem. Mimo 

provozní dobu je parkování neomezené a bezplatné (oranžová zóna s hodinovým poplatkem 

40 Kč). 

• střednědobé parkování. Obdobně jako u prvního typu je vyloučeno parkování rezidentů a 

abonentů, vozidlo musí mít platný parkovací lístek za čelním sklem a mimo provozní dobu 
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není parkování omezeno ani zpoplatněno. Na rozdíl od krátkodobého stání je max. doba stání 

6 hodin (zelená zóna s hodinovým poplatkem 30 Kč). 

• smíšené střednědobé parkování. V této lokalitě je omezená doba návštěvnického stání na 

max. 6 hodin a současně je umožněno neomezené stání rezidentních a abonentních vozidel. 

Mimo provozní dobu je parkování neomezené a bezplatné. Cena za hodinu návštěvnického 

parkování je 30 Kč). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh zřízení ZPS ve vybraném území Libně a Vysočan (zdroj: CityParkingGroup) 

Návrhy na řešení problematiky parkování automobilů dojíždějících 

z aglomeračního pásma 

Problematika provázanosti hromadné a individuální dopravy je řešitelná také z pohledu nabídky 

záchytných parkovacích stání v režimu P+R (a doplňkově i B+R). Zodpovědné instituce proto 

dlouhodobě sledují možnosti rozšíření kapacit parkovišť P+R na území Prahy, potažmo MČ Prahy 9. 

Obecně lze konstatovat, že na území Středočeského kraje dnes znatelně chybí funkční aplikace 

systému P+R u existujících železničních stanic. Důvodem může být, mimo jiné překážky, i přetrvávající 

obecný nezájem obcí nacházejících se v aglomeračním pásmu, řešit tuto problematiku a záchytná 

parkoviště budovat. Stále tedy chybí koncepční přístup a podpora záchytného parkování pro celý 

region. Z pohledu území navazujících na území MČ Praha 9 by bylo vhodné zřídit v těsné návaznosti 

na železniční dopravu záchytná parkoviště (podobně jako v Českém Brodě) také v Brandýse, případně 

v Čelákovicích, v Úvalech i jinde. V některých obcích a městech byly již podniknuty jisté kroky, 

nicméně zatím v aglomeračním pásmu převažuje nedostatek legálních parkovacích ploch P+R.  

Na území samotné MČ Praha 9 se dlouhodobě uvažuje o záchytném parkovišti typu P+R v souvislosti 

se stanicemi Metra Střížkov a Českomoravská. Spolu s režimem P+R je třeba věnovat určitý prostor 
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také cyklistům v rámci režimu B+R. Záchytná parkovací kapacita v lokalitě Střížkov je vázána na 

případnou budoucí existenci polyfunkčního objektu. V lokalitě Českomoravská se nabízí vybudování 

parkovací kapacity v místě plochy stávajícího autobusového nádraží. Další plochou, územním plánem 

prozatím neuvažovanou jako záchytné parkoviště, je lokalita za objekty budov Prosek Point nedaleko 

místního hřbitova, kde by výhledově mohla vzniknout parkovací kapacita s docházkovou vzdáleností 

na Metro linky C. Uvažovaná nabídka v režimu parkování P+R je cca 100 stání. 

V závislosti na lokalitě mohou být do budoucna připravované parkovací domy (především pak oblast 

Proseka či Střížkova) či povrchové parkovací kapacity řešeny přerozdělením počtu parkovacích stání 

jak pro parkování ve stylu P+R (případně P+G), tak i pro parkování rezidentů v době, kdy poptávka po 

parkování ve stylu P+R poklesne. Přerozdělená kapacita může být vyhrazena jednotlivým skupinám 

uživatelů i dlouhodobě v závislosti na místních podmínkách. 
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Shrnutí provedených analýz a základních doporučení 
 

Část zabývající se blíže obslužností, prostupností a dostupností území MČ Praha 9 se soustředila na 

povrchové systémy městské hromadné dopravy, dále na dopravu cyklistickou, pěší a dopravu 

statickou. Cílem této části Generelu silniční dopravy je nastínění možných principů řešení a 

představení návrhů zpracovatele k jednotlivým dopravním módům provozovaným na území MČ 

Praha 9 v duchu tzv. trvale udržitelného rozvoje dopravy. 

Bezpečnost chodců v dopravním prostoru 

V rámci řešení problematiky pěší dopravy byla provedena analýza vybraných stávajících přechodů pro 

chodce nacházejících se na území MČ Praha 9. Do analýzy byly zahrnuty jak přechody nacházející se 

na síti městských sběrných komunikací, tak i na komunikacích místních obslužných. Řešené přechody 

byly zkoumány především z pohledu jejich stávajícího stavebně-technického provedení a existujících 

normových požadavků na provedení bezpečných přechodů. V rámci vyhodnocení důležitosti 

potřebných úprav rizikových přechodů byly navrženy jednak změny či doplnění těchto přechodů, dále 

byla stanovena priorita jednotlivých navrhovaných opatření. Priorita provedení konkrétních opatření 

vychází z pohledu stávajícího využívání a rizikovosti existujících přechodů, dále byl zahrnut faktor 

oblasti, ve které se tyto přechody dnes nalézají. 

Stav a potřebné principy řešení cyklistické infrastruktury 

Detailní územní analýza systému existujících cyklistických tras na území MČ Praha 9 poukázala na 

výrazné nedostatky jak ve stávajícím vedení a značení cyklistické sítě, tak i na závažné lokální 

nedostatky způsobené například probíhající výstavbou komerčních objektů. Samostatnou kapitolou 

je poté fragmentovaný stav a vzájemná neprovázanost existující cyklistické infrastruktury. Uvedená 

doporučení si kladou za úkol především nastínit potřebné kroky a principy vedoucí k doplnění 

existující cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 9 takovým způsobem, aby byla cyklistům do 

budoucna umožněna jak nerušená prostupnost území městské části, tak i plošná obsluha nově 

vznikajících i stávajících obytných celků. Vzhledem ke schváleným koncepčním dokumentům a v nich 

uvedeným stanoviskům, současně s ohledem na přípustnost umístění staveb a cyklistických 

infrastrukturních prvků ve většině funkčních ploch, je třeba důsledně vyžadovat při přípravě 

rekonstrukcí i přípravě nové výstavby komunikací, případně i při přípravě dalších investičních akcí, 

vytváření vhodných podmínek pro cyklistickou dopravu.  

