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A Zadání dokumentace 

A.1 Úvod a cíle dokumentace 
Generel dopravy je dílčí analýzou analytické části procesu přípravy strategického rozvojového 
plánu, jehož předmětem plnění je zpracování „Návrhu Strategického plánu rozvoje městské 
části Praha 14 pro období 2015 až 2025 včetně akčního plánu pro období 2 let“. 

Generel dopravy je řešen v následujících etapách: 

1) Analytická část 
 souhrn podkladů a rozbor stávajících podmínek na základě nově pořízených 

průzkumů 
2) Koncept řešení (není součástí finálního výstupu) 

 rozpracované návrhy a zdůvodnění zvoleného řešení 
3) Návrh řešení 

 hlavní část Generelu, podrobně rozpracované návrhy a zdůvodnění zvoleného 
řešení 

A.1.1 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 

Strategický plán městské části Praha 14 vytyčuje základní směry budoucího vývoje této městské 
části v období 2015-2025 a umožňuje vedení radnice komplexní identifikaci hlavního 
potenciálu rozvoje ve střednědobém období.  

Socioekonomická analýza neboli profil území analyzuje vývoj a aktuální stav klíčových odvětví 
v městské části. Je výchozím dokumentem pro definování vlastní vize na příštích deset let.  

Strategickým plánem přejímá Praha 14 základní principy procedur regionální politiky EU. 
Jedním z těchto základních principů je princip programování. Principem programování je 
soustředění pozornosti na dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů zainteresovanými 
subjekty na vymezeném území. Ty jsou stanoveny v rozvojových dokumentech, jako je 
například strategický plán rozvoje. 

Celá tvorba strategického plánu je výsledkem spolupráce Řídící skupiny a pěti pracovních 
skupin, složených ze zástupců města a zájmových organizací.  

Strategický plán vychází z potřeb městské části jako územního celku a akceptuje hlavní směry 
rozvoje, priority a cíle vyšších územních celků a bude hlavním dokumentem MČ Praha 14 pro 
účast v jednotlivých programech vyhlašovaných EU nebo Českou republikou. 

Tvorba tohoto dokumentu byla podpořena prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.  
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A.1.2 Požadavky na obsahovou část Generelu dopravy 

(Analýza, koncept řešení, návrh řešení)  

Analýza stavu (kvalita + kapacita) dopravní sítě, dojíždění za prací a do škol, propojenosti (bus, 
vlak, P+R parkoviště, metro, tram), infrastruktury pro cyklistickou a pěší dopravu, statická 
doprava, nehodovost  

Prognóza vývoje dopravy s ohledem na výstavbu v rozvojových územích MČ, a to jak bytových 
(Černý Most, Kyje- Hutě, Jahodnice,  Kyje- Broumarská), tak produkčních (Hloubětín-Kolbenova, 
Českobrodská, Objízdná- Průmyslová-Nedokončená, obchodní zóna Černý Most)  

Dopravní síť P14 (potřeby občanů, problémy se spojením, návrhy, podněty), samostatné 
zaměření na rozšíření tramvají v Ocelkově ulici, železniční zastávku Rajská zahrada, návaznosti 
vyvolané stavbami Pražského okruhu a Vysočanské radiály    

Návrh řešení dopravy v klidu, pasport stání na místních komunikacích, parkoviště, obrátkovost, 
průzkum v jednotlivých a hromadných garážích, ve vnitroblocích, konkrétní rozpracování 
lokality Lehovec a Černý Most,    

Specifikace kritických dopravních míst podle dat z průzkumu a to současná a budoucí (nové 
sídlištní útvary, potřebná dopravní spojení, zatížení křižovatek apod.)  

Návrh možných řešení kritických míst v časovém rozlišení - střednědobé, dlouhodobé 
(v souladu s územním plánem)  

Promítnutí sociologického průzkumu do potřeb obyvatel P 14 v oblasti MHD, osobní dopravy 
a cílové nákladní dopravy  

Shrnutí výstupu směrem k vlastníkům či správcům dopravní infrastruktury, doporučení 
a podněty vůči orgánům a institucím ovlivňujících dopravní situaci na MČ Praha 14  

Výkresová  část doplňující plnění výše uvedených požadavků v rozsahu studie dle pasportu 
komunikací na území MČ P 14 rozšířeném o komunikace dle výhledového rozvoje výstavby v 
měřítku min. 1:1000 se zákresem kritických bodů dopravy, včetně zdůvodnění navrhovaných 
řešení, u rozpracovaných lokalit v měřítku min. 1:500. Křižovatky a řezy v měřítku min. 1:100.  
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A.2 Analýza současného stavu 

A.2.1 Silniční síť 
Výkonnost sítě místních komunikací je dána kapacitou jejích křižovatek. Posuzuje se na intenzitu 
špičkové hodiny. Ta byla stanovena přepočtem z celodenních intenzit zjištěných 
z křižovatkových průzkumů.  

