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Použité zkratky 

A   automobilová doprava 

C   cyklistická doprava 

č. op.   číslo opatření 

CH   pěší doprava 

IAD   individuální automobilová doprava 

ISMD   Integrovaný systém managementu dopravy 

M   městská hromadná doprava (tramvaje a autobusy) 

MČ   městská část 

MHD   městská hromadná doprava 

MO   Městský okruh 

P   statická doprava, doprava v klidu, parkování a odstavování vozidel 

PO   Pražský silniční okruh 

P+R   záchytné parkoviště ve stylu „park and ride“ 

SSZ   světelné signalizační zařízení 

VR   Vysočanská radiála 

ZPS   Zóna placeného stání 
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Úvod 

Tématem této části studie je vytvoření přehledného soupisu potřebných návrhů napříč módy silniční 
dopravy na území MČ Praha 9 řešících problematiku individuální automobilové dopravy v klidu a 
v pohybu, dále problematiku městské hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy, včetně 
vzájemných interakcí těchto módů. Návrhy byly zpracovány na základě důkladných analýz s přesahem 
do navazujících území a s ohledem na budoucí změny (rozložení obyvatelstva, zprovoznění 
významných rozvojových zón, dostavba nadřazeného komunikačního systému hl. m. Prahy, apod.). 

V návaznosti na výstupy generalizujícího soupisu opatření byl vytvořen tzv. Integrovaný systém 
managementu silniční dopravy pro území MČ Praha 9, který stanovuje priority výstavby a financování 
chybějících infrastrukturních staveb a dopravních opatření za účelem minimalizace stávajících i 
budoucích negativních projevů silniční dopravy s ohledem na nutnost zajištění trvale udržitelné 
mobility obyvatel a návštěvníků MČ Praha 9.  
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Studie proveditelnosti 

Předkládaná studie proveditelnosti je založena na zjištěních z předcházejících analytických částí a 
současně je formována na základě doporučení obsažených v navazujících návrhových částí Generelu 
silniční dopravy MČ Praha 9. Analytické rozbory i návrhové části studie se navzájem prolínají v rámci 
všech dříve zpracovaných částí Generelu. 
 
Studie proveditelnosti přináší souhrn všech navrhovaných opatření zpracovaný přehlednou tabelární 
formou (viz. PŘÍLOHA D.1) doplněnou o grafickou informaci obsahující jak tato opatření (viz. 
PŘÍLOHA D.2), tak i prioritu jejich uvedení do provozu.  
 
Vzhledem k množství nutných a doporučovaných optimalizačních opatření dotýkajících se všech 
módů povrchové dopravy provozovaných na území MČ Praha 9 je studie proveditelnosti předkládána 
ve zjednodušené formě. 

Tato forma obsahuje především rozdělení všech navrhovaných opatření podle jednotlivých módů, 
dále obsahuje lokalizaci a popis předpokládaných dopadů a vlivů navrhovaných opatření na dopravní 
poměry panující v místě jejich lokalizace, dále stanovenou prioritu zavedení každého jednotlivého 
opatření a v neposlední řadě také obecně pojmenovanou předpokládanou investiční náročnost 
navrhovaných opatření. 

Rozdělení navrhovaných opatření je kódováno podle jednotlivých řešených dopravních módů 
následovně. Pod písmenem A lze hledat opatření navrhované v rámci optimalizace silniční dopravy, 
respektive opatření dotýkající se převážně módu individuální automobilové dopravy v pohybu. 
Návrhy řešící problematiku obslužnosti území městskou hromadnou dopravou, případně zlepšení 
bezpečnosti cestujících v rámci přístupu na stávající zastávky MHD a zvýšení plynulosti provozu 
vozidel MHD na komunikační síti jsou kódovány znakem M. Opatření, mající vliv na bezpečný a 
plynulý pohyb chodců a cyklistů zájmovým územím jsou opatřeny písmeny CH, respektive C. Opatření 
spadající do řešení problematiky statické dopravy jsou kódovány znakem P. Množství navrhovaných 
opatření spadá svým charakterem do vícero dopravních módů, jsou proto uváděny se všemi 
příslušnými kódy dle dopadů na všechny zde zastoupené dopravní subsystémy.   

Priorita jednotlivých navrhovaných opatření vychází jednak z  aktuální potřebnosti navrhovaných 
opatření, dále z provozních závislostí a závažnosti zjištěných nedostatků ovlivňovaných jejich stávající 
lokalizací v území MČ Praha 9, v neposlední řadě také z předpokládaného rozvoje navazujícího území. 
Uváděná priorita jednotlivých opatření je v závislosti na výše uvedeném řešena ve třech rovinách. 
Opatření mající nejvyšší důležitost a akutní potřebu jejich zavedení provozu jsou zařazeny do skupiny 
s prioritou VELMI VYSOKÁ. Opatření mající střední důležitost řešení jsou uváděny jako opatření 
s prioritou VYSOKÁ. Opatření, jejichž řešení může s ohledem na stávající dopravní poměry počkat, 
případně bude vhodnější navrhovaná opatření řešit až s budoucím rozvojem okolního území, jsou 
uváděny s prioritou STŘEDNÍ.   

Investiční náročnost jednotlivých navrhovaných opatření je uváděna pouze jednoduchým slovním 
hodnocením. Napříč navrhovanými opatřeními jednotlivých řešených dopravních módů se nachází 
jak opatření nízkonákladová, která se dají pořídit v řádu desítek tisíc korun (například změny 
organizace dopravy založené na odstranění či doplnění potřebného svislého a vodorovného 
dopravního značení), tak i opatření, jejichž uvedení do života bude nutně vyžadovat investici v řádu 
stovek milionů korun (například potřebná rekonstrukce a přestavba Kolbenovy ulice v úseku od nám. 
OSN až po ulici Kbelská). Z tohoto důvodu byly jednotlivá navrhovaná opatření rozdělena do třech 
základních skupin dle předpokládané výše investičních nákladů. Opatření s nejvyššími investičními 
náklady v řádu desítek až stovek milionů korun na jejich pořízení jsou vedena ve skupině investiční 
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náročnosti VELMI VYSOKÁ. Opatření, která se obecně dají pořídit ve výši jednotek až desítek milionů 
korun jsou vedena v kategorii VYSOKÁ investiční náročnost. Zbývající opatření spadají do kolonky 
NÍZKÉ investiční náklady a jsou pořiditelná v rozmezí desítek až stovek tisíc korun českých.   

