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Použité zkratky 
 

ISMD   Integrovaný systém managementu dopravy 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

MČ   městská část 

MHD   městská hromadná doprava 

MO   Městský okruh 

OMI   Odbor městského investora 

P+R   parkoviště „park and ride“ 

PID   pražská integrovaná doprava 

ROPID   Regionální organizátor pražské integrované dopravy 

SO   Silniční okruh, Pražský okruh 

SSZ   světelné signalizační zařízení 

TSK   Technická správa komunikací hl. m. Prahy 

TSK-UDI  Technická správa komunikací – Úsek dopravního inženýrství 

URM   Útvar rozvoje města hl. m. Prahy 

VR   Vysočanská radiála 
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Úvodní slovo 

Aby bylo možné účinně řešit dopravní problematiku a postupně snižovat negativní projevy dopravy 
v území MČ Prahy 9, je potřebná především detailní znalost aktuální dopravní situace, existující 
dopravní infrastruktury a také věrohodná prognóza budoucích dopravních nároků. Na takováto 
poznání mohou později navázat koncepční návrhy a doporučení.  

V rámci zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu proto Městská část Praha 9 zadala k řešení 
rozsáhlou analýzu, projekt s názvem „Generel silniční dopravy MČ Praha 9“. Během výběrového řízení 
na řešení tohoto projektu byla jako zpracovatel vybrána společnost HaskoningDHV CR, spol. s r. o., 
konzultační a inženýrská firma se sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00. 

Předmětem řešení veřejné zakázky pod názvem „CITY REGIONS - Increasing the competitiveness of 
city regions through integrated urban-rural development - Generel silniční dopravy MČ Praha 9“ 
bylo zpracování analýzy dopravní obslužnosti na území Prahy 9, dále vyhodnocení budoucích nároků 
na infrastrukturu a v neposlední řadě také zpracování tzv. Integrovaného systému managementu 
dopravy pro území této městské části. Součástí veřejné zakázky bylo také navázání užší spolupráce se 
zástupci obcí a měst ve Středočeském kraji. 

Dopravní obslužnost MČ Praha 9 nelze řešit odděleně od ostatních částí hl. m. Prahy ani od 
navazujících oblastí Středočeského kraje. Z tohoto důvodu bylo při tvorbě závěrečné dokumentace 
přihlédnuto k dopravním nárokům kladeným na stávající infrastrukturu z pohledu dopravních vztahů 
vznikajících či končících v sousedících územích. Zohledněny byly především dopravní vztahy do/z 
aglomeračního pásma hl. m. Prahy mezi komunikacemi D8 a I/2 na území partnerských obcí a měst. 
Jedná se například o město Brandýs nad Labem, Čelákovice, Nymburk, Český Brod, Čelákovice a 
Říčany. 

Generel silniční dopravy MČ Praha 9 je pořízen za podpory projektu City Regions – Increasing the 
competitiveness of city regions through integrated urban-rural development, jehož je MČ Praha 9 
účastníkem. Zpracování Generelu je financováno Evropskou unií z prostředků operačního 
programu nadnárodní spolupráce Central Europe, ERDF. 
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Důvody pro pořízení Generelu silniční dopravy MČ Praha 9 

Hlavním důvodem pro pořízení studie Generel silniční dopravy MČ Praha 9 je trvale se zhoršující 
dopravní situace způsobovaná zvyšujícími se intenzitami automobilové dopravy a také výrazně se 
opožďující dostavbou nadřazeného komunikačního systému hl. m. Prahy (Městský okruh, navazující 
silniční radiály, Silniční okruh). 