Posouzení kapacity světelně řízených křižovatek bylo provedeno dle TP 235 - Posuzování 
kapacity světelně řízených křižovatek na základě údajů ze signálních plánů, poskytnutých 
organizací UDI-TSK. 

Všechny křižovatky byly posouzeny na základní programy signálních plánů (bez zahrnutí 
preferencí) a přepočtené špičkové intenzity. Výsledky kapacitního posouzení tak mohou 
vykazovat nedostatečnou rezervu kapacity některých směrů i přesto, že ve skutečnosti 
vlivem dynamických změn programů signálního plánů k vyčerpání kapacity nedochází.  

Pro posouzení sítě komunikací na Praze 14 byly vybrány hlavní dopravní uzle v podobě 
úrovňových světelně řízených křižovatek: 

� Poděbradská – Kbelská 

� Kbelská – Kolbenova 

� Českobrodská – Rožmberská 

� Českobrodská – Broumarská 

� Českobrodská – Národních hrdinů (Dolní Počernice) 

U všech křižovatek kromě Českobrodské/Národních hrdinů, vykázalo kapacitní posouzení 
vyčerpání kapacity v některých směrech. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, že vlivem 
dynamických změn programů signálního plánů k vyčerpání kapacity nemusí nutně docházet, lze 
tyto závěry považovat za ukazatel problémových směrů a doporučuje se MČ Praha 14 dále 
v součinnosti s TSK průběžně sledovat tyto problémové směry. 

A.2.2 Hromadná doprava 
V rámci analýzy generelu dopravy byly zpracovány výstupy (zpracovatelem generelu) 
z průzkumů, poskytnutých organizací ROPID, některých autobusových linek. Konkrétně byly 
vyhodnoceny změny v obsazenosti vzhledem k jednotlivým zastávkám a dále změny obsazenosti 
vzhledem k denní době. 

Z provedené analýzy vyplývá, že průměrná denní obsazenost jednotlivých tramvajových 
i autobusových linek se nepřesahuje 50%. Byly však vysledovány extrémy v určitých denních 
dobách, které se promítly do návrhové části generelu. 

V rámci analýzy docházkových vzdáleností v jednotlivých obytných oblastech byly vymezeny 
izolinie kolem všech zastávek v systému MHD ve vzdálenosti 400 m, což odpovídá zhruba 
pětiminutové (komfortní) docházkové vzdálenosti, docházkovou vzdálenost 800m lze pak 
považovat za desetiminutovou (základní). 
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Na základě analýzy docházkových vzdáleností lze konstatovat, že studované území 
velmi dobré pokrytí zastávkami MHD

Za lokality mimo komfortní docházkovou vzdálenost 
Kuttlewascherova, ul. Františkova, ul. V
Postřížinská, ul. Písčitá, ul. Kamencová, ul. Holenská, ul. Kaňovská, ul. Lomnická, ul. Jakubovská, 
ul. Jezdovická, ul. Dřínovská a ul. Froncova.

A.2.3 Doprava v klidu 
Analýza dopravy v klidu se z

parkovacích stání (dle vyhlášky č. 26) a reálné uspokojení této potřeby. Na území Prahy 14 se 
vesměs parkovací stání u významných c
nijak oddělena, což může výrazně zhoršovat možnost řidiče zaparkovat před navštěvovanou 
institucí, zejména v době ranní a odpolední dopravní špičky.
nachází v oblastech s výrazným deficitem odstavných stání.

V jednotlivých obytných oblastech byl vypracován dopravní průzkum
hodnoty pro zpracování dopravního průzkumu byly počty bytových jednotek v
ulicích dle podkladů statistickéh
rozděleny do kategorií bytů do 100m2 s
stání (dle ČSN 736110 a vyhlášky o obecných požadavcích na výstavbu v
jejích příloh). 