Dopady jednotlivých navrhovaných opatření jsou ještě hůře vyčíslitelné než skutečné investiční a 
posléze i provozní náklady těchto opatření. Veškeré návrhy byly připraveny v duchu optimalizace 
stávajícího dopravního systému pod heslem trvale udržitelné mobility obyvatel i návštěvníků MČ 
Praha 9. Do případného vyčíslení dopadů navrhovaných opatření by muselo nutně vstoupit například 
hodnocení ztrátových časů z důvodů zdržování účastníků silničního provozu v dopravních zácpách, 
vyčíslení dalších negativních projevů z automobilové dopravy (hluk a emise škodlivých látek na zdraví 
obyvatelstva a životní prostředí), vyčíslení stávajících a výhledových ztrát z dopravní nehodovosti, 
atd. Tato problematika je natolik složitá a obsáhlá, že by si zasloužila rozpracování a zhodnocení 
v rámci samostatné studie věnované pouze problematice dopadů a přínosů všech jednotlivě 
navrhovaných dopravních opatření.  

Posledním parametrem zasazeným do předložené studie proveditelnosti, je vazba konkrétních 
opatření na předpokládané významné investiční počiny v navazujícím území. Tento parametr je 
doplněn pouze formou poznámky ke konkrétním opatřením. 
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Integrovaný systém managementu dopravy 

Předkládaný dokument, tzv. Integrovaný systém managementu dopravy (ISMD), bude sloužit 

zástupcům odborů a politickým představitelům MČ Praha 9 při budoucím rozhodování o řešení 

dopravní problematiky městské části v rámci optimalizace stávajícího dopravního systému a 

udržitelného rozvoje dopravy v blízké budoucnosti.  

Dopravní systém je nedělitelnou a významnou součástí každé městské infrastruktury. Veřejná správa 

žádného města či městské části nemůže ponechat vývoj dopravního systému pouze na živelném 

rozvoji a na vlivu různých lokálních zájmů a partikulárních cílů, ale musí jej ve veřejném zájmu aktivně 

řídit a ovlivňovat. 

Současné postavení MČ Praha 9 jako významného území nacházejícího se mezi centrálními a 

periferními částmi hl. m. Prahy do jisté míry vymezuje jak potřeby, tak i možnosti a směr dalšího 

vývoje dopravního systému. Druhou skutečností je fakt, že aktuální stav dopravního systému hl. 

města (a tím pádem ani městské části) není v současné době dostatečný jak ve vztahu k zajištění 

stávajících přepravních potřeb města a jeho zájmového území, natož pak k dalším požadavkům 

týkajícím se například ochrany zdraví obyvatelstva a ochrany životního prostředí. Třetím, ale o to 

důležitějším hlediskem, je také skutečnost vlastnictví existujících pozemních komunikací na území MČ 

Praha 9. Převážná část stávající dopravně významné sítě je ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

Rozvoj dopravního systému hl. m. Prahy (a tím i městské části) je oproti celkovému rozvoji města 

výrazně opožděn. Vzhledem k tomu, že i do budoucna je nutné počítat s růstem přepravních nároků a 

požadavků budoucích uživatelů dopravního systému na kvalitu a plynulost dopravy, je nanejvýše 

potřebné zvolit cíle a nastavit takovou koncepci rozvoje, která v co nejkratším čase a v rámci 

přijatelných finančních investic umožní tohoto stavu dosáhnout. 

Hlavním úkolem dokumentu “Integrovaný systém managementu dopravy MČ Praha 9” je popsat a 

nastavit principy vedoucí k rozvoji a k dosažení takového stavu celého dopravního systému městské 

části, který bude v souladu s aktuálními potřebami jeho obyvatel a návštěvníků a i nadále bude 

umožňovat jeho další rozvoj. Dosažení těchto cílů nemůže být splněno v průběhu několika málo let, 

rozvoj dopravního systému městské části jako jednolitého celku ve vztahu k navazujícím městským 

částem i obcím v aglomeračním pásmu je záležitost dlouhodobá, která bude vyžadovat trvalou 

podporu stávající i každé nově přicházející politické reprezentace. Dalším ze základních předpokladů 

pro zdárné dosažení nastavených cílů je také získání podpory široké veřejnosti. Proto je nanejvýš 

vhodné, aby dokument “Integrovaný systém managementu dopravy MČ Praha 9” byl přijat jako 

jeden ze základních programových dokumentů a to jak veřejností, tak i napříč politickými stranami 

zastupujícími zájmy občanů MČ Praha 9. 

Základní principy ISMD 

Rozvoj dopravní infrastruktury na území MČ Praha 9 a v jeho zájmovém území je třeba řídit a 

plánovat jako jeden celek dle všeobecně přijatých Zásad dopravní politiky hl. m. Prahy. V rámci toho 

je třeba docílit úzké spolupráce všech dotčených orgánů státní správy i místní samosprávy. Inovování 

a modernizaci dopravního systému je třeba zajišťovat ve vzájemném souladu s rozvojem území a také 

s jeho předpokládaným budoucím využitím. 
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Vhodně nastaveným urbanistickým řešením, založeným na koexistenci a kooperaci různých funkcí, je 

třeba směřovat k postupnému snižování přepravních nároků ve městě i v jeho okolí a vytvářet tak 

předpoklady pro trvalé snižování negativních dopadů z dopravy. Dopravní infrastrukturu je třeba 

koncipovat, přestavovat, doplňovat a posléze i řídit jako komplexní systém všech druhů doprav a 

dopravních subsystémů, které se musí vzájemně doplňovat a racionálně pokrývat potřeby všech jeho 

uživatelů. V jednotlivých oblastech hl. města Prahy a také v jeho jednotlivých městských částech je 

poté nutné zajišťovat přepravní potřeby území způsobem adekvátním jeho funkčnímu využití a také 

charakteru existující zástavby. 