Díky množství projíždějících i odstavených automobilů v ulicích a trvale houstnoucím dopravním 
poměrům dochází dnes ve vybraných úsecích komunikační sítě MČ Praha 9 jak ke snižování plynulosti 
provozu motorových vozidel, tak i k výraznému zdržování vozidel povrchové hromadné dopravy. Díky 
zdržování autobusů a tramvají v dopravních kongescích, dostupnosti osobního automobilu a 
převládajícímu uspěchanému stylu života v metropoli pak dochází k dalšímu odklonu dnešní populace 
od systémů veřejné dopravy směrem k dopravě individuální. I přes relativně nedávnou dostavbu linek 
Metra a jejich zprovoznění směrem do Hloubětína a do Letňan objem cestujících přepravených 
systémy MHD stagnuje. Na této situaci se výraznou měrou podepisuje také množství dojíždějících 
osob z oblastí navazujících na území MČ Praha 9 (tj. ze sousedících městských částí hl. m. Prahy a také 
z oblastí Středočeského kraje), kteří ke svým cestám využívají mód individuální automobilové 
dopravy.  

Zbývajícím systémům v území, tj. pěší a cyklistické dopravě, stále chybí na území městské části 
dobudování komunikačního systému takovým způsobem, který by jim umožnil plošnou prostupnost 
území bez nutnosti pohybovat se v koridorech určených převážně pro motorovou dopravu s rizikem 
vzájemných střetů.  

Dalším důvodem je také probíhající dostavba či postupující příprava rozvoje dříve průmyslových, dnes 
stále ještě zanedbaných rozvojových lokalit, nacházejících se na území MČ Praha 9. V plánech 
developerů se tato území objevují jako území s funkcí bydlení, případně s funkcí smíšenou, 
umožňující jednak zástavbu administrativními či obchodně administrativními objekty. Ať tak či tak, na 
území MČ Praha 9 se dnes nachází velké množství rozvojových oblastí, jejichž druhotným efektem 
(přejdeme-li pozitiva typu nové bydlení a růst pracovních příležitostí) bude další růst automobilů 
v ulicích vyvolaný provozem nově zprovozňovaných funkcí. 

V neposlední řadě je důvodem pro pořízení Generelu také potřeba navázání úzké spolupráce 
zástupců a odborů MČ Praha 9 se zástupci organizací a subjektů dlouhodobě se zabývajících řešením 
dopravní situace na území hl. m. Prahy. Spolupráce a vzájemná informovanost byla v průběhu řešení 
projektu City Regions – Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-
rural development navázána také ve směru k zástupcům sousedících městských částí, obcí a měst 
nacházejících se v aglomeračním pásmu východně od území MČ Praha 9. 
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Postavení MČ Praha 9 ve vztahu k sousedícím územím z pohledu chybějící nadřazené dopravní 
infrastruktury a množství trvale bydlících obyvatel ve spádové oblasti Středočeského kraje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důsledky chybějící nadřazené pražské silniční infrastruktury z pohledu množství tranzitní dopravy 
na komunikacích vedených územím MČ Praha 9 (procento tranzitujících vozidel z celkové 

projíždějící automobilové dopravy): 
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Spolupracující organizace a subjekty 

V průběhu řešení projektu byla navázána spolupráce s vybranými subjekty a společnostmi 
podílejícími se dlouhodobě na zpracování dopravně-inženýrských, urbanistických a jiných 
koncepčních materiálů pro rozvojovou oblast MČ Praha 9, potažmo pro celé území hlavního města 
Prahy i navazujících oblastí aglomeračního pásma. V rámci užší spolupráce proběhlo několikero 
konzultací se zástupci vybraných odborů MČ Praha 9 (především Odbor životního prostředí a 
dopravy), dále byla navázána úzká spolupráce s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy jakožto 
nástupnickou organizací Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy, stejně tak s Regionálním 
organizátorem pražské integrované dopravy ROPID a s vybranými odbory Institutu plánování a 
rozvoje hl. m. Prahy (dříve Útvar rozvoje města hl. m. Prahy) a Magistrátu hl. m. Prahy (například 
Odbor městského investora OMI). V neposlední řadě byli zástupci zadavatele v úzkém kontaktu se 
zástupci navazujících městských částí hl. m. Prahy a vybraných středočeských obcí a měst majících 
vztah k řešenému území MČ Praha 9. 

Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 9 byl hlavním zdrojem informací ohledně řešeného 
území a to jak z pohledu detailních znalostí a zkušeností ohledně fungování stávajícího dopravního 
systému, tak i historie výstavby a plánovaného rozvoje území v jeho správě. 