Průzkum probíhal formou pasportu parkovacích stání na aktuálních ortofotomapách z
2013, včetně verifikace zjištěných stání dle programu Doprava (pasport dopravního značení ve 
správě TSK) 

Obrázek 

V jednotlivých posuzovaných lokalitách je situace ve

� První varianta – počet odstavných a parkovacích míst je dostatečný s
rezervou. Nedostatek parkovacích míst je jen lokální a dá se řešit rozptylem v
území. Toto jsou zejména oblasti se zástavbou rodinných domů a s možností parkování 
v zahradě či přilehlé garáži.
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analýzy docházkových vzdáleností lze konstatovat, že studované území 
velmi dobré pokrytí zastávkami MHD. 

Za lokality mimo komfortní docházkovou vzdálenost lze označit: ul. Bryksova,, ul. Fejfarova, ul. 
Kuttlewascherova, ul. Františkova, ul. V Chaloupkách, ul. Litošická, ul. Hostavická, ul. 
Postřížinská, ul. Písčitá, ul. Kamencová, ul. Holenská, ul. Kaňovská, ul. Lomnická, ul. Jakubovská, 

Dřínovská a ul. Froncova. 

klidu se z pohledu významných cílů zaměřila na stanovení potřeby 
parkovacích stání (dle vyhlášky č. 26) a reálné uspokojení této potřeby. Na území Prahy 14 se 
vesměs parkovací stání u významných cílů prolínají s odstavnými stání obytných oblastí a nejsou 
nijak oddělena, což může výrazně zhoršovat možnost řidiče zaparkovat před navštěvovanou 

době ranní a odpolední dopravní špičky. Většina významných cílů se navíc 
výrazným deficitem odstavných stání. 

jednotlivých obytných oblastech byl vypracován dopravní průzkum parkovacích stání
hodnoty pro zpracování dopravního průzkumu byly počty bytových jednotek v
ulicích dle podkladů statistického úřadu (základní sídelní jednotky). Tyto jednotky byly 
rozděleny do kategorií bytů do 100m2 s potřebou jednoho stání a nad 100m2 s
stání (dle ČSN 736110 a vyhlášky o obecných požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a 

ůzkum probíhal formou pasportu parkovacích stání na aktuálních ortofotomapách z
2013, včetně verifikace zjištěných stání dle programu Doprava (pasport dopravního značení ve 

Obrázek 1 - Pasport stání v obytných oblastech 

ednotlivých posuzovaných lokalitách je situace ve třech možných variantách.

počet odstavných a parkovacích míst je dostatečný s
rezervou. Nedostatek parkovacích míst je jen lokální a dá se řešit rozptylem v

í. Toto jsou zejména oblasti se zástavbou rodinných domů a s možností parkování 
zahradě či přilehlé garáži. 
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analýzy docházkových vzdáleností lze konstatovat, že studované území vykazuje 

lze označit: ul. Bryksova,, ul. Fejfarova, ul. 
Chaloupkách, ul. Litošická, ul. Hostavická, ul. 

Postřížinská, ul. Písčitá, ul. Kamencová, ul. Holenská, ul. Kaňovská, ul. Lomnická, ul. Jakubovská, 

pohledu významných cílů zaměřila na stanovení potřeby 
parkovacích stání (dle vyhlášky č. 26) a reálné uspokojení této potřeby. Na území Prahy 14 se 

ílů prolínají s odstavnými stání obytných oblastí a nejsou 
nijak oddělena, což může výrazně zhoršovat možnost řidiče zaparkovat před navštěvovanou 

Většina významných cílů se navíc 

parkovacích stání. Výchozí 
hodnoty pro zpracování dopravního průzkumu byly počty bytových jednotek v konkrétních 

o úřadu (základní sídelní jednotky). Tyto jednotky byly 
potřebou jednoho stání a nad 100m2 s potřebou dvou 

hlavním městě Praze a 

ůzkum probíhal formou pasportu parkovacích stání na aktuálních ortofotomapách z roku 
2013, včetně verifikace zjištěných stání dle programu Doprava (pasport dopravního značení ve 

 

třech možných variantách. 

počet odstavných a parkovacích míst je dostatečný s částečnou 
rezervou. Nedostatek parkovacích míst je jen lokální a dá se řešit rozptylem v okolí 

í. Toto jsou zejména oblasti se zástavbou rodinných domů a s možností parkování 
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� Druhá varianta – počet odstavných a parkovacích míst osciluje kolem rozmezí vyrovnané 
nabídky a poptávky. V oblastech s převažující zástavbou rodinných domů a občasnou 
bytovou výstavbou. V těchto oblastech se nedostatek parkovacích míst dá řešit realizací 
parkovacích a odstavných stání na terénu a realizací vícepodlažních garážových objektů. 