V rámci dopravní obsluhy centrálních a obytných částí MČ Praha 9 je potřebné vytvářet takové 

podmínky, aby rozhodující část nároků na přepravu osob mohla být uspokojována dopravou šetrnou 

k životnímu prostředí, tj. dopravou hromadnou, pěší a cyklistickou. Individuální automobilovou 

dopravu je nutné v centrální oblasti městské části a také v čistě obytných oblastech regulovat a 

směřovat ji na základní komunikační síť města, tj. na stávající hlavní průjezdné trasy vedené 

v tangenciálních i radiálních směrech ve stopách existujícího či plánovaného nadřazeného 

komunikačního systému hl. m. Prahy. 

Provoz a rozvoj celého dopravního systému je třeba posuzovat nejenom s ohledem na zajištění 

potřebné dopravní kapacity, je nutné dbát i na to, aby dopravní systém jako celek fungoval bezpečně 

a nevytvářel zbytečné konfliktní situace mezi jeho jednotlivými uživateli. Dále je nutné směřovat 

pozornost k rozvoji jednotlivých dopravních módů a inovovat jejich infrastrukturu i technickou 

základnu.  

Při zajišťování přepravních potřeb obyvatel a návštěvníků městské části Praha 9 je nanejvýš vhodné 

podporovat ty druhy doprav, které významným způsobem nezatěžují životní prostředí. Zvýšenou 

pozornost je proto třeba věnovat především zranitelným účastníkům dopravy, tj. chodcům a 

cyklistům, zvláště pak dětem, seniorům a osobám se sníženou schopností pohybu či orientace. Je 

nutné vytvářet jim takové dopravní podmínky, které budou snadno pochopitelné a uživatelsky 

pohodlné.  

Rozhodnutí týkající se dalšího rozvoje dopravního systému na území MČ Praha 9 i jeho jednotlivých 

subsystémů je potřebné přijímat na základě podložených odborných analýz a rozborů, aby se v co 

největší míře předešlo neefektivnímu vynakládání financí z veřejných rozpočtů. V neposlední řadě je 

třeba v rámci rozvoje celého dopravního systému úzce spolupracovat s odbornou i širší veřejností, 

informovat ji o aktuálních dopravních problémech a o možnostech jejich řešení. 

Stanovení základních pilířů a hlavních směrů rozvoje dopravního systému 

na území MČ Praha 9 

 
Koncepce potřebného rozvoje dopravní obsluhy městské části Praha 9 by měla směřovat především k  
zajištění a postupnému vytvoření: 
 

• co nejvíce provázaného systému regionální a městské hromadné dopravy, který umožní 
plošnou obsluhu a kvalitní spojení jak v rámci lokálních vztahů, tak v rámci vztahů na úrovni 
metropole i navazujících aglomeračních oblastí, 
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• sítě hlavních obchvatových komunikací (MO, VR, PO), která by zásadním způsobem odlehčila 
stávající sběrné komunikace a minimalizovala dopady na obytné oblasti městské části, jimiž 
jsou tyto sběrné komunikace dnes vedeny, 

 
• efektivního způsobu organizace statické dopravy (především záchytných parkovišť ve 

vytipovaných lokalitách s umožněním přestupu na kapacitní systémy hromadné dopravy) a 
účinné regulace zbytného návštěvnického a zaměstnaneckého parkování v exponovaných 
oblastech Libně, Vysočan, Proseka a Střížkova, 

 

• účinného systému řízení a regulace městského silničního provozu, preference vozidel 
hromadné dopravy a včasného informování účastníků silničního provozu o změnách či 
provozních závadách v dopravě, 

 

• plošné prostupnosti území MČ Praha 9 pro systém nemotorové dopravy, tj. pro pěší a 
cyklisty, včetně zajištění jejich bezpečného pohybu v místech, kde se střetávají 
s automobilovou dopravou. 

 
Základní pilíře rozvoje městské hromadné dopravy: 
 

• Základním pilířem hromadné přepravy osob na území MČ Praha 9 ve vztahu k centrálním 
částem Metropole je systém Metra. Doplňkovým systémem v radiálním směru je tramvajová 
trakce. Renesance této trakce se očekává především v případě rozvoje plánovaných záměrů 
podél ulice Kolbenova. Hlavním pilířem v tangenciálních směrech je autobusová trakce 
navázaná na důležité přestupní uzly v blízkosti stanic Metra, tramvají a železnice. 

 

• Provoz hromadné dopravy musí být orientován podle skutečné dopravní poptávky, za účelem 
zvýšení kvality dopravy je třeba dbát na pravidelnost a četnost potřebných spojů. V případě 
každého jednotlivého rozvoje funkce bydlení na území MČ Praha 9 je třeba dosáhnout 
kvalitního napojení všech nově zprovozňovaných záměrů na páteřní a nosné systémy MHD. 
 

• Zvláštní pozornost je nutné věnovat uspořádání přestupních míst a existujícím zastávkám 
hromadné dopravy, respektive stávající organizaci hromadné dopravy v těchto lokalitách. Je 
potřebné přijmout taková opatření, která povedou k vytvoření spolehlivého a použitelného 
systému srozumitelného a pohodlného i pro osoby s omezenou schopností pohybu či 
orientace (zajištění postupné přestavby všech potřebných zastávek městské hromadné 
dopravy do bezbariérové podoby). 

 

• Vzhledem k potřebě udržení konkurenceschopnosti hromadné dopravy vůči dopravě 
automobilové je třeba nadále udržovat vysokou kvalitu MHD a postupně rozšiřovat služby 
městské hromadné dopravy. Konkurenceschopnost MHD zvyšuje především vhodně 
nastavená konfigurace sítě, zkracování přepravních dob, obsloužení všech potřebných území, 
zajištění pohodlí, bezpečí a informovanosti cestujících, to vše za rozumnou cenu jízdného. V 
případě potřeby je nezbytné pro zvýšení kvality přepravy osob přistoupit k zavedení dalších 
účinných preferenčních opatření, jako jsou například vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy 
v ulicích Spojovací, K Žižkovu, Freyova a Vysočanská. Veškerá nově budovaná signalizační 
zařízení nacházející se na trasách tramvají a autobusů vedených územím městské části musí 
být přednostně vybavena technologiemi umožňujícími preferenci vozidel MHD.  
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• Součástí fungujícího systému městské hromadné dopravy na území MČ Praha 9 by měla být 
také síť navazujících záchytných parkovacích kapacit fungujících v režimu P+R situovaných u 
vybraných stanic Metra (Střížkov, Českomoravská). 
 