Principy odstranění zdržení vozidel MHD a dosažení lepší obsluhy území 

Na území MČ Praha 9 lze v blízké budoucnosti obecně očekávat jeden z nejmasivnějších rozvojů na 

území hl. m. Prahy. Připravovaný rozvoj bydlení a obchodně-administrativních aktivit bude mít ve 

výhledovém období výrazný vliv také na poptávku po přepravě kapacitní hromadnou dopravou. 

Z pohledu stávající obsluhy území MČ Praha 9 pomocí městské hromadné dopravy byla pozornost 

zpracovatele soustředěna především na existující úzká místa komunikační sítě, dále na přístup 
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cestujících na vybrané zastávky MHD a v neposlední řadě také na možnosti zvýšení plošné obsluhy 

vybraných oblastí MČ Praha 9. 

Z pohledu pěší dostupnosti zastávek městské hromadné dopravy existují lokality na území MČ Praha 

9, které lze označit za nedostatečně obsloužené spoji městské hromadné dopravy. Jinými slovy, 

stávající vedení linek MHD a lokalizace zastávek umístěných na těchto linkách neumožňuje všem 

obyvatelům městské části přístup v uvažované vzdálenosti 400 metrů na nejbližší zastávku. Tato 

situace je způsobena částečně vedením silniční sítě a také rozmístěním některých sídel v hůře 

dostupných dlouhodobě izolovaných lokalitách. Významný vliv na tuto skutečnost má reliéf řešené 

oblasti, které se silniční síť a posléze i linkové vedení MHD muselo přizpůsobit. 

V rámci řešené problematiky dostupnosti území pomocí MHD vznikl návrh na zavedení nové 

autobusové linky do prostoru Nových Vysočan a Hrdlořez, tj. částí, které jsou dlouhodobě odříznuty 

od centra městské části. Pozornost zpracovatele byla věnována také liniovému vedení MHD uliční sítí 

MČ Praha 9. V místech, kde dodnes nejsou realizována preferenční opatření (bodová či úseková) byla 

tato opatření navržena k doplnění a současně byla stanovena priorita jejich zavedení.  

Problematika řešení dopravy v klidu 

Část analýzy zaměřená na problematiku dopravy v klidu zhodnotila dlouhodobě prováděné dopravní 

rozbory a zkušenosti týkající se statické dopravy. Na základě těchto analýz byly sestaveny koncepční 

návrhy, jejichž principem je v první řadě uspokojení poptávky po parkování rezidentů a abonentů 

v převážně obytných oblastech, postupné omezování parkování a odstavování vozidel 

zaměstnanecké a návštěvnické dopravy tamtéž, uspokojování nároků na parkování v oblasti možných 

přestupů na kapacitní systémy hromadné dopravy a v neposlední řadě také parkování vozidel 

v souvislosti s předpokládaným masivním rozvojem řešeného zájmového území. Principy, které jsou 

obsahem této kapitoly a promítají se i do návrhů tzv. Integrovaného systému managementu dopravy, 

by měly v dlouhodobějším měřítku vést k řešení problémů způsobovaných množstvím parkujících a 

odstavovaných vozidel v závislosti na konkrétních místních podmínkách, tj. na lokalizaci těchto 

problémů vzhledem k potřebám a funkčnímu využití konkrétního území. 

Uživatel automobilu má oproti občanům uplatňujícím „měkké formy dopravy“ výrazně větší nároky 

na veřejný prostor. Jestliže uživatel vozidla potřebuje ke svému pohybu po městě pruh šířky alespoň 

3 m, chodci stačí k pohybu pruh šířky 0,75 m, jestliže uživatel vozidla potřebuje další plochu pro své 

parkující vozidlo (v místě bydliště a v místě pracoviště), chodec a uživatel MHD tento nárok nemá 

žádný, uživatel vozidla navíc oproti chodci zhoršuje kvalitu ovzduší, zvyšuje hladinu hluku, více 

ohrožuje ostatní účastníky provozu, atd. Je proto účelné uplatnit vůči občanům užívajícím osobní 

automobil k cestám zejména do centrálních oblastí MČ Praha 9 ekonomická opatření. Z tohoto 

důvodu studie podporuje vznik zóny placeného stání v oblasti Libně okolo stanice metra 

Českomoravská.   

Dalším výrazným nedostatkem dopravy v klidu na území MČ Praha 9 je zaostávání výstavby 

hromadných garáží pro stálé obyvatele. Studie proto přináší návrh lokalit, kde by výhledově mohla 

být vybudována nová parkovací kapacita. Před výstavbou samotné hromadné garáže je však třeba 

důkladně analyzovat veškeré místní podmínky, protože například důsledkem vysoké ceny za možnost 
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garážování v hromadné garáži může být nezájem cílové skupiny občanů, pro které by garáž měla 

prioritně sloužit. Paradoxně při vysoké ceně požadované za parkování by v dané lokalitě mohlo 

nakonec dojít ke zhoršení situace dopravy v klidu.  