� Třetí varianta - počet odstavných a parkovacích míst je nedostatečný. Nedostatek míst je 
v těchto případech výrazný a není řešitelný navýšením míst na terénu. Řešení je možné 
pouze realizací vícepodlažních garážových objektů. Tyto kritické oblasti jsou lokality se 
zástavbou vícepodlažních bytových objektů s blokovou zástavbou. 

Pro každou z dílčích oblastí je zpracována mapa s rozčleněním dle jedné z možných variant. Ty 
jsou součástí návrhové části Generelu dopravy. 

A.2.4 Cyklistická doprava 
Cyklistická doprava na území MČ Praha 14 se odehrává ve dvou funkcích: 

- Dopravní 
- Rekreační, oddechová a sportovní 

Na většině cyklotras ovšem dochází ke spojení obou funkcí, proto je lze chápat jako cyklotrasy 
s funkcí dopravně-rekreační, kde vždy jedna z funkcí jistou mírou převyšuje svojí důležitostí nad 
tou druhou. 

Z pohledu zhodnocení jeho potenciálu pro dopravu na kole je důležitým kritériem rozloha území 
a jeho geomorfologie. Praha 14 se rozkládá na ploše zhruba 13,50 km2 a leží na území 
ohraničeném směrově rozdělenými komunikacemi (Vysočanská radiála - sever, Šterboholská 
spojka - jih, Pražský okruh - východ, ulice Průmyslová). Celé území je rozděleno krajinnými 
lokalitami Bažantice a Rokytka na severní a jižní část, které dále radiálně rozdělují pozemní 
komunikace sběrného charakteru spolu s železničními tratěmi. 

Praha 14 se rozkládá ve druhém nejteplejším pásmu v České republice, Proto lze konstatovat, že 
zabezpečuje příznivé klimatické podmínky umožňující zařadit kolo mezi plnohodnotné dopravní 
prostředky. Zkušenosti ze zemí s rozvinutou cyklistickou kulturou navíc potvrzují, že existuje 
přímá úměra mezi kvalitou cyklistické infrastruktury a celoročním využíváním kola pro 
každodenní cesty za prací, nikoliv mezi příznivým klimatem či rovinatostí a používáním kola pro 
dopravní cesty. Klima (a podstatně ani utváření povrchu) tedy není pro využívání kola 
rozhodující. 

A.2.5 Pěší doprava 
Analýza se v problematice pěší dopravy zaměřila na zmapování chybějících významnějších 
pěších tras a bezpečnostních rizik. 

Jako hlavní nedostatky byly identifikovány zejména nevyhovující délky přechodů pro chodce, 
které nejsou zabezpečeny světelným signalizačním zařízením (SSZ) nebo chybějící, případně 
nevyhovující střední dělící ostrůvky rovněž v případě neexistence SSZ. Dále byly zaznamenány 
rizika týkající se vlastní absence infrastruktury po chodce. 

Vlastní pohyby pěších a jejich intenzity nebyly systematicky sledovány. 

  



Strategický plán městské části Praha 14 –Generel dopravy – Koncept návrhové čásit                                                  

 

6 
 

A.3 Prognóza vývoje dopravy a dopravního zatížení 
V rámci zpracování Generelu dopravy byl pro prognózu vývoje dopravy a dopravního zatížení 
využíván výstup z multimodálního modelu střednědobého horizontu (rok 2018) a multimodální 
modelu horizontu platného územního plánu (dlouhodobý výhled). Výstup se střednědobým 
horizontem byl poskytnut organizací TSK-ÚDI, výstup horizontu platného územního plánu 
poskytla organizace IPR (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy). 