Základní pilíře rozvoje automobilové dopravy v pohybu: 
 

• Prvořadým cílem hl. m. Prahy i jejích jednotlivých částí by mělo být především dobudování 
nadřazeného komunikačního systému. 
 

• V rámci organizace automobilové dopravy je nezbytné vytváření takových podmínek, aby se 
významná část dopravních výkonů postupně převedla na síť dokončovaných či plánovaných 
obchvatových a dalších dopravně významných komunikací (MO, PO, radiály).  

 

• V souvislosti s postupným zprovozňováním úseků nadřazené komunikační sítě je potřebné 
zajišťovat přestavbu existujících komunikací do bezpečné formy za účelem snižování dopravní 
nehodovosti a jejích následků, při zachování dostatečné plynulosti silničního provozu.  

 
Základní pilíře řešení problematiky parkování a odstavování vozidel vychází z následujících zásad: 
 

• ve všech časových obdobích je nutné zajišťovat dostatečnou parkovací kapacitu především 
pro vozidla rezidentů (osob trvale bydlících v oblasti) a abonentů (právnických a podnikajících 
fyzických osob, které mají v oblasti městské části sídlo nebo provozovnu), 
 

• pracovat na zlepšení podmínek pro parkování a odstavování vozidel v místech vysokopodlažní 
bytové zástavby formou přípravy budování hromadných parkovacích kapacit a navazující 
úpravy uličních parterů, 

 

• vnější dopravní vztahy uskutečňované individuální automobilovou dopravou směřovat na 
připravovaná záchytná parkoviště P+R, 

 

• parkování osobních automobilů uspokojovat v rozsahu přiměřeném místním podmínkám a 
funkcím v území městské části, 

 

• v exponovaných částech Libně a Vysočan regulovat požadavky parkování zaměstnanecké a 
návštěvnické dopravy zavedením zóny placeného stání (ZPS), 

 

• nezbytnou obsluhu a parkování zásobovacích vozidel zajišťovat ve vymezených časech. 
 
Řešení problematiky řízení a organizace dopravy na území městské části spočívá na těchto 
základních pilířích: 
 

• optimální využívání stávající kapacity komunikační sítě v místě lokalizace zásadních křižovatek 
vybavených moderními technologiemi umožňujícími dynamické řízení dopravy a preferenci 
vozidel MHD, 

 

• doplnění světelné signalizace do míst zvýšených dopravních nároků či snížených 
bezpečnostních faktorů, 

 

• preference hromadné dopravy před dopravou automobilovou, 

 



Generel silniční dopravy MČ Praha 9  

 

Prosinec 2013 16 

• účinná regulace automobilové dopravy v přetížených centrálních a obytných oblastech, 
 

• zvýšení informovanosti všech účastníků silničního provozu o aktuální dopravní situaci, včetně 
navádění řidičů na záchytná parkoviště. 

 
Základní pilíře rozvoje pěší dopravy se odvíjí od těchto zásad: 
 

• v rámci celé městské části je třeba využívat a podporovat veškeré dostupné organizační i 
stavební prostředky pro zvyšování bezpečnosti chodců, stejně tak využívat informačních 
kampaní a zvýšeného dozoru nad dodržováním pravidel silničního provozu v rizikových 
místech, 
 

• věnovat zvýšenou pozornost řešení bezbariérového uspořádání komunikací pro pěší, včetně 
existujících přechodů pro chodce, 

 

• zlepšovat údržbu pěších tras a zajišťovat na nich kvalitní a homogenní povrch, 
 

• vyhrazovat vybrané ulice se soustředěnou vybaveností pouze pro chodce a využívat možnosti 
zřizovat obytné ulice, 

 

• především v obytných oblastech zlepšovat podmínky pěšího provozu zaváděním omezení 
individuální automobilové dopravy. 

 

• pohled chodce je třeba uplatňovat již při návrhu nových čtvrtí a přestavbě rozsáhlejších 
průmyslových ploch, investoři v rozvojovém území musí předem znát návaznost plánovaných 
pěších tras na okolní čtvrti nebo parky,  

 

• komplexně řešit také nábřeží řek a přirozené cesty podél vodotečí, tedy trasy primárně 
sportovně-rekreačního charakteru, 

 

• zamezovat vytlačování pěších z chodníků a náměstí legalizací parkování aut, nerušit přechody 
na tradičních pěších trasách a logických vazbách v zájmu plynulosti automobilové dopravy,  

 

• vytvářet či ponechat logické a tradiční pěší vazby v území, kde jsou připravovány významné 
dopravní stavby či rozvojové záměry,  

 

• zamezovat vzniku nových bariér na rozhraní města a příměstské krajiny, vzniku bariér na 
nových liniových stavbách, které nutí chodce k dlouhým oklikám,  

 

• identifikovat a systematicky odstraňovat bodové či lokální problémy, zejména v oblasti 
bezpečnosti chodců, 

 

• věnovat pozornost využití a provedení přirozených rekreačních tahů podél vodních toků na 
radiálních propojeních celoměstského centra s rozšířeným městským centrem a oblastmi 
kompaktního města až do vnějšího pásma Prahy.  
 

Základní pilíře rozvoje cyklistické dopravy se odvíjí od těchto zásad: 
 

• v rámci cyklistické dopravy je nutné postupně modernizovat stávající síť cyklotras a doplňovat 
ji o nové úseky, které propojí městskou část s významnými oblastmi hl. m. Prahy i s regionální 
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sítí cyklotras a cyklostezek. Stejně tak je nutné doplnit stávající cyklistickou infrastrukturu o 
potřebné vybavení městským mobiliářem, především pak o směrové dopravní značení a 
v místě cílů cyklistické dopravy také zařízením pro bezpečné uložení jízdních kol. 
 