Technická správa komunikací, potažmo Úsek dopravního inženýrství TSK-ÚDI, poskytl informace o 
stávajícím dopravním zatížení komunikační sítě nacházející se na území hl. m. Prahy a MČ Praha 9, 
dále o skladbě a směřování dopravních proudů, o objemech zbytné tranzitní dopravy a také o 
předpokládaných dopadech připravovaných dopravních staveb nadřazeného komunikačního systému 
hl. m. Prahy na komunikační síť MČ Prahy 9. 

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) poskytl informace a svolení k jejich 
dalšímu využití ohledně množství cestujících a spojů v jednotlivých módech městské a veřejné 
hromadné dopravy, o počtu nástupů/výstupů cestujících na jednotlivých zastávkách situovaných 
v řešeném území a další informace potřebné pro detailní pochopení fungování módu hromadné 
dopravy na území městské části. 

Další informace o vývoji a směřování dopravního systému hl. m. Prahy byly čerpány z odborných 
publikací a výstupů IPR hl. m. Prahy, OMI hl. m. Prahy a dalších organizací a institucí.  

Vzhledem k dlouhodobému působení společnosti HaskoningDHV na území hlavního města Prahy i MČ 
Praha 9 byla se svolením zástupců této městské části využita také obsáhlá databáze informací a 
poznatků nastřádaná v uplynulých letech při řešení dopravně-inženýrských problematik právě na 
objednávku MČ Praha 9. 
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Problematika řešená Generelem 

Předkládaný Generel silniční dopravy MČ Praha 9 se zabývá především problémy způsobovanými 
v řešeném území MČ Praha 9 a v navazujících oblastech individuální automobilovou dopravou 
v pohybu a v klidu.  

S dopravou v pohybu souvisí jednak zbytná tranzitní doprava v ulicích městské části, dopravní zácpy a 
kongesce způsobované poptávkou přesahující nabídku kapacity klíčových křižovatkových uzlů, dále 
riziko střetů automobilů a nechráněných účastníků silničního provozu a to jak v místě izolovaných 
přechodů pro chodce, tak i v místech s návazností na zastávky městské hromadné dopravy. 
Neopominutelnými negativy provozu automobilové dopravy je také zvýšené množství emisí hluku a 
zdraví škodlivých látek v ovzduší a omezená plynulost provozu vozidel povrchové hromadné dopravy. 

Zbytná tranzitní automobilová doprava je dnes charakteristická pro celou dopravně významnou 
komunikační síť městské části a protože se koncentruje do všech hlavních směrů a průjezdních 
koridorů, způsobuje ve špičkových obdobích dne nemalé problémy. V západovýchodních cestách 
uskutečňovaných přes území MČ Praha 9 se běžně objevuje 40 a více procent zbytné automobilové 
dopravy, stejně tak je tomu i v severojižních dopravních vztazích. V kolonách popojíždějících vozidel 
jsou poté zdržována vozidla povrchové hromadné dopravy, především autobusy vedené v jízdních 
pruzích spolu s individuální automobilovou dopravou. 

S dopravou v klidu souvisí omezená průjezdnost území pro vozidla Integrovaného záchranného 
systému (IZS), snížená dostupnost území pro rezidenty a abonenty, snižování estetické hodnoty 
uličních profilů, zábor a poškozování zelených ploch a dalšího majetku MČ Praha 9. Zmíněné 
problematiky se prolínají celým územím MČ Praha 9 v závislosti na vedení stop hlavních průjezdních 
komunikací, rozložení zdrojů a cílů dopravy (obytné soubory budov, průmyslové oblasti, obchodní či 
obchodně-administrativní aktivity) a vedení linek povrchové hromadné dopravy územím.  