Model střednědobého horizontu 

 

Obrázek 2 - Model st řednědobého horizontu 

Zahrnuje zejména Městský okruh v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka (tunelový komplex Blanka), 
dále stavba „Propojení Lipnická-Ocelkova“ a „komunikace Budovatelská-Mladoboleslavská“. 
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Model horizontu platného územního plánu 

 

Obrázek 3 - Model horizontu platného územního plánu  

Model pracuje s dlouhodobým časovým horizontem předpokládaného rozvoje města 
odpovídající naplnění aktivit v území podle územního plánu a zásad územního rozvoje. 
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A.4 Souhrn hlavních problémů a rizik dopravy 

A.4.1 Silniční síť 
- Křižovatka Poděbradská/Kbelská je nejzatíženější úrovňovou křižovatkou řízenou SSZ 

na území Prahy 
- Sběrné komunikace Poděbradská, Kolbenova a Chlumecká jsou nevhodně zatěžovány 

tranzitní dopravou směřující na D11, R10 a I/12 
- Odříznutí oblasti Hutí od zbývajících městských částí je charakterizováno takto: 

Propojení ulicí Zálužanskou na Kolbenovu překonává sklony přes 15% a má význam 
pouze pro obsluhu zahrádkářské kolonie. Propojení ulice K Hutím je limitováno 
podjezdem pod železnicí s podjezdnou výškou 2,2m a v současné době má význam pouze 
pro pěší a cyklistickou dopravu. Propojení ulic Borská, K viaduktu ulicí Svatojánskou na 
ulici Chlumeckou je určeno pouze pro osobní auta, pěší a cyklisty, přičemž průjezd je zde 
nežádoucí a je omezen příčnými prahy a značkami „Obytná zóna“. Šířka průjezdu je 
limitována podjezdem pod dráhou 

- Vzhledem k rozsáhlejší bytové výstavbě v lokalitě kolem ul. Lednická se předpokládá 
nevyhovující řešení stávající křižovatky Lednická/Broumarská 

- Bylo identifikováno problematické odbočování vozidel MHD na křižovatce 
Rožmberská/Broumarská 

- Kamionová doprava směřující z průmyslové zóny je nevhodně odkláněna na ulice 
Českobrodská a Broumarská 

A.4.2 Městská hromadná doprava 
- Z výsledků analýzy průměrné denní obsazenosti autobusových linek nevyplývají žádné 

zásadnější problémy, byly pouze vysledovány časté extrémy na zastávce na lince 296, 
které se promítnou do návrhové části 

- Na základě analýzy docházkových vzdáleností lze konstatovat, že studované území 
vykazuje velmi dobré pokrytí zastávkami MHD, kromě některých odlehlejších ulic 
v obytných oblastech se zástavbou rodinných domů jsou zastávky MHD v komfortní 
pětiminutové vzdálenosti. Nedostatečnou obslouženou zastávkami MHD snad lze 
spatřovat jen v lokalitě ul. Bryksova (Černý Most) 

- Výstavba železniční zastávky Rajská zahrada by byla zajímavou alternativou k metru 
zejména pro občany oblasti Kyje-Hutě, ale zároveň i pro obyvatele Hloubětína a Černého 
Mostu 

- Prodloužení tramvajové linky z Lehovce přes ul. Ocelkovu v sídlišti Černý Most až 
k Centru Černý Most, případně do ul. Bryksova by podstatně zlepšilo obslužnost sídliště 
Černý Most, a dalo smysl zelenému pásu komunikace Ocelkova, zároveň by vytvořilo 
přívětivou alternativu k autobusovým linkám a lince metra 

A.4.3 Doprava v klidu 
- Zcela zásadní ukazatel pro problematické oblasti v dopravě v klidu ve sledovaných 

lokalitách je přítomnost bytových domů. V lokalitách klasických sídlišť je situace pro 
dopravu v klidu kritická v celém území. V lokalitách se smíšeným druhem bydlení 
(RD+bytové domy) je situace odlišná. Dochází k rozptylu deficitu dopravy v klidu, který 
je vytvořen u bytových domů, do širšího okolí s výstavbou RD. Tato skutečnost je obecně 
známým faktem, který má svou logiku a je dán především historickým vývojem zástavby 
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daných lokalit. Analytická část dopravy v klidu řeší konkrétní deficity stání 
v jednotlivých lokalitách v širších souvislostech 

- V oblastech se zástavbou RD je doprava v klidu často v rozporu s legislativou (zákon 
361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích) striktní dodržování vyhlášky by 
ovšem přineslo další úbytek stání, který byl stanoven odborným odhadem na 10% 

- Do systému P+R nejsou zařazena parkoviště, který mají stejný charakter a jsou 
využívána obdobně jako oficiální P+R parkoviště. 