• systémově proznačovat realizované nebo i jinak bezpečně sjízdné úseky tras dle zásad 
nového značení, náležející do celoměstského systému, je třeba rozvíjet též na místní úrovni 
doplňkovou cyklistickou síť,  

 

• ve všech územně-plánovacích podkladech a dokumentacích uplatnit vymezený systém 
koridorů cyklistické infrastruktury (páteřních a hlavních cyklotras) a tento dále v 
podrobnějších návrzích rozpracovat, 

 

• při jakémkoliv přetváření, resp. doplňování vnitřních struktur města, je nutné integrovat 
koncepčně potřebné vhodné prvky cyklistické infrastruktury. Evropsky ověřený integrační 
model (tzv. švýcarský) současný uliční prostor vhodně přerozděluje tak, aby všichni jeho 
uživatelé byli v tomto území soběstační, tj. aby byly odstraněny bariéry pro co nejširší 
skupinu uživatelů, 

 

• politickou podporou napomáhat respektování přijatých dokumentů a sledovat plnění úkolů, 
zakotvených v Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Praze do roku 2020.  

Hlavní úkoly ISMD MČ Praha 9 

Při realizaci cílů Integrovaného systému managementu dopravy MČ Praha 9 je třeba se soustředit 
zejména na plnění následujících úkolů: 
 

• zajišťovat dostatečné finanční prostředky potřebné pro pokrytí nejenom nákladů na provoz 
stávajícího dopravního systému a jeho údržbu, ale také na jeho rozvoj a nezbytné inovace, 
 

• spolupracovat se všemi dotčenými správními orgány dle stanovených působností a 
kompetencí v oblasti řešení problematiky dopravy, 

 
• zajistit dokončení plánovaných významných dopravních staveb a pokračovat v procesu 

rozvoje dalších potřebných úseků komunikační sítě, záchytných parkovišť a rozvoje městské 
hromadné dopravy, 

 

• stabilizovat konečnou koncepci dopravního režimu statické dopravy ve Vysočanech a v Libni. 
Tuto koncepci založit na účinné regulaci automobilového provozu a uplatnění zón placeného 
stání, případně zón s omezeným přístupem. 

 

• podporovat systém rozvoje záchytných parkovišť za účelem ochrany obytných a centrálních 
oblastí MČ Praha 9, regulovat zbytnou statickou dopravu, preferovat pěší a cyklistickou 
dopravu, 

 

• trvale podporovat zvyšování dozoru Policie nad dodržováním pravidel silničního provozu, 
 

• dbát na zjednodušení dopravního systému a zlepšení přestupních vazeb mezi jednotlivými 
druhy doprav, 
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• v místech s omezenou plynulostí vozidel hromadné dopravy prosazovat organizační a 
preferenční opatření vedoucí k zajištění kvalitní dopravní obsluhy hromadnou dopravou, 

 

• postupně modernizovat a inovovat stávající infrastrukturu městské hromadné dopravy, 
reagovat na poptávku a zvýšené přepravní nároky obyvatel i návštěvníků města. 

 

• vytvářet příležitosti pro seznámení široké veřejnosti s plánovanými kroky, co nejvíce 
zapojovat veřejnost do rozhodování a tvorby dopravní politiky. Dlouhodobě propagovat cíle, 
které tato politika sleduje, a prostředky, které volí k jejich dosažení. Za účelem dobré 
informovanosti všech obyvatel i návštěvníků městské části připravovat informační materiály 
o stávající dopravní situaci a o plánovaných změnách. 
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Závěr  

Součástí vytvořeného Generelu silniční dopravy MČ Praha 9 je analýza přepravních proudů a všech 

důležitých přestupních uzlů na území MČ Praha 9, rozbor silných stránek i nedostatků využívaných 

silničních subsystémů (IAD, MHD, pěší a cyklistická dopravy), rozdělení individuální automobilové 

dopravy na dopravu tranzitní (zbytná doprava tranzitující územím MČ Praha 9) a ostatní, dále 

identifikace úzkých míst a dopravních hrdel řešených dopravních subsystémů, stejně tak očekávaný 

vliv dopravních staveb nadřazeného komunikačního systému na uliční síť MČ Prahy 9.  

S ohledem na zásadní zjištěné problematické prvky a okruhy jednotlivých dopravních systémů 

v řešeném území byly jak ve vztahu k navazujícím vnitřním částem Prahy, tak i ve vztahu k 

aglomeračnímu pásmu, vyhotoveny návrhy opatření, které by v budoucnu měly vést ke stabilizaci 

jednotlivých systémů v území, zklidnění celkové dopravní situace a zvýšení plynulosti pohybu a 

bezpečnosti především zranitelných účastníků provozu a také vozidel hromadné dopravy osob.  

Návrhy za jednotlivé dopravní systémy byly zpracovány přehlednou tabulkovou a grafickou formou 

do podoby jednotlivých dílčích opatření. Výčet opatření za řešené dopravní systémy se navzájem 

prolíná a doplňuje. Součet všech definovaných dílčích opatření se následně promítl do základních 

principů a tezí zpracovaného koncepčního dokumentu „Integrovaný systém managementu dopravy 

MČ Praha 9“ (ISMD), který byl sepsán na základě potřeby zajištění trvale udržitelné mobility všech 

obyvatel i návštěvníků území MČ Praha 9. ISMD je podkladem pro budoucí úspěšné řízení rozvoje a 

optimalizaci silničního dopravního systému na území MČ Praha 9.  
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PŘÍLOHA D.1  Tabelárně zpracované návrhy 

ISMD MČ PRAHA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



č. op. název opatření lokalizace opatření módy definice/dopad opatření priorita opatření investiční náročnost poznámka

1 rekonstrukce PPCH Kolbenova u Vozovny Hloubětín CH zvýšení bezpečnosti chodců STŘEDNÍ STŘEDNÍ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

2 rekonstrukce PPCH Kolbenova u Mobelixu CH zvýšení bezpečnosti chodců STŘEDNÍ STŘEDNÍ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

3 rekonstrukce PPCH Kolbenova u zast. Špitálská CH+M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující, zvýšení bezpečnosti chodců STŘEDNÍ STŘEDNÍ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

4 rekonstrukce PPCH Kolbenova u ul. Prouzova CH+M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující, zvýšení bezpečnosti chodců STŘEDNÍ STŘEDNÍ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