Závěrem lze shrnout, že cesta k řešení dopravy v klidu, v kontextu historicky vzniklých podmínek na 

území Prahy 9 i navazujících městských částí, není jednoduchá a bude dlouhodobá. V budoucnu by se 

mohly v území MČ Praha 9 výrazněji uplatnit také hromadné garáže s automatickými ukladačovými 

systémy, které mají nižší prostorové nároky, respektive menší nároky na zábor ploch, avšak investiční 

náklady jsou vysoké.  
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PŘÍLOHA B.1 Přehled autobusových zastávek 

na území MČ Praha 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 

Název: Poliklinika Vysočany 

Obsluhováno linkami: 151  

Foto směr Sokolovská: Foto směr Vysočany: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 
 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv 
- po rekonstrukci 
 

 
Foto směr Palmovka: 

 

 

 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv 
- po rekonstrukci 

 

 

 



Název: Vysočanská 

Obsluhováno linkami: 136, 151, 158, 177, 183, 195, 375 

Foto směr nádraží Libeň: Foto směr nádraží Libeň: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv 
- po rekonstrukci 

 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv 
- po rekonstrukci 

 
 
Foto směr Prosek: 

 
Foto směr Prosek: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv 
- po rekonstrukci 

 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv 
- po rekonstrukci 

 

 

 



Název: Špitálská 

Obsluhováno linkami: neobsluhuje se  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 

 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 

 

Název: Poštovská 

Obsluhováno linkami: neobsluhuje se  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- v současné době slouží pouze pro mimořádné 
události 
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- v případě trvalého využití vhodná rekonstrukce 

 

- v současné době slouží pouze pro mimořádné 
události 
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- v případě trvalého využití vhodná rekonstrukce 

 



Název: Kolbenova 

Obsluhováno linkami: neobsluhuje se  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- v současné době slouží pouze pro mimořádné 
události 
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- v případě trvalého využití vhodná rekonstrukce 

- v současné době slouží pouze pro mimořádné 
události 
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- v případě trvalého využití vhodná rekonstrukce 

Název: Nademlejnská 

Obsluhováno linkami: neobsluhuje se  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- v současné době slouží pouze pro mimořádné 
události 
- bezbariérový přístup z chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- v případě trvalého využití vhodná rekonstrukce 

- v současné době slouží pouze pro mimořádné 
události 
- bezbariérový přístup z chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv 
- v případě trvalého využití vhodná rekonstrukce 



Název: U Elektry 

Obsluhováno linkami: neobsluhuje se  

Foto směr Palmovka: Foto směr Vysočany: 

  
- v současné době slouží pouze pro mimořádné 
události 
- bariérový přístup z chodníku a řízeného přechodu 
pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- v případě trvalého využití vhodná rekonstrukce 

- v současné době slouží pouze pro mimořádné 
události 
- bariérový přístup z chodníku pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv 
- v případě trvalého využití vhodná rekonstrukce 

 

Název: Podkovářská 

Obsluhováno linkami: neobsluhuje se  

Foto směr Palmovka: Foto směr Hloubětín: 

  
- v současné době slouží pouze pro mimořádné 
události 
- bezbariérový přístup z chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 

- v současné době slouží pouze pro mimořádné 
události 
- bezbariérový přístup z chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu  
- v případě trvalého využití vhodná rekonstrukce 



Název: Kabešova 

Obsluhováno linkami: neobsluhuje se  

Foto směr Palmovka:  

 

 

- v současné době slouží pouze pro mimořádné 
události 
- bezbariérový přístup z chodníku pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu - v případě trvalého 
využití vhodná rekonstrukce 

 

 

Název: Nádraží Libeň 

Obsluhováno linkami: 136, 177, 183, 195  

Foto směr Spojovací: Foto směr Vysočanská: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  

 



Název: Odlehlá 

Obsluhováno linkami: 136  

Foto směr Ohrada: Foto směr Spojovací: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- po rekonstrukci 

 

Název: Skloněná 

Obsluhováno linkami: 136  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce 

 



Název: Balabenka 

Obsluhováno linkami: 109, 503  

Foto směr Palmovka: Foto směr Jarov: 

  
- bariérový přístup v úrovni chodníku pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce 

- bariérový přístup v úrovni chodníku pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce 

 

Název: Novovysočanská 

Obsluhováno linkami: 109, 136, 503  

Foto směr Palmovka: Foto směr Jarov: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  



Název: K Žižkovu 

Obsluhováno linkami: 136, 177, 183, 195  

Foto směr Vysočanská: Foto směr Jarov: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce 

 

Název: Balkán 

Obsluhováno linkami: 109, 177, 183, 195, 503  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  



Název: Spojovací 

Obsluhováno linkami: 109, 177, 183, 195, 503  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- po rekonstrukci 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce 

 

Název: Pod Táborem 

Obsluhováno linkami: 109, 177, 183, 195, 503  

Foto směr Spojovací: Foto směr Jahodnice: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  



Název: Kolonie 

Obsluhováno linkami: 109, 183, 503 

Foto směr Jahodnice: Foto směr Spojovací: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název: Za Horou 

Obsluhováno linkami: 109, 181, 183, 223, 503, 557, 559 

Foto směr Spojovací: Foto směr Jahodnice: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

 
Foto směr Kyje: 

 

 

 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

 

 

 

 



Název: Českobrodská 

Obsluhováno linkami: 181, 223 

Foto směr Štěrboholy: 

 
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

 

Název: Nový Hloubětín 

Obsluhováno linkami: 110  

Foto směr Průmyslová: Foto směr Letňany: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  



Název: Garáže Klíčov 

Obsluhováno linkami: 603, 513  

Foto směr Prosek: Foto směr Letňany: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

 

Název: Klíčov 

Obsluhováno linkami: 151  

Foto směr Vysočanská: Foto směr Prosek: 

  
- bariérový přístup v úrovni chodníku pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

- bariérový přístup v úrovni chodníku pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  



Název: Pod Krocínkou 

Obsluhováno linkami: 151  

Foto směr Prosek: Foto směr Vysočanská: 

  
- bariérový přístup v úrovni chodníku a neřízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

- bariérový přístup v úrovni chodníku a neřízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

 

Název: Ke Klíčovu 

Obsluhováno linkami: 151  

Foto směr Prosek: Foto směr Vysočanská: 