- Z průzkumů jednoznačně vyplývá, že stání jsou k významným cílům dodatečně 
roubována a ubírají stání rezidentům. Nebo jsou stání rozptýlena do okolí významných 
cílů. Významné cíle s dostatečným počtem stání jsou výjimkou. 

A.4.4 Cyklistická doprava 
- Chybějící snížení obrub u „legalizovaných chodníků pro pojezd cyklistů“  
- Chybějící lišty na schodištích (A44 – stanice metra B Černý Most – severní nástupiště) 
- Změna vedení cyklotrasy č. 1 
- Oficiální označení, popř. doplnění označení na chybějících úsecích cyklotras A24, A25, 

A26, A44, A240, A257, A262, A264 a A430 
- Realizace opatření pro cyklisty na ulicích Doležalova, Vašátkova, Bryksova a Nár. hrdinů 
- Zahrnutí cyklotras do plánovaných městských parků 
- Doplnění odstavných zařízení pro jízdní kola včetně související vybavenosti v místech 

očekávané poptávky. 

A.4.5 Pěší doprava 
- Nevyhovující délka přechodu pro chodce na jižním rameni křižovatky ulic  

Poděbradská/Kbelská. 
- Nevyhovující podjezd pod železniční tratí na ulici K Viaduktu z důvodu pěší 

nepropustnosti 
- Chybějící pěší trasa spojující Horní Počernice s rybníkem Martiňák (Čeněk). 
- Chybějící pěší trasa spojující křižovatku ulic Průmyslová / Českobrodská s Malešicemi. 
- Chybějící pěší trasa spojující Satalice s Černým Mostem. 
- Zahrnutí pěších tras do plánovaných městských parků. 
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B Silniční síť 

B.1 Zklidnění komunikace Poděbradská 
Ulice Poděbradská je v současné době nevhodně zatížena osobní automobilovou dopravou 
směřující z centra přes Prahu 9 dále do nákupní zóny CČM a na komunikace D11 a R10.  

Intenzita dopravy v roce 2013 dosahovala k hodnotám bezmála 27000voz/den. V střednědobém 
výhledu by intenzita měla stoupnout na 31800voz/den a v dlouhodobém na 33500voz/den. 

Prochází středem obytné oblasti Hloubětín a svým charakterem má velký potenciál stát se 
městskou třídou, avšak základním předpokladem pro snížení dopravní zátěže na komunikaci ul. 
Poděbradská je odklon dopravy směřující do zóny CČM a dále na D11 a R10. To však do 
současnosti nebylo reálné, zejména neumožněným levým odbočením z ulice Poděbradská do 
ulice Kbelská na světelné řízené křižovatce Poděbradská/Kbelská. V první polovině roku 2014 
by měla být realizována úprava zmíněné křižovatky, právě umožněním levého odbočení. 

Návrh spočívá ve snížení atraktivnosti průjezdu ul. Poděbradskou dopravou směřující do zóny 
CČM a dále, a její odklon na komunikace Kolbenovu a Vysočanskou radiálu. Toho lze dosáhnout 
aplikací stavebnětechnických úprav pro zklidnění dopravy na ul. Poděbradská, dále úpravou 
křižovatky Kolbenova/Kbelská v podobě zkapacitnění pravého odbočení do Kolbenovy ulice 
(zřízení připojovacího pruhu na úkor zeleného pásu) a upřednostněním komunikace Kolbenova 
v napojení na Chlumeckou pomocí průběžných pruhů. 

 

Obrázek 4 - Úpravy jízdních pruh ů v napojení Kolbenovy a Pod ěbradské na Chlumeckou 
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B.2 Zrušení napojení komunikace Chlumecká na Pražský okruh 
Komunikace Chlumecká tvoří západovýchodní spojení v radiální trase. Na západě území vzniká 
spojením ulic Kolbenova a Poděbradská na východě se napojuje na Pražský okruh. V současné 
době se jedná o nejzatíženější sběrnou komunikaci na území MČ, intenzity provozu v některých 
úsecích přesahují 50tis. voz./den. 

Intenzita dopravy v roce 2013 dosahovala k hodnotám 51400voz/den. V střednědobém výhledu 
by intenzita měla stoupnout na 52000voz/den a v dlouhodobém by měla klesnout na 
45300voz/den. 