5 rekonstrukce PPCH Kolbenova u ul. Pod Strojírnami CH+M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující, zvýšení bezpečnosti chodců STŘEDNÍ STŘEDNÍ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

6 rekonstrukce PPCH Kolbenova u zast. Poštovská CH+M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující, zvýšení bezpečnosti chodců STŘEDNÍ STŘEDNÍ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

7 rekonstrukce PPCH Kolbenova u zast. Kolbenova CH+M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující, zvýšení bezpečnosti chodců STŘEDNÍ STŘEDNÍ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

8 rekonstrukce PPCH Prosecká u ul. Na Rozhraní CH+M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující, zvýšení bezpečnosti chodců VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

9 rekonstrukce PPCH Nad Kolčavkou CH zřídit místo pro přecházení VYSOKÁ NÍZKÁ

10 rekonstrukce PPCH Veltruská u ul. Litoměřická CH stavební provedení ostrůvku zvýší bezpečnost VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

11 rekonstrukce PPCH Litoměřícká u ul. K Šafránce CH stavební provedení ostrůvku zvýší bezpečnost VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

12 rekonstrukce PPCH Skloněná sever CH stavební provedení ostrůvku zvýší bezpečnost STŘEDNÍ STŘEDNÍ

13 rekonstrukce PPCH Spojovací u ul. Skloněná CH+M zřídit SSZ s preferencí MHD VYSOKÁ STŘEDNÍ

14 rekonstrukce PPCH Spojovací u ul. U Kněžské louky CH+M zřídit SSZ s preferencí MHD VYSOKÁ STŘEDNÍ

15 rekonstrukce PPCH Lovosická u polikliniky Prosek CH stavební provedení ostrůvku zvýší bezpečnost VYSOKÁ STŘEDNÍ

16 rekonstrukce PPCH Sokolovská u polikliniky Vysočany CH zkrácení odbočovacího pruhu, přechodu a vyznačení přejezdu pro cyklisty VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

17 rekonstrukce PPCH Sokolovská u Dopravního podniku CH+M zřídit SSZ s preferencí MHD VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

18 rekonstrukce PPCH Freyova u ul. Pod Harfou CH+M zřídit SSZ s preferencí MHD VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

19 rekonstrukce PPCH Českomoravská u ul. Klečákova CH+M zřídit SSZ s preferencí MHD VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

20 rekonstrukce PPCH Českomoravská u ul. Kurta Konráda CH+M zřídit SSZ s preferencí MHD VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

21 rekonstrukce PPCH Čekomoravskáu ul. Ocelářská CH+M zřídit SSZ s preferencí MHD VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

22 rekonstrukce PPCH Drahobejlova u ul. Českomoravská CH vysazení chodníkových ploch VYSOKÁ NÍZKÁ

23 rekonstrukce PPCH Skloněná jih CH stavební provedení ostrůvku zvýší bezpečnost STŘEDNÍ STŘEDNÍ

24 rekonstrukce PPCH Novovysočanská (západ) u ul. Skloněná CH stavební provedení ostrůvku zvýší bezpečnost VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

25 rekonstrukce PPCH Hrdlořezská u ul. Českobrodská CH stavební provedení ostrůvku zvýší bezpečnost STŘEDNÍ STŘEDNÍ

26 rekonstrukce PPCH Kbelská u ul. Mochovská CH zřídit SSZ pro zajištění bezpečnosti pěších VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

27 rekonstrukce PPCH Prosecká u výzkumného ústavu CH zřídit SSZ s preferencí MHD VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

28 rekonstrukce PPCH Lovosická u ul. Jablonecká CH vyzazení chodníkových ploch VYSOKÁ STŘEDNÍ

29 rekonstrukce PPCH přechod u Polikliniky Prosek CH stavební provedení ostrůvku zvýší bezpečnost STŘEDNÍ STŘEDNÍ

30 rekonstrukce PPCH Lovosická u zast. Poliklinika Prosek CH+M stavební provedení ostrůvku zvýší bezpečnost VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

31 rekonstrukce PPCH Prosecká u ul. Na Vyhlídce CH+M zřídit SSZ s preferencí MHD VYSOKÁ STŘEDNÍ

32 rekonstrukce PPCH Prosecká u ul. Trmická CH+M zřídit SSZ s preferencí MHD VYSOKÁ STŘEDNÍ

33 rekonstrukce PPCH Litoměřická u proseckého kostela CH vyzazení chodníkových ploch VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

34 rekonstrukce PPCH Litoměřická u ul. Na Pokraji CH stavební provedení ostrůvku zvýší bezpečnost VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

35 rekonstrukce PPCH Litoměřičská u stadionu CH stavební provedení ostrůvku zvýší bezpečnost VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

36 rekonstrukce PPCH Prosecká u OBI CH+M zřídit SSZ s preferencí MHD VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

37 rekonstrukce PPCH Českomoravská u čerpací stanice PHM CH+M zřídit SSZ s preferencí MHD VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

38 rekonstrukce PPCH Novovysočanská (východ) u zast. Skloněná CH vyzazení chodníkových ploch VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

39 rekonstrukce PPCH Sokolovská u ul. Bratří Dohalských CH+M zřídit SSZ s preferencí MHD VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

40 rekonstrukce PPCH Litoměřická u ul. Veltruská CH stavební provedení ostrůvku zvýší bezpečnost VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

41 doplnění preference BUS na SSZ křižovatka Spojovací x Pod Šancemi M zajištění vyšší plynulosti provozu BUS MHD VYSOKÁ STŘEDNÍ

42 vyhrazený jízdní pruh BUS + CYKLO + TAXI Spojovací mezi Jarovem a ul. K Žižkovu M+C zajištění vyšší plynulosti provozu BUS MHD a prostupnosti území pro cyklisty STŘEDNÍ NÍZKÁ

43 vyhrazený jízdní pruh BUS + CYKLO + TAXI K Žižkovu M+C zajištění vyšší plynulosti provozu BUS MHD a prostupnosti území pro cyklisty STŘEDNÍ NÍZKÁ