Parkující a odstavené osobní automobily působí významné problémy nejenom v místech s hustou 
koncentrovanou zástavbou panelových domů (sídliště Prosek, Střížkov), ale také v místech s 
rozvolněnou zástavbou panelových, činžovních a rodinných domů (například oblast Pod Balkánem). 
Problematické jsou také lokality s napojením na kapacitní hromadnou dopravu (oblast okolo stanice 
Metra Českomoravská, či železniční stanice Praha-Vysočany a stanice Metra Vysočanská). Problémy 
jsou evidentní také podél komunikací se smíšenou funkcí bydlení a obchodně-administrativní činnosti 
(Harfa, Nová Harfa, Sokolovská, Ocelářská a Českomoravská nedaleko O2 Arény). Další problémy 
s dopravou v klidu a množstvím parkujících vozidel jsou poté charakteristické i při pořádání akcí 
s výraznými nároky na dopravu (O2 Aréna). 

Snížení množství tranzitujících vozidel může napomoci jen urychlená dostavba nadřazeného 
komunikačního systému a větší prostor věnovaný alternativním dopravním módům. Z pohledu 
vozidel povrchové hromadné dopravy jsou to vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy a plně 
segregovaný provoz tramvají, dále preference vybraných dopravních módů na SSZ křižovatkách a 
vyšší zapojení telematických aplikací do každodenního provozu. Z pohledu nemotorových účastníků 
provozu jsou to bezpečné přechody pro chodce, nové stezky a chodníky pro chodce a cyklisty, které 
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umožní plošnou prostupnost území bez ohledu na bariéry v tomto území (řeka Rokytka, vedení 
silničních tahů a železničních tratí, zanedbané průmyslové areály, apod.).  

V rámci problematiky statické dopravy je třeba k řešení přistupovat především s ohledem na řešenou 
lokalitu a výskyt převládajících funkcí v navazujícím území. Problémy v sídlištní zástavbě je možné 
okamžitě řešit změnou organizace dopravy v klidu a zvýšeným dohledem Policie, ve výhledu pak 
výstavbou kapacitních parkovacích objektů. Ve smíšené zástavbě je třeba v první řadě napomoci 
uspokojit potřeby parkování a odstavování vozidel rezidentů a abonentů, v přiměřené míře pak 
návštěvníků či zaměstnanců.  

Lokality v dosahu kapacitního systému hromadné dopravy je třeba přeřešit formou nabídky 
záchytných parkovacích kapacit. Problematika výstavby záchytných parkovacích ploch či objektů však 
není a nemůže být výsadou a povinností pouze městských částí hl. m. Prahy obsloužených Metrem. 
Nabídka záchytných parkovišť musí být výhledově orientována také na významné železniční tratě 
umožňující dostupnost spádového území Středočeského kraje. V případě řešení problematiky 
parkování a odstavování vozidel z navazujících území Středočeského kraje ve směru k MČ Praha 9 se 
jedná především o trať č. 231 na Čelákovice, dále o trať č. 011 na Úvaly a Český Brod a o trať č. 070 na 
Čakovice a Neratovice. 

Stávající nabídka záchytného parkování na území hl. m. Prahy: 
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Nároky statické dopravy připravovaného rozvoje nových ploch (bydlení či administrativa) je poté 
nutné řešit převážně v rámci těchto ploch jako parkování vozidel na povrchu či pod povrchem. 

Prolínání problémů způsobovaných dopravou v pohybu a v klidu je možné spatřovat při napojení 
velkých rozvojových záměrů na stávající komunikační síť. S ohledem na zkušenosti z jiných městských 
částí i dalších měst České republiky je tedy potřebné uvažovat takový způsob napojení, který umožní 
bezproblémové převedení jak stávající dopravy, tak i dopravy nově vyvolané rozvojovým záměrem. 

Předpokládaný rozvoj funkce bydlení na území MČ Praha 9: 
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Shrnutí dosažených poznatků zpracovaných částí Generelu 

Předkládaný Generel silniční dopravy MČ Praha 9 byl zpracován do podoby několika samostatných, 
avšak navzájem se prolínajících a doplňujících částí.  

Část „Souhrnné informace o projektu“ se věnuje základním informacím o projektu, důvodům jeho 
pořízení a bližší specifikaci okruhů sledovaných problematických dopravních módů. Součástí je také 
stručná definice zájmového území MČ Praha 9, popis připravovaných výstupů a seznam stanovených 
indikátorů celého projektu. 