  
- bariérový přístup v úrovni chodníku a neřízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

- bariérový přístup v úrovni chodníku a neřízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  



Název: Českomoravská 

Obsluhováno linkami: 151, 158, 375  

Foto směr Vysočanská: Foto směr Českomoravská: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- částečné úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- částečné úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

 

Název: Nad Jetelkou 

Obsluhováno linkami: 158, 183  

Foto směr Prosek: Foto směr Vysočanská: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce 



Název: Krocínka 

Obsluhováno linkami: 151  

Foto směr Letňany: Foto směr Vysočanská: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

 

Název: Klíčovská 

Obsluhováno linkami: 151  

Foto směr Letňany: Foto směr Vysočanská: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  



Název: Nový Prosek 

Obsluhováno linkami: 140, 158, 185, 195, 302, 375, 511 

Foto směr Libeň: Foto směr Letňany: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název: Letňanská 

Obsluhováno linkami: 140, 158, 185, 195, 201, 295, 302, 375, 511 

Foto směr Letňany: Foto směr Klíčov: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

 
Foto směr Prosek: 

 

 

 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- částečné úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

 

 

 

 



Název: Českolipská 

Obsluhováno linkami: 201, 295  

Foto směr Střížkov: Foto směr Prosek: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu s možností vyhnutí se 
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu s možností vyhnutí se 
- vhodná rekonstrukce  

 

Název: Novoborská 

Obsluhováno linkami: 151  

Foto směr Střížkov:  

 

 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

 



Název: Terezínská 

Obsluhováno linkami: 151  

Foto směr Prosek:  

 

 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

 

 

Název: Poliklinika Prosek 

Obsluhováno linkami: 151, 201, 295  

Foto směr Střížkov: Foto směr Prosek: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu s možností vyhnutí se 
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu s možností vyhnutí se 
- vhodná rekonstrukce  



Název: Střížkov 

Obsluhováno linkami: 136, 151, 177, 183, 201, 295, 511 

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv 
- po rekonstrukci  
 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- po rekonstrukci 

 
Foto směr Vysočany: 

 
Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- po rekonstrukci 

 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- po rekonstrukci 

 

 

 



Název: Teplická 

Obsluhováno linkami: 151, 201, 511  

Foto směr Libeň: Foto směr Střížkov: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

 

Název: Madlina 

Obsluhováno linkami: 151, 201, 295, 511  

Foto směr Libeň: Foto směr Střížkov: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  



Název: Nový Střížkov 

Obsluhováno linkami: 151  

Foto směr Střížkov: Foto směr Prosek: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

 

Název: U Kundratky 

Obsluhováno linkami: 151  

Foto směr Prosek: Foto směr Střížkov: 

  
-bariérový přístup v úrovni chodníku a neřízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  



Název: Starý Prosek 

Obsluhováno linkami:  151, 295  

Foto směr Prosek: Foto směr Libeň: 

  
-bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

-bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

 
Foto směr Střížkov: 

 
Foto směr Sídliště Prosek: 

  
-bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

-bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

 

 

 



Název: Prosek 

Obsluhováno linkami: 136, 140, 151, 158, 177, 183, 185, 195, 295, 302, 375, 511, 513, 603 

Foto směr Sídliště Prosek: Foto směr Starý Prosek: 

  
-bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

-bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

 
Foto směr Vysočanská: 

 
Foto směr Ládví: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- po rekonstrukci 
 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- po rekonstrukci 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Foto směr Letňany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- po rekonstrukci 

 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- po rekonstrukci 

 

Název: Sídliště Prosek 

Obsluhováno linkami: 136, 177, 183, 295, 511  

Foto směr Vysočanská: Foto směr Ládví: 

  
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- po rekonstrukci 

- bezbariérový přístup v úrovni chodníku a řízeného 
přechodu pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- po rekonstrukci 

 

  

  
  
  



Název: Kelerka 

Obsluhováno linkami: 140, 185, 302, 513, 603  

Foto směr Palmovka: Foto směr Prosek: 

  
- bariérový přístup v úrovni chodníku a neřízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

- bariérový přístup v úrovni chodníku a neřízeného 
přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový záliv  
- vhodná rekonstrukce  

 

Název: Prosecká 

Obsluhováno linkami: 140, 185, 302, 513, 603  

Foto směr Palmovka: Foto směr Letňany: 

  
-bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  

-bezbariérový přístup v úrovni chodníku 
a neřízeného přechodu pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávka v jízdním pruhu 
- vhodná rekonstrukce  
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PŘÍLOHA B.2 Přehled tramvajových zastávek 

na území MČ Praha 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 

Název: Balabenka 

Obsluhováno linkami:  8, 16, 25, 52, 54  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka (Sokolovská): 

  
- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce 
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- vhodná rekonstrukce 
 

- přístup přes neřízený přechod pro chodce 
ukončen vysokými obrubníky tvořící bariéru 
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 
 

 
Foto směr Palmovka (Českomoravská): 

 

 

 

- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce 
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

 

 



Název: Divalo Gong 

Obsluhováno linkami:  16, 54  

Foto směr Palmovka: Foto směr Vysočany: 

  
- bezbariérový přístup přes neřízený a zvýšený 
přechod pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

- bezbariérový přístup přes neřízený a zvýšený 
přechod pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 
- jízdenkový automat 

 

Název: Poliklinika Vysočany 

Obsluhováno linkami:  16, 54  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup přes neřízený a zvýšený 
přechod pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

- bezbariérový přístup přes neřízený a zvýšený 
přechod pro chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 
- jízdenkový automat 

 



Název: Nádraží Vysočany 

Obsluhováno linkami:  16, 54  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- tzv. "vídeňská" zastávka 
- bezbariérový přístup v úrovni chodníku chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- čekací prostor chráněn ocelovými sloupky  

 

- přístup přes neřízený přechod pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

Název: Vysočanská 

Obsluhováno linkami:  neobsluhuje se  

Foto směr Palmovka:  