44 vyhrazený jízdní pruh BUS + CYKLO + TAXI Freyova M+C zajištění vyšší plynulosti provozu BUS MHD a prostupnosti území pro cyklisty STŘEDNÍ NÍZKÁ

45 vyhrazený jízdní pruh BUS + CYKLO + TAXI Vysočanská M+C zajištění vyšší plynulosti provozu BUS MHD a prostupnosti území pro cyklisty STŘEDNÍ NÍZKÁ

46 nová SSZ křižovatka vybavená preferencí TRAM Kolbenova - vozovna Hloubětín M zajištění vyšší plynulosti a bezpečnosti provozu TRAM STŘEDNÍ STŘEDNÍ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

47 rekonstrukce TT Kolbenova nám. OSN - Nový Hloubětín M+CH zlepšení obsluhy MHD území podél ulice Kolbenova STŘEDNÍ VELMI VYSOKÁ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

48 rekonstrukce ulice Kolbenova nám. OSN - Nový Hloubětín A+CH+C zlepšení plynulosti provozu IAD v ulici Kolbenova, napojení rozvojových záměrů, bezpečné přechody, cyklo infrastruktura STŘEDNÍ VELMI VYSOKÁ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

49 nová autobusová linka Českomoravská - Skloněná - Za Mosty - Českomoravská M zvýšení dostupnosti území, lepší propojení izolovaných sídel VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

50 nová autobusová zastávka ulice Za Mosty M zvýšení dostupnosti území, lepší propojení izolovaných sídel VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ souvisí s návrhem zavedení nové autobusobé linky do oblasti Za Mosty

51 nová tramvajová zastávka "TESLA" uilce Kolbenova M+CH zvýšení dostupnosti a obsluhy území STŘEDNÍ VELMI VYSOKÁ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

52 nová SSZ křižovatka vybavená preferencí BUS křižovatka Vysočanská x Litoměřická A+M+CH vyšší plynulost provozu MHD a vyšší bezpečnost chodců VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

53 nová SSZ křižovatka vybavená preferencí BUS křižovatka Prosecká x Lovosická A+M+CH vyšší plynulost provozu MHD a vyšší bezpečnost chodců VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

54 doplnění integračních opatření a směrového značení na trase č. A28 Vysočanská C zlepšení prostupnosti území pro cyklisty VYSOKÁ NÍZKÁ

55 doplnění svislého dopravního značení na trase č. A27 Kytlická C zlepšení prostupnosti a zvýšení bezpečnosti cyklistů VELMI VYSOKÁ NÍZKÁ

56 doplnění integračních opatření a směrového značení na trase č. A27 Lovosická C zlepšení prostupnosti území pro cyklisty VYSOKÁ NÍZKÁ

57 doplnění integračních opatření a směrového značení na trase č. A43 Lovosická, Letňanská, Ke Klíčovu C zlepšení prostupnosti území pro cyklisty VYSOKÁ NÍZKÁ

58 vybudování infrastruktury na trase č. A43 křížení se železničním koridorem C zlepšení prostupnosti a bezpečnosti cyklistické dopravy VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

59 vybudování infrastruktury na trase č. A43 přestavba bývalé železniční vlečky vedené územím Čína C zlepšení prostupnosti území pro cyklisty VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

60 vybudování infrastruktury na trase č. A43 stavební provedení trasy v ulici Pod Smetankou C zlepšení prostupnosti území pro cyklisty VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

61 vybudování infrastruktury na trase č. A44 propojení Pod Smetankou - přes Rokytku - Nad Táborem C zlepšení prostupnosti území pro cyklisty VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

62 doplnění integračních opatření na trase č. A43 Pod Táborem C zlepšení prostupnosti území pro cyklisty VYSOKÁ NÍZKÁ

63 doplnění integračních opatření a směrového značení na trase č. A26 Kolčavka - Podvinný Mlýn C zlepšení prostupnosti území pro cyklisty VYSOKÁ NÍZKÁ

64 doplnění infrastruktury na trase č. A26 přejezd přes ulici Podvinný Mlýn C zlepšení prostupnosti a bezpečnosti cyklistické dopravy VELMI VYSOKÁ NÍZKÁ

65 doplnění infrastruktury na trase č. A26 přechod přes Sokolovskou C+CH zlepšení prostupnosti a bezpečnosti cyklistické dopravy VELMI VYSOKÁ NÍZKÁ

66 vybudování infrastruktury na trase č. A26 úsek mezi Sokolovskou a Ocelářskou C zlepšení prostupnosti a bezpečnosti cyklistické dopravy VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

67 doplnění infrastruktury na trase č. A26 Rezidence Eliška C odstranění přerušení cyklotrasy v místě stavby rezidence VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

68 doplnění infrastruktury na trase č. A26 doplnit homogenní povrchy v hloubětínské oblasti C zlepšení prostupnosti a bezpečnosti cyklistické dopravy VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

69 vybudování infrastruktury na trase č. A25 stavebně upravit povrchy a proznačit trasu Balkán - Hrdlořezy - kolonie Za Horou C zlepšení prostupnosti a bezpečnosti cyklistické dopravy VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

70 doplnění integračních opatření a směrového značení na trase č. A254 Harfa - Nademlejnská C zlepšení prostupnosti území pro cyklisty VYSOKÁ NÍZKÁ

71 doplnění integračních opatření a směrového značení na trase č. A262 Kolbenova v úseku nám. OSN - Kbelská C zlepšení prostupnosti území pro cyklisty VYSOKÁ NÍZKÁ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

72 doplnění integračních opatření a směrového značení na trase č. A265 úsek Proseck - Čakovická C zlepšení prostupnosti území pro cyklisty VYSOKÁ NÍZKÁ

73 zvýšení parkovací kapacity u OC Billa na Proseku P zlepšení možností parkování a odstavování vozidel VELMI VYSOKÁ VELMI VYSOKÁ

74 zvýšení parkovací kapacity Jiřetínská P zlepšení možností parkování a odstavování vozidel VELMI VYSOKÁ VELMI VYSOKÁ

75 zvýšení parkovací kapacity Pískovcová P zlepšení možností parkování a odstavování vozidel STŘEDNÍ VELMI VYSOKÁ

76 zvýšení parkovací kapacity Na Pokraji P zlepšení možností parkování a odstavování vozidel STŘEDNÍ VELMI VYSOKÁ