Navazující část Generelu „Vstupní data a základní rozbory“ přináší základní územní a dopravní 
rozbory. V rámci popisné části projektu je zmíněna použitá literatura a zdroje použitých dat, pohled 
územního plánování na rozvoj oblasti MČ Praha 9 a navazujících oblastí hl. m. Prahy a Středočeského 
kraje, dále základní socio-demografické předpoklady a plánovaný rozvoj území.  

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

Část „Vyhodnocení budoucích nároků na infrastrukturu“ se věnuje rozboru stávajících a budoucích 
nároků motorové dopravy v pohybu. Tyto analýzy se opírají o výstupy dopravního modelu hl. m. 
Prahy, který je schopen pomocí moderních výpočetních metod zohlednit vlivy výstavby významných 
dopravních staveb i rozvojových záměrů v řešeném území MČ Praha 9, či v území na něj navazujícím. 
Výstupem studie jsou informace dokládající potřebné urychlení dostavby nadřazené sítě pozemních 
komunikací významně ovlivňujících dopravní situaci na území MČ Praha 9. 

Poslední část Generelu „Studie proveditelnosti“ přináší soupis navržených opatření, včetně stanovení 
priorit pro zavedení těchto opatření do provozu. Součástí této části je také tzv. Integrovaný systém 
managementu dopravy MČ Praha 9 (ISMD), který přináší aktualizovanou dopravní politiku městské 
části doplněnou o konkrétní navrhovaná opatření pro jednotlivé módy povrchové dopravy, jejichž 
realizací by mělo dojít ke zlepšení stávající nepříznivé dopravní situace na území městské části a také 
v navazujících oblastech hl. m. Prahy i Středočeského kraje. 
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ČÁST A – Vstupní data a základní soubory 

Základními výstupy této části Generelu jsou tato zjištění: 

- Pěší doprava je v území MČ Praha 9 limitována mnoha umělými i přírodními bariérami. 
Nemožnost plošné prostupnosti území vytváří nejenom koridory železniční a silniční dopravy, 
ale také zanedbaná území bývalých průmyslových areálů. Z pohledu bezpečnosti pěší 
dopravy a rizika zranění chodců jsou poté důležité především stávající přechody pro chodce 
nacházející se na území městské části, které ve značné míře vykazují zásadní dopravně 
bezpečnostní nedostatky. 

- Cyklistickou dopravu je nutné vnímat jako jeden z alternativních dopravních módů pro 
individuální automobilovou dopravu. Vzhledem ke stoupajícímu využívání jízdních kol na 
každodenních cestách obyvatel MČ Praha 9 i jejích návštěvníků je potřebné těmto 
požadavkům postupně přizpůsobovat také služby a nabídku bezpečné infrastruktury, která se 
ve světle stávajícího stavu jeví jako nedostatečná.  

- Síť městské hromadné dopravy byla dlouhodobě přizpůsobována jak rozložení jednotlivých 
funkcí v území městské části, tak i vedení stávající silniční sítě. I přes trvale probíhající 
výstavbu a optimalizaci systémů MHD jsou v území MČ Praha 9 stále pozorovatelné problémy 
s plošnou obslužností území a plynulostí pohybu vozidel hromadné dopravy. Tyto problémy 
jsou jednak způsobovány zdržováním vozidel MHD v kolonách popojíždějících vozidel na 
stávající komunikační síti a také odloučeností některých sídel. Část problémů módu MHD 
úzce souvisí i s potřebou zajištění bezpečného přístupu pěších na existující zastávky.  

- Aktuální stav územně plánovací dokumentace nedává příliš mnoho nadějí na brzké řešení 
zásadních dopravních problémů MČ Praha 9 způsobovaných automobilovou dopravou. 
Územím městské části jsou sice vedeny plánované dopravní stavby celoměstského 
charakteru (Městský okruh, Vysočanská radiála), avšak jejich dostavba se stále odkládá. Do 
doby realizace těchto zcela zásadních dopravních staveb nelze bohužel na území MČ Praha 9 
očekávat výrazné zlepšení dopravních poměrů. 