 

 

- v současné době slouží pouze pro mimořádné 
události 
- přístup z chodníku a neřízeného přechodu pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- v případě trvalého využití vhodná rekonstrukce 

 

 



Název: Špitálská 

Obsluhováno linkami:  16, 54  

Foto směr Palmovka: Foto směr Vysočany: 

  
- bariérový přístup přes neřízený přechod pro 
chodce (dva jízdní pruhy v jednom směru)  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek není chráněn zábradlím 
- vhodná rekonstrukce 

 

- bariérový přístup přes neřízený přechod pro 
chodce (dva jízdní pruhy v jednom směru)  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek není chráněn zábradlím 
- vhodná rekonstrukce 

 

Název: Poštovská 

Obsluhováno linkami:  16, 54  

Foto směr Palmovka: Foto směr Vysočany: 

  
- bariérový přístup přes neřízený přechod pro 
chodce (dva jízdní pruhy v jednom směru)  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek není chráněn zábradlím 
- vhodná rekonstrukce 

 

- bariérový přístup přes neřízený přechod pro 
chodce (dva jízdní pruhy v jednom směru)  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek není chráněn zábradlím 
- vhodná rekonstrukce 

 



Název: Kolbenova 

Obsluhováno linkami:  16, 54  

Foto směr Palmovka: Foto směr Vysočany: 

  
- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce  
- částečně zhotoveny úpravy pro nevidomé 
a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek není chráněn zábradlím 
- vhodná rekonstrukce 

 

- bezbariérový přístup přes jeden řízený a jeden 
neřízený přechod pro chodce  
- částečně zhotoveny úpravy pro nevidomé 
a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 

 

Název: Nový Hloubětín 

Obsluhováno linkami:  16, 54  

Foto směr Palmovka: Foto směr Hloubětín: 

  
- bezbariérový přístup z přilehlých chodníků pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 

 
 

- bezbariérový přístup z přilehlých chodníků pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 

 



Název: Vozovna Hloubětín 

Obsluhováno linkami:  16, 54  

Foto směr Hloubětín: Foto směr Palmovka: 

  
- bariérový přístup z přilehlých chodníků pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 

 

- bariérový přístup z přilehlých chodníků pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název: Starý Hloubětín 

Obsluhováno linkami:  8, 16, 25, 52, 54  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup z přilehlých chodníků pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 

 

- bezbariérový přístup z přilehlých chodníků pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 
 

 
Foto směr Vysočany: 

 
Foto směr Palmovka: 

  
- bariérový přístup z přilehlých chodníků pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 

 

- bariérový přístup z přilehlých chodníků pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bariérový přístup z přilehlých chodníků pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 

 

- bariérový přístup z přilehlých chodníků pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 

 

Název: Nademlejnská 

Obsluhováno linkami:  8, 25, 52  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

 

 

 



Název: U Elektry 

Obsluhováno linkami:  8, 25, 52  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

Název: Podkovářská 

Obsluhováno linkami:  8, 25, 52  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

 



Název: Kabešova 

Obsluhováno linkami:  8, 25, 52  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

- bezbariérový přístup přes neřízený přechod pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

Název: Harfa 

Obsluhováno linkami:  občasná  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bariérový přístup z přilehlých chodníků pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 

 

- bariérový přístup z přilehlých chodníků pro chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 

 

 



Název: Nádraží Libeň 

Obsluhováno linkami:  8, 25, 52  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

Název: Multiaréna Praha 

Obsluhováno linkami:  8, 25, 52  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 



Název: Ocelářská 

Obsluhováno linkami:  8, 25, 52  

Foto směr Vysočany: Foto směr Palmovka: 

  
- bezbariérový přístup přes neřízený přechod pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

- bezbariérový přístup přes neřízený přechod pro 
chodce  
- zhotoveny úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- zastávkový ostrůvek chráněn zábradlím 
- po rekonstrukci 

 

Název: Spojovací 

Obsluhováno linkami:  1, 9, 11, 58  

Foto směr Ohrada: Foto směr Spojovací: 

  
- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 

 

- bezbariérový přístup přes řízený přechod pro 
chodce  
- chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké 
- vhodná rekonstrukce 
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PŘÍLOHA B.3 Průzkumová data zatížení 

linek Metra a železnice 
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Průzkum ová data zatížen í lin ek a zas távek Metra a železn ic e (vlaky PID) n a územ í MČ  Praha 9
Rok pořízen í průzkum u Metra: 2008, s čítac í období dn e: 5-24h 

Rok pořízen í průzkum u železn ic e: 2012, s čítac í období dn e: 0-24h 

Zpracov atel: HaskoningDHV 2013
Zdroje dat a spolupráce: ROPID, TSK

hranice řešeného úz emí

Profilové obous m ěrn é zatížen í lin ek m etra
30721,00
30721,01 - 40728,00
40728,01 - 60364,00

60364,01 - 92271,00

92271,01 - 107763,00

Obraty zas távek m etra
5138
5139 - 15734
15735 - 23620

23621 - 43932

Profilové obous m ěrn é zatížen í lin ek železn ic e
13970,00
13970,01 - 14974,00
14974,01 - 17399,00
17399,01 - 19356,00

5578-6673
Obraty železn ičn íc h zas távek
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PŘÍLOHA B.4 Průzkumová data zatížení 

linek a zastávek tramvajové sítě 
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3334

4556 4179
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40

U Elektry

Oc elářská

Nád r.Libeň
P od kov ářská

Div ad lo Gong

SP OJOVACÍ(tk)

Kolbenov a(t+b)

VVYSOČANSKÁ(tk)

Multiaréna P rah a

Nad em lejnská

Balabenka(t)

Nád r.VYSOČANY
Špitálská(t+b)

P oštov ská(t+b)

Starý Hloubětín

Nov ý Hloubětín(t)

Starý Hloubětín(tk)

P olikl.Vysočany(t+b)