77 zvýšení parkovací kapacity Lovosická P zlepšení možností parkování a odstavování vozidel STŘEDNÍ VELMI VYSOKÁ

78 zavedení Zóny placeného stání oblast Libně a Vysočan P zlepšení možností parkování a odstavování vozidel VELMI VYSOKÁ VELMI VYSOKÁ

79 vybudování záchytné parkovací kapacity Metro Střížkov P zlepšení možností parkování a odstavování vozidel VELMI VYSOKÁ VELMI VYSOKÁ

80 vybudování záchytné parkovací kapacity Metro Českomoravská P zlepšení možností parkování a odstavování vozidel VELMI VYSOKÁ VELMI VYSOKÁ

81 vybudování záchytné parkovací kapacity Prosek u hřbitova P zlepšení možností parkování a odstavování vozidel VELMI VYSOKÁ VELMI VYSOKÁ

82 rekonstrukce BUS zast. Poliklinika Vysočany ulice K Moravině M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující VYSOKÁ NÍZKÁ

83 rekonstrukce BUS zast. Špitálská Kolbenova M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

84 rekonstrukce BUS zast. Poštovská Kolbenova M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

85 rekonstrukce BUS zast. Kolbenova Kolbenova M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

86 rekonstrukce BUS zast. Nademlejnská Poděbradská M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

87 rekonstrukce BUS zast. U Elektry Poděbradská M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

88 rekonstrukce BUS zast. Podkovářská Poděbradská M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

89 rekonstrukce BUS zast. Nádraží Libeň K Žižkovu, Freyova M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující VYSOKÁ NÍZKÁ

90 rekonstrukce BUS zast. Odlehlá Novovysočanská směr Ohrada M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující VYSOKÁ STŘEDNÍ

91 rekonstrukce BUS zast. Skloněná Novovysočanská M+CH zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující, zvýšení bezpečnosti chodců VELMI VYSOKÁ STŘEDNÍ

92 rekonstrukce BUS zast. Balabenka Spojovací M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

93 rekonstrukce BUS zast. Novovysočanská Spojovací M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

94 rekonstrukce BUS zast. K Žižkovu K Žižkovu M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

95 rekonstrukce BUS zast. Balkán Spojovací M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

96 rekonstrukce BUS zast. Spojovací Českobrodská M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

97 rekonstrukce BUS zast. Pod Táborem Českobrodská M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

98 rekonstrukce BUS zast. Kolonie Českobrodská M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

99 rekonstrukce BUS zast. Nový Hloubětín Kbelská M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

100 rekonstrukce BUS zast. Garáže Klíčov Letňanská M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

101 rekonstrukce BUS zast. Klíčov Ke Klíčovu M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

102 rekonstrukce BUS zast. Pod Krocínkou Ke Klíčovu M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

103 rekonstrukce BUS zast. Ke Klíčovu Ke Klíčovu M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

104 rekonstrukce BUS zast. Českomoravská Ocelářská M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující VYSOKÁ NÍZKÁ

105 rekonstrukce BUS zast. Nad Jetelkou Vysočanská M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

106 rekonstrukce BUS zast. Krocínka Nad Krocínkou M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

107 rekonstrukce BUS zast. Klíčovská Letňanská M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

108 rekonstrukce BUS zast. Nový Prosek Prosecká M+CH zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující, zvýšení bezpečnosti chodců STŘEDNÍ STŘEDNÍ

109 rekonstrukce BUS zast. Letňanská Prosecká M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ STŘEDNÍ

110 rekonstrukce BUS zast. Českolipská Lovosická M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

111 rekonstrukce BUS zast. Novoborská Lovosická M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

112 rekonstrukce BUS zast. Terezínská Lovosická M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

113 rekonstrukce BUS zast. Poliklinika Prosek Lovosická M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující VYSOKÁ NÍZKÁ

114 rekonstrukce BUS zast. Teplická Teplická M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující VYSOKÁ NÍZKÁ

115 rekonstrukce BUS zast. Madlina Na Pokraji M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

116 rekonstrukce BUS zast. Nový Střížkov Na Vyhlídce M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

117 rekonstrukce BUS zast. U Kundratky Na Vyhlídce M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

118 rekonstrukce BUS zast. Starý Prosek Na Vyhlídce M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

119 rekonstrukce BUS zast. Prosek Litoměřická M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující VYSOKÁ STŘEDNÍ

120 rekonstrukce BUS zast. Kelerka Prosecká M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující VYSOKÁ STŘEDNÍ

121 rekonstrukce BUS zast. Prosecká Prosecká M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující VYSOKÁ STŘEDNÍ

122 rekonstrukce TRAM zast. Špitálská Kolbenova M+CH zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující, zvýšení bezpečnosti chodců STŘEDNÍ VELMI VYSOKÁ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

123 rekonstrukce TRAM zast. Poštovská Kolbenova M+CH zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující, zvýšení bezpečnosti chodců STŘEDNÍ VELMI VYSOKÁ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

124 rekonstrukce TRAM zast. Kolbenova Kolbenova M+CH zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující, zvýšení bezpečnosti chodců STŘEDNÍ VELMI VYSOKÁ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

125 rekonstrukce TRAM zast. Nový Hloubětín Kolbenova M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ řešitelné v rámci rekonstrukce ulice Kolbenova v souvislosti s okolním rozvojem

126 rekonstrukce TRAM zast. Vozovna Hloubětín Na Obrátce M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

127 rekonstrukce TRAM zast. Starý Hloubětín Poděbradská M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ NÍZKÁ

128 rekonstrukce TRAM zast. Spojovací Jarov M zvýšení dostupnosti MHD, zlepšení podmínek pro cestující STŘEDNÍ STŘEDNÍ

Použité zkratky

A = automobilová doprava

BUS =  autobus, autobusová

C = cyklistická doprava

CYKLO = cyklistická

CH = pěší doprava

M = městská hromadná doprava

MHD = městká hromadná doprava

P = doprava v klidu

PHM = čerpací stanice pohonných hmot

PPCH =  přechod pro chodce

TRAM = tramvaj, travmajová
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