- Vzhledem k odkládané dostavbě nadřazeného komunikačního systému může být do 
budoucna rizikem pro plynulost a bezpečnost dopravy na území MČ Praha také připravovaný 
masivní rozvoj funkcí bydlení a funkce obchodně-administrativní. Vlivem tohoto rozvoje 
může dojít k navýšení stávajícího počtu obyvatel MČ Praha 9 o další tisíce až desetitisíce 
osob. Připravovaná výstavba sice zvýší užitnou hodnotu dnes rozvojových území, přinese 
možnosti nového bydlení i nových pracovních příležitostí, ale zároveň vyvolá nové dopravní 
nároky zde umísťovaných funkcí, které musí být adekvátně řešeny. 
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ČÁST B – Analýza dopravní obslužnosti na území MČ Praha 9 

Základními výstupy této části Generelu jsou tato zjištění a návrhy: 

- Řešené problematické přechody pro chodce 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 pro chodce byly navrženy změny či doplnění problematických přechodů, 
dále byla stanovena priorita jednotlivých navrhovaných opatření.  

- 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 v navazujícím území. 
Zpracovaná 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. 

- 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 cestujících na vybrané zastávky MHD a v neposlední 
řadě také na možnosti zvýšení plošné obsluhy vybraných oblastí MČ Praha 9. 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. 

- Z důvodu potřebnosti řešení problematiky dopravy v klidu 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. Mimo jiné principy řešení problematiky dopravy v klidu byla deklarována podpora 
vzniku zóny placeného stání (ZPS) v oblasti Libně okolo stanice metra Českomoravská. Studie 
dále přináší návrh lokalit, kde by výhledově mohla být vybudována nová parkovací kapacita 
pro potřeby rezidentů z oblasti Proseka a Střížkova a také parkovací kapacity provozované ve 
stylu záchytných parkovišť P+R pro potřeby řidičů dojíždějících z okolních městských částí a 
navazujících území Středočeského kraje. 
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ČÁST C – Vyhodnocení budoucích nároků na infrastrukturu 

Základními výstupy této části Generelu jsou tato zjištění a návrhy: 

- Území dnešní Prahy 9 bylo v minulosti územím, přes nějž byly vedeny ty nejdůležitější pražské 
silnice, první železnice, v blízkosti začínala první trať pražské tramvaje (koňky) a vedla sem i 
první elektrická dráha užívaná pro každodenní dopravu osob. Veškerý moderní rozvoj tohoto 
území byl úzce spjat s rozvojem cest, silnic, železnic, tramvajových tratí i celoměstsky 
významných komunikací. 

- Ještě v roce 2013 přetrvává na území Prahy 9 historicky vzniklý základní rozpor. Tato část 
hlavního města je i přes pokračující výstavbu obytných a administrativně-obchodních aktivit 
stále tvořena nevelkými obytnými enklávami obklopenými plochami téměř opuštěného 
průmyslu, zanedbané zeleně a rozsáhlým nevyužitým rozvojovým území. Území disponuje 
uliční sítí o vysokém dopravním zatížení, která prochází středem všech obytných oblastí s 
degradujícím dopadem na kvalitu životního prostředí, bezpečnost a úroveň obytného 
prostředí. Kromě Proseka a Krocínky však není území MČ Praha 9 jako takové vesměs 
vybaveno obslužnou sítí, kterou by velmi dobře mohly být některé dnešní komunikace po 
náhradě jejich funkce novými prvky nadřazeného dopravního systému (Městský okruh, 
Vysočanská radiála). Dopravní zatížení i v dalších letech (nejenom s ohledem na připravovaný 
rozvoj území) pravděpodobně poroste, přitom se na území Prahy 9 žádné zásadní dopravní 
investice aktuálně nechystají. 