0 250 500 750 1 000125
m

P růzkum ov á d ata zatížení linek a zastáv ek tram v ajov é sítě na územ í MČ P rah a 9
Rok pořízení průzkum u: 2011, sčítac í obd obí d ne: 6-23h  

Zpracov atel: HaskoningDHV 2013
Zdroje dat a spolupráce: ROPID, TSK

Obraty zastáv ek tram v aje

P rofilov é obousm ěrné zatížení linek tram v aje

221 - 938
939 - 1587

1588 - 3739

3740 - 5536

5537 - 10915

hranice řešeného úz emí

221,00 - 1232,00
1232,01 - 4964,00
4964,01 - 8301,00
8301,01 - 12197,00
12197,01 - 24296,00
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PŘÍLOHA B.5 Průzkumová data zatížení 

linek a zastávek autobusové sítě 
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Tep lick á

Sk lo n ěn á

K Žižk o vu

Ča k o vick á

Klíčo vsk á

Letňa n sk á

Ke Klíčo vu

Na  Klíčo vě

Střížk o v(b)

Po d Tábo rem

No vý Pro sek

Česk o lip sk á

U Kun dr a tk y

Střížk o v(b)

Česk o bro dsk á

Ba la ben k a (b)

Na d Jetelk o u

Sta rý Pro sek

Terezín sk á(j)

No vý Střížk o v

Nádr.Libeň(b)

Vyso ča n sk á(b)

Po d Kro cín k o u

Sp o jo va cí(bj)

Sídliš. Pro sek

No vo vyso ča n sk á

NOVOBORSKÁ  (bk )

No vý Hlo bětín (bj)

No vý Hlo bětín (bj)

Sp o jo va cí(bj-d/m )

POLIKL.PROSEK(bk )

ČESKOMORAVSKÁ (bk -m )

ČESKOMORAVSKÁ (bk -p )

Po lik l.Vyso ča n y(t+b)

Sta rý Pro sek
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32
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231
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4224

2737
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2171

1755

1512

1566
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4025

7317

2780

24784

Obra ty za stávek  a uto busu

Pr o filo vé o bo usm ěr n é za tížen í lin ek  a uto busu

0 - 340
341 - 998
999 - 2910

2911 - 4242

4243 - 8510

8511 - 24784

h ranice řešenéh o území

0,00 - 2700,00
2700,01 - 5543,00
5543,01 - 11103,00
11103,01 - 20025,00
20025,01 - 29285,00 0 240 480 720 960120

m

Průzk um o vá da ta  za tížen í lin ek  a  za stávek  a uto buso vé sítě n a  ú zem í MČ Pra ha  9
Ro k  p o řízen í p růzk um u: 2011, sčíta cí o bdo bí dn e: 6-20h 

Zpracov atel: HaskoningDHV 2013
Zdroje dat a spolu prá ce: ROPID, TSK
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PŘÍLOHA B.6 Docházková vzdálenost 

na zastávky MHD v území MČ Praha 9 
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Pros ek (C)
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Nový Pros ek
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Starý Pros ek
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Nový Střížkov
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Pod Kroc ínkou
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Šp itáls ká(t+b)
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Sídliš. Pros ek
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Vys očans ká (B)

NOVOBORSKÁ (bk)

Starý Hloubětín
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Multiaréna Praha

Na Černé s trouze

Praha-Libeň,žel.

Nový Hlobětín(bj)

Nový Hlobětín(bj)

Vozovna HLOUBĚTÍN

Nový Hloubětín(t)

POLIKL.PROSEK(bk)

Čes kom oravs ká (B)

Starý Hloubětín(tk)

ČESKOMORAVSKÁ(bk-m )

ČESKOMORAVSKÁ(bk-p )

Praha-Vys očany,žel.

Polikl.Vys očany(t+b)

Doc házková vzdálenos t na zas távky s ys tém ů MHD na územ í MČ Praha 9 

0 250 500 750 1 000125
m

Zpracovatel: Hask oningDHV 2013
Zdroje dat a spolupráce: ROPID, TSK

hranice řešeného úz emí
! z astávk a tramvaje
! z astávk a metra
! z astávk a autobusu
! z astávk a vlak u

tramvaj-link y
vlak
metro - link y
autobus - link y
dostupnost 400 m od z astávk y
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PŘÍLOHA B.7 Docházková vzdálenost 

ve vztahu k rozvojovým územím 
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P ředpokládaný rozvoj funkc e b ydlení a doc h ázková vzdálenost na zastávky MHD
na územ í MČ P rah a 9

0 250 500 750 1 000125
m

Zpracov atel: HaskoningDHV 2013
Zdroje dat a spolupráce: ROPID, TSK

hranice řešeného úz emí
! z astáv ka tramv aje
! z astáv ka metra
! z astáv ka autobusu
! z astáv ka v laku

tramv aj-linky
v lak
metro - linky
autobus - linky
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
dostupnost 400 m od z astáv ky
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PŘÍLOHA B.8 Přehled problematických přechodů pro chodce 

a návrhy potřebných úprav 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
0 Prosecká     → 

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na
• Vysoká koncentrace dě

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m (není p
• Opatření pro přecházení chodc

dopravou 

Návrh 

• Přechod do doby dokon

Číslo 

přechodu 

VYHODNOCENÍ 

VZOROVÉHO 

PŘECHODU

Na Rozhraní 

echod slouží jako přístup na zastávku MHD 
Vysoká koncentrace dětí 

echodu >7m (není přerušen) 
echázení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

echod do doby dokončení Vysočanské radiály světelně signalizovat 

Lokalizace 

přechodu 
Umístění 

přechodu 

VYHODNOCENÍ 

VZOROVÉHO 

PŘECHODU 

 

 neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

 signalizovat  

VYHODNOCENÍ 

VZOROVÉHO 

 



 

1 Kolbenova  → u vozovny  Hloub ětín  

 