Zrušení napojení komunikace Chlumecká na R1 bylo již v minulosti posuzováno, a to v rámci 
přípravy dopravně inženýrských podkladů pro „stavbu 510, zkapacitnění“ (rok zpracování 
2010).

 

Obrázek 5 - Kartogram intenzit – rok 2016 (se zkapa citn ěním 510) 
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Obrázek 6 - Rozdíl kartogramu intenzit – (vliv neex istence MÚK chlumecká) 

Z výše uvedených dopravně inženýrských podkladů vyplynulo, že vypuštěním MÚK Chlumecká 
klesne intenzita dopravy na komunikaci Chlumecká přibližně na 35000voz/den, a dále, že 
vypuštění křižovatky povede k realizaci některých jízd po nižší komunikační síti. Tato 
skutečnost by měla být nejvíce patrná na „dolní“ Chlumecké (tj. ulice Chlumecká v úseku od 
restaurace McDonald k MÚK PO s dálnicí D11), kde vlivem vypuštění MÚK Chlumecká lze 
očekávat nárůst dopravy o cca 5 až 7 tisíc vozidel za den v každém směru. 

V rámci zpracování generelu byl tento závěr z roku 2010 ověřen odhadem maximální intenzity 
na ulici Chlumecká dle předpokladu, že doprava bude tvořena pouze rezidenty vlastnící osobní 
automobil, návštěvníky obchodních center a vozidel užívajících silnici II/611.  

Výpočet je uvažován s těmito předpoklady: 

• výpočet je vztažen k úseku ulice Chlumecká mezi ulicemi Broumarská - Ocelkova 

• počet vozidel rezidentů odpovídá potřebnému počtu parkovacích stání, který je dán 
počty a typy bytových jednotek a normových stavem (daného "pražskou" vyhláškou - 
zde najdi přesné číslo) 

• veškerá obchodní centra budou obsluhována z ulice Chlumecká. Je opomenuta možnost 
příjezdu (zejména k obchodnímu domu IKEA) z dálnice D11, resp. R1 a dále komunikací 
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Ocelkova, která bude napojena na Vysočanskou radiálu. Vzhledem k tomuto lze usuzovat, 
že reálná intenzita na ulici Chlumecká by měla být, díky tomuto předpokladu, nižší 
(vyhodnocení viz níže). 

• u vozidel využívajících silnici II/611 nelze bez bližšího průzkumu specifikovat, zda tvoří 
na území Prahy 14 zbytnou dopravu či zda mají na území Prahy 14 svůj cíl. Je tedy 
předpokládáno, že intenzita zůstane nezměněna (řidiče uzavření křižovatky Chlumecká 
x R1 nijak neovlivní). 

• výpočet je omezen na současný stav počtů parkovacích stání 

• vypočtené číslo udá průměrnou hodnotu intenzity. To je dáno koeficientem, který v sobě 
zahrnuje odhad obrátkovosti parkovišť (doba zdržení zákazníků v obchodě) a dále 
obsazenost parkovišť (celkový zájem o nákup v daném obchodě). Ten se může v průběhu 
času (i v rámci jednotlivých dní) měnit. 

• neexistuje zbytná doprava - tzn. je řádně využívána zejména Vysočanská radiála 
a nedochází k tranzitní dopravě ve směru Chlmecká - D11/R1 (kolem domu IKEA) 

• odhad koeficientu vychází z odborného posouzení a vlastního místního šetření 
zpracovatele 

Tabulka 1 - P řehled hodnot generované dopravy v oblasti ČM 

Cíl Koeficient zdržení a 
obsazenosti parkovišť *) 

Kapacita 
parkoviště 

Generované 
intenzity 

Elektroworld + JYSK 2 283 1 840 

SIKO 2 50 325 

Volná místa bez příslušnosti 6 200 433 

Makro 2 401 2 607 

KCF 1 30 390 

Kancelářské centrum u KFC 8 90 146 

Emil Frey 4 30 98 

Moundfield 2 135 878 

Sconto 4 332 1 079 

Hornbach 4 565 1 836 

OCM 6 3200 6 933 

IKEA 4 1314 4 271 

McDonald 1 25 325 

ČM II +1/2 ČM I 0,5 **) 8385 4 193 

Náchodská (II/611) ***)   9500 9 500 

      34 852 
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*) V koeficientu je zahrnut odhad doby zdržení zákazníků v daném cíly (a tedy i obrat 
parkoviště) a obsazenost parkoviště. 
**) Kapacita parkoviště v tomto případě odpovídá potřebnému počtu parkovacích stání dle 
počtu bytů. Ve výpočtu je uvažováno, že polovina majitelů osobních vozů nikam nepojede 
nebo k tomu využije MHD. 
***) Intenzita převzata z CSD 2010 dle údajů ŘSD. Ve výpočtu uvažováno, že nedojde k 
navýšení intenzity vlivem nemožnosti napojení na silnici R1 ani ke změně chování řidičů ve 
volbě trasy. 