- Z hlediska kapacity komunikací lze jednoznačně konstatovat, že překážkou plynulého provozu 
automobilové dopravy na komunikační síti na území MČ Praha 9 není dnes propustnost 
úseků, ale uzlů – tedy křižovatek.  

- Součástí studie je proto odborné posouzení dopadů individuální automobilové dopravy na 
území MČ Praha 9 a zpracování modelu dopravních řešení a parkovacích možností pro 
dojíždějící z okolních sídel (vybrané části hl. m. Prahy a Středočeského kraje). Součástí 
prováděných odborných činností bylo makroskopické prověření dopadů pravděpodobných 
scénářů rozvoje komunikační sítě a následně návrh optimalizačních opatření pro mód 
automobilové dopravy v pohybu, která pomohou zmírnit negativní projevy dopravy a jejich 
dopady na místní obyvatelstvo. Výstupy studie tvoří mimo slovní hodnocení také graficky 
zpracované výstupy provedených dopravních simulací na zájmové komunikační síti. Doplněny 
jsou komentáře pravděpodobných dopadů aktuálně budovaných či připravovaných 
dopravních staveb. Modelově byl zkoumán vliv rozvoje nadřazené komunikační sítě 
(například vliv dokončení tunelu Blanka, dokončení zbývajících staveb MO v úseku od Pelc-
Tyrolky k Jižní spojce, nedokončení Vysočanské radiály, apod.). Návrhy jsou zaměřené 
především na oblast řízení dopravy pomocí SSZ zařízení a také na vyšší využití telematických 
aplikací v každodenním provozu na nadřazené komunikační síti hl. m. Prahy. 

- MČ Praha 9 nemůže řešit další vývoj silniční sítě samostatně, neboť má vysoký podíl sítě ve 
sběrných komunikacích, které spravuje hlavní město Praha. Nicméně se MČ Praha 9 chopila 
iniciativy v jednání o budoucím vývoji dopravy a návrhy z této studie jsou začátkem cesty 
vedoucí ke společnému postupu zodpovědných úřadů k "doladění" kvality dopravních sítí.  
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ČÁST D – Studie proveditelnosti, ISMD na území MČ Praha 9 

Poslední, pátá část Generelu, přináší plán navržených opatření, včetně stanovení priority těchto 
opatření. Navrhované změny zapadají do konceptu rozvoje dopravního systému MČ Praha 9 a 
navazujících území v duchu tzv. trvale udržitelné mobility. Kapitola Integrovaný systém 
managementu dopravy poté přehledným způsobem sumarizuje výstupy předcházejících analýz a 
rozborů a nastiňuje v duchu nové dopravní politiky městské části potřebný postup při zavádění 
navržených opatření do praxe. Na základě výstupů a doporučení páté části Generelu může být 
v budoucnu rozhodováno o postupu modernizace vybraných dopravních systémů provozovaných na 
území MČ Praha 9 v závislosti na aktuálních potřebách obyvatel i návštěvníků území městské části. 

Vybrané návrhy na zajištění plynulosti provozu vozidel povrchové městské hromadné dopravy na 
území MČ Praha 9: 

 

Vybrané návrhy k uspokojení nároků statické dopravy na území MČ Praha 9: 

 

 



Generel silniční dopravy MČ Praha 9  

 

Prosinec 2013 15 

Vybrané návrhy pro zajištění plošné prostupnosti území MČ Praha 9 pro cyklisty: 

 

Ukázka grafické podoby návrhů Generelu silniční dopravy MČ Praha 9 pro oblast Proseka: 
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Závěry a doporučení Generelu silniční dopravy MČ Praha 9                           
Hlavní výstupy Generelu 

- Informace o stavebně-technickém stavu existující dopravní infrastruktury a o jejím stávajícím 
využití podle příslušných módů dopravy na území MČ Praha 9, doplněné o návrhy 
optimalizačních opatření, které napomohou rozvoji celého silničního systému v duchu trvale 
udržitelného rozvoje dopravy. 
 