Nedostatky 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 

Návrh 

• Řešit v rámci rekonstrukce tramvajového a silničního tělesa v souladu s plánovanou 
revitalizací přilehlých průmyslových ploch a areálů 

  



2 Kolbenova  → u Möbelixu  

 

Nedostatky 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 

Návrh 

• Řešit v rámci rekonstrukce tramvajového a silničního tělesa v souladu s plánovanou 
revitalizací přilehlých průmyslových ploch a areálů 

  



3 Kolbenova  → Špitálská  

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD 

Nedostatky 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 
• Přechod vyznačen přes tramvajový pás 

Návrh 

• Řešit v rámci rekonstrukce tramvajového a silničního tělesa v souladu s plánovanou 
revitalizací přilehlých průmyslových ploch a areálů 

  



4 Kolbenova  → Prouzova  

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD 

Nedostatky 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 
• Bariérový přístup 

Návrh 

• Řešit v rámci rekonstrukce tramvajového a silničního tělesa v souladu s plánovanou 
revitalizací přilehlých průmyslových ploch a areálů 

  



5 Kolbenova  → Pod Strojírnami  

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD 

Nedostatky 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 
• Přechod vyznačen přes tramvajový pás 

Návrh 

• Řešit v rámci rekonstrukce tramvajového a silničního tělesa v souladu s plánovanou 
revitalizací přilehlých průmyslových ploch a areálů 

  



6 Kolbenova  → Poštovská  

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD 

Nedostatky 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 
• Přechod vyznačen přes tramvajový pás 

Návrh 

• Řešit v rámci rekonstrukce tramvajového a silničního tělesa v souladu s plánovanou 
revitalizací přilehlých průmyslových ploch a areálů 

  



7 Kolbenova  → Na Černé Strouze  

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD 

Nedostatky 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 

Návrh 

• Řešit v rámci rekonstrukce tramvajového a silničního tělesa v souladu s plánovanou 
revitalizací přilehlých průmyslových ploch a areálů 

  



8 Prosecká  → Na Rozhraní  

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m (není přerušen) 
• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

dopravou 

Návrh 

• Zkrátit autobusový záliv v směru na Prosek 
• Přechod do doby dokončení Vysočanské radiály světelně signalizovat  

  



9 Nad Kol čavkou  

  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  
• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

dopravou 
• Nedostatečná rozhledová vzdálenost (podélně parkující vozidla) 

Návrh 

• Zřídit místo pro přecházení 
• vysadit chodníkovou plochu na vnější straně oblouku pro dostatečný rozhled 
•  délku přecházení zkrátit na max. 7 m 
•  snížit rychlost na 30 km/h 

 
  



10 Veltruská  → Litom ěřická  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  

Návrh 

• Rozdělit dělicím ostrůvkem 
• Odsunout z prostoru křižovatky 

 
  



11 Litom ěřická  → K Šafránce  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  
• Nedostatečná rozhledová vzdálenost (podélně parkující vozidla) 

Návrh 

• Zkrátit pomocí stavebně provedeného dělicího ostrůvku 
• Zrušit potřebný počet parkovacích stání 

  



12 Sklon ěná (sever ) → Novovyso čanská  

 

Doplňující informace: 

• Vysoká koncentrace dětí 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  
• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

dopravou 

Návrh 

• Rozdělit dělicím ostrůvkem 
• Přechod posunout více k severu 

  



13 Spojovací  → Sklon ěná 

 

Nedostatky 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 

Návrh 

• Světelně signalizovat 
  



14 Spojovací  → U Kněžské louky  

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD 

Nedostatky 

• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 
dopravou 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 

Návrh 

• Světelně signalizovat 
  



15 Lovosická  → u polikliniky  

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD a k poliklinice Prosek 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  

Návrh 

• Rozdělit stavebně provedeným dělicím ostrůvkem 
  



16 Sokolovská  → u polikliniky  

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD a k poliklinice Vysočany 
• Přes přechod je vedena páteřní cyklotrasa A26 

Nedostatky 

• Přechod není vybaven přejezdem pro cyklisty 
• Délka řadícího pruhu pro levé odbočení do ul. Na Břehu je naddimenzována a zbytečně 

zvyšuje riziko přecházení přes dva jízdní pruhy 

Návrh 

• Doplnit přejezd pro cyklisty 
• Zkrátit řadící pruh pro levé odbočení a zúžit přechod pouze přes jeden jízdní pruh 

  



17 Sokolovská  → u dopravního podniku  

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD 

Nedostatky 

• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 
dopravou 

• Přechod je veden přes automobilový pruh a současně přes tramvajový pás 

Návrh 

• Světelně signalizovat 
• Jako dočasnou variantu lze uvažovat odstranění přechodu z tramvajového pásu 

 
  



18 Freyova  → Pod Harfou  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  
• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 

Návrh 

• Světelně signalizovat v rámci křižovatky Freyova x Pod Harfou 
  



19 Českomoravská  → Klečákova  

 

Nedostatky 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 

Návrh 

• Světelně signalizovat 
 

  



20 Českomoravská  → Kurta Konráda  

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD 

Nedostatky 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 
• Nedostatečná rozhledová vzdálenost za označníkem zastávky 
• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

dopravou 

Návrh 

• Světelně signalizovat 
 

  



21 Českomoravská  → Ocelá řská 

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD 

Nedostatky 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 
• Nedostatečná rozhledová vzdálenost za označníkem zastávky 
• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

dopravou 

Návrh 

• Světelně signalizovat 
 

  



22 Drahobejlova  → Českomoravská  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  

Návrh 

• Zúžit jízdní pruhy vysazením chodníkové plochy 
  



23 Sklon ěná (jih ) → Novovyso čanská  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  
• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

dopravou 

Návrh 

• Rozdělit stavebně provedeným dělicím ostrůvkem 
• Odstranit minimálně 1 parkovací místo v Novovysočanské ve směru na Spojovací 

  



24 Novovyso čanská (západ)  → Sklon ěná 

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m (zebra není na středovém ostrůvku přerušena)  
• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

dopravou 
• Nahrazení dělicího ostrůvku ochranným blokem není trvalé řešení  
• Není vysazena chodníková plocha mezi koncem zastávkového pruhu a začátkem 

parkovacího pruhu 

Návrh 

• Stavebně upravit středový ostrov a vysadit chodníkovou plochu ve směru ke Spojovací 
  



25 Hrdlo řezská → Českobrodská  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m 
• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

dopravou 

Návrh 

• Vložit stavebně provedený bezpečnostní ostrůvek 
• Vyznačit stopčáru na výjezdu z Hrdlořezské 

  



26 Kbelská  → Mochovská  

 

Nedostatky 

• Nedostatečná rozhledová vzdálenost 
• Délka přechodu >7m (není přerušen na straně k Mochovské ul.) 
• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

dopravou 
• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 

Návrh 

• S ohledem na zachování prostupnosti pěší a cyklistické dopravy mezi Hloubětínem 
a infrastrukturou v okolí Rokytky je důležité přechod zachovat 

• Světelně signalizovat 
  



27 Prosecká  → výzkumný ústav  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m 
• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 
• Zábradlí umístěné v ose středového pásu zužuje šířku přechodu na méně než přípustné 

3 m 

Návrh 

• Světelně signalizovat, nebo zúžit na jeden jízdní pruh v každém směru 
  



28 Lovosická  → Jablonecká  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  

Návrh 

• Po obou stranách fyzicky vysadit stavebně provedené chodníkové plochy 
  



29 Poliklinika Prosek  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  
• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

dopravou 

Návrh 

• Zřídit místo pro přecházení 
• Rozdělit stavebně provedeným dělicím ostrůvkem 

  



30 Lovosická  → zastávka Poliklinika Prosek  

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  
• Nedostatečná rozhledová vzdálenost (podélně parkující vozidla) 

Návrh 

• Rozdělit dělicím ostrůvkem a omezit parkování v okolí přechodu 
• Variantně vysadit chodníkovou plochu v celé délce nástupní hrany a zastávku vyznačit 

v průběžném jízdním pruhu, na protější straně odebrat parkovací místa 
  



31 Prosecká  → Na Vyhlídce  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  
• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

dopravou 

Návrh 

• S ohledem na dopravní zatížení světelně signalizovat 
(do doby realizace SSZ provizorně zúžit pruhy a vymezit dělící ostrůvek ochrannými 
bloky) 

  



32 Prosecká  → Trmická  

 

Nedostatky 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 

Návrh 

• Přechod do doby dokončení Vysočanské radiály světelně signalizovat  
  



33 Litom ěřická  → U Proseckého Kostela  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  
• Nedostatečná rozhledová vzdálenost (cloní kontejnery na odpad) 

Návrh 

• Po obou stranách fyzicky vysadit stavebně provedené chodníkové plochy 
  



34 Litom ěřická  → Na Pokraji  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m (není přerušeno vodorovné dopravní značení) 
• Nahrazení dělicího ostrůvku ochrannými bloky není opodstatněné stísněnými 

podmínkami  

Návrh 

• Vysadit chodníkové plochy  
• Rozdělit stavebně provedeným dělicím ostrůvkem  

  



35 Litom ěřická  → u stadionu  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  
• Nahrazení dělicího ostrůvku ochrannými bloky není opodstatněné stísněnými 

podmínkami  

Návrh 

• Vysadit chodníkovou plochu na straně parkovacího pruhu 
• Rozdělit stavebně provedeným dělicím ostrůvkem  

  



36 Prosecká  → OBI 

 

Nedostatky 

• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 
dopravou 

• Délka přechodu >7m  
• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 

Návrh 

• Přechod do doby dokončení Vysočanské radiály světelně signalizovat 
• Variantně lze uvažovat odebrání jednoho jízdního pruhu v každém směru  

  



37 Prosecká  → Lovosická  

 

Nedostatky 

• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 
dopravou 

• Přechod je umístěn v těsné blízkosti křižovatky  
• Vozidlo dávající přednost chodcům zůstává stát v křižovatce 

Návrh 

• Přechod do doby dokončení Vysočanské radiály světelně signalizovat v rámci zřízení 
SSZ křižovatky  

  



38 Prosecká  → u prodejny Škoda  

 

Nedostatky 

• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 
dopravou 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 

Návrh 

• Přechod do doby dokončení Vysočanské radiály světelně signalizovat v rámci zřízení 
SSZ křižovatky  
 

  



39 Českomoravská  → u čerpací stanice PHM  

 

Nedostatky 

• Přechod přes dva průběžné jízdní pruhy v jednom směru 
• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

dopravou 

Návrh 

• Světelně signalizovat 
 

  



40 Novovyso čanská (východ)  → Sklon ěná 

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD 

Nedostatky 

• Nedostatečná rozhledová vzdálenost (rozhledu brání vozidla parkující podle DZ IP11f) 
• Délka přechodu >7m  
• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 

dopravou 
• Nejsou vysazeny chodníkové plochy  

Návrh 

• Dopravní stín nahradit stavebně provedenou vysazenou chodníkovou plochou 
• Odstranit potřebný počet parkovacích stání v protisměru  

  



41 Sokolovská  → brat ří Dohalských  

 

Doplňující informace: 

• Přechod slouží jako přístup na zastávku MHD 

Nedostatky 

• Opatření pro přecházení chodců neodpovídá dopravnímu zatížení automobilovou 
dopravou 

Návrh 

• Světelně signalizovat 
 
 

  



42 Litom ěřická  → Veltruská  

 

Nedostatky 

• Délka přechodu >7m  
• Nahrazení dělicího ostrůvku ochrannými bloky není opodstatněné stísněnými 

podmínkami  

Návrh 

• Vysadit chodníkovou plochu na straně parkovacího pruhu 
• Rozdělit stavebně provedeným dělicím ostrůvkem  

 