- Výstupy makroskopického dopravního modelu hlavního města Prahy, který přehledným 
a srozumitelným způsobem informuje o pravděpodobném vlivu dostavby nadřazené 
komunikační sítě nacházející se na území MČ Praha, či v její bezprostřední blízkosti, na 
rozložení výhledových dopravních intenzit v území městské části. Na zjištění dopravního 
modelování navazují optimalizační návrhy řešící problematiku dopravy v pohybu i v klidu 
(propustnost křižovatkových uzlů, záchytná parkoviště, prostupnost komunikační sítě pro 
vozidla MHD). 

 
- Integrovaný systém managementu dopravy, který v duchu nové dopravní politiky MČ praha 9 

přináší informace o potřebné optimalizaci a rozvoji existujícího dopravního systému na 
základě opatření zaměřených na zajištění prostupnosti území pro nemotorovou dopravu, 
dostupnosti zastávek MHD a zvýšení bezpečnosti přístupu zranitelných účastníků silničního 
provozu na tyto zastávky. V neposlední řadě upozorňuje na potřebu věnovat se návrhům 
napojení významných rozvojových dopravotvorných záměrů na stávající komunikační síť ve 
vztahu k zajištění jejich dostatečné dopravní obsluhy a dostupnosti.  

 

Závěrečná doporučení Generelu 
- Věnovat náležitou pozornost problematice stávajících lokálních dopravních závad 

(přechody pro chodce, zastávky MHD, fragmentace cyklistické infrastruktury, 
problematické parkování a odstavování vozidel) nejenom na komunikačním systému 
MČ Praha 9. V rámci trvale udržitelného rozvoje dopravy, tyto závady postupně 
odstraňovat. 
 

- Zahájit kroky vedoucí k ověření možných dopadů významných rozvojových záměrů na 
území MČ Praha 9 ve vztahu k dopravní obsluze a napojení těchto území na stávající 
komunikační síť. 

 
- Spolupracovat s příslušnými institucemi a všemi dostupnými prostředky napomoci 

urychlení dostavby nadřazené komunikační sítě nacházející se na území městské části.  
 

- Na základě vytvořeného Integrovaného systému managementu dopravy připravit a 
následně realizovat akční plán dopravně-inženýrských a dopravně-organizačních opatření 
vedoucích k omezení negativních vlivů dopravy na obyvatele a návštěvníky MČ Praha 9 
(zvýšení prostupnosti území pro cyklistickou dopravu, zvýšení bezpečnosti chodců na 
přechodech pro chodce, zajištění nároků místní i dojíždějící statické dopravy 
v exponovaných územích a zvýšení dostupnosti MHD v izolovaných oblastech MČ Praha 9). 
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PŘÍLOHY (samostatné části Generelu)      

                       
ČÁST 0 – Souhrnné informace o projektu 

ČÁST A – Vstupní data a základní rozbory 

ČÁST B – Analýza dopravní obslužnosti MČ Praha 9 

ČÁST C – Vyhodnocení budoucích nároků na infrastrukturu 

ČÁST D – Studie proveditelnosti, Integrovaný systém managementu dopravy na území MČ Praha 9 
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Společnost HaskoningDHV CR, spol. s r. o. (dříve DHV CR) 
pracuje na českém trhu již od roku 1992. Za více než 20 let 
své existence si na trhu konzultačních a inženýrských firem 
vybudovala pevnou pozici mezi vedoucími společnostmi v 
odvětví doprava a infrastruktura, životní prostředí a 
prostorové plánování. Do oblasti působnosti DHV CR patří 
analýzy a strategie cestovního ruchu, projektování 
cyklostezek a generely cyklistické dopravy, dopravní inženýring, environmentální audity a analýzy 
ekologických rizik, strategické a dopravní politiky, dopravní průzkumy, geoinformační systémy, 
geologické posudky, hydrogeologické průzkumy, EIA, SEA, legislativa ČR a EU v oblasti životního 
prostředí, politika EU a OECD, operační programy a jejich hodnocení, plány a projekty územních 
systémů ekologické stability, programy rozvoje měst a regionů, studie proveditelnosti investičních a 
neinvestičních záměrů, školení a vzdělávání, územní plánování a další disciplíny. 
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