 

Tabulka udává přehled jednotlivých hodnot. Vypočtená hodnota 35.000 vozidel za den v obou 
směrech je velmi podobná hodnotě, se kterou uvažoval model dopravy TSK.  

Při zohlednění dále možných variant příjezdu (od D11 a R1 a od Vysočanské radiály), zejména 
realizace propojení Lipnická – Ocelkova,  je tímto odhadem uvažována intenzity na předmětném 
úseku ulice Chlumecké v hodnotě 28.000 - 30.000 vozidel za den v obou směrech. 

Při zrušení MÚK Chlumecká by tedy došlo k žádoucímu efektu v podobě snížení intenzit dopravy 
na velmi vytížené komunikaci. Byly by navíc vytvořeny příznivější podmínky pro dodržení limitů 
pro vzdálenosti křižovatek na příslušném typu komunikací a podmínky pro osazení směrového 
dopravního značení v rozsahu předepsaném příslušnou legislativou. 

B.3 Komunikační síť v Kyje-Hutě 
Odříznutí oblasti Hutí od zbývajících městských částí je charakterizováno takto:  

Propojení ulicí Zálužanskou na Kolbenovu překonává sklony přes 15% a má význam 
pouze pro obsluhu zahrádkářské kolonie. Propojení ulice K Hutím je limitováno 
podjezdem pod železnicí s podjezdnou výškou 2,2m a v současné době má význam pouze 
pro pěší a cyklistickou dopravu. Propojení ulic Borská, K viaduktu ulicí Svatojánskou na 
ulici Chlumeckou je určeno pouze pro osobní auta, pěší a cyklisty, přičemž průjezd je zde 
nežádoucí a je omezen příčnými prahy a značkami „Obytná zóna“. Šířka průjezdu je 
limitována podjezdem pod dráhou. 

Jediným využitelným dopravním napojením oblasti Kyje-Hutě na zbývající oblasti Prahy 14 je 
v současné době křižovatka ulic Za Černým Mostem/Cíglerova. Jedná se o úrovňovou neřízenou 
stykovou křižovatku. Ta byla v rámci analýzy podrobena kapacitnímu posouzení, z něhož 
vyplynula ÚKD na hlavní komunikaci stupeň A, a na vedlejší komunikaci stupeň C. 

Intenzita dopravy na komunikaci Za Černým Mostem v roce 2013 byla 6500voz/den. 
V dlouhodobém výhledu však vzhledem k rozsahu plánované výstavby bude výrazně stoupat, 
což vzhledem k neexistujícímu alternativnímu dopravnímu propojení oblasti Hutí bude mít za 
následek přetížení stávající křižovatky Za Černým Mostem/Cíglerova, což nutně vyvolá její 
stavební úpravy. 
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Návrh spočívá v realizaci alternativního dopravního napojení oblasti Hutě některou z variant 
rozpracovaných ve studii „Studie dopravní propustnosti Kyje-Hutě“, ta nabízí varianty v podobě 
jednosměrné nebo obousměrné ulice K Hutím. 

 

Obrázek 7 - Návrh tras komunikací dle studie doprav ní propustnosti 

 S ohledem na křižovatku Za Černým Mostem/Ciglerova (a potažmo Kolbenova/Chlumecká) 
a Chlumecká - Broumarská - Ciglerova - Za Černým Mostem by byla vhodnější obousměrná 
varianta, jelikož svede jiho-západní směr jízdy mimo tuto křižovatku, a tím sníží zatížení.  

B.4 Nemožnost levého odbočení z ulice Objízdná 
V současné době chybí na křižovatce Průmyslová/Objízdná možnost levého odbočení, to je dáno 
poptávkou po spojení průmyslové zóny při ulici Nedokončená a centrální části Prahy, eventuálně 
po napojení na nadřazenější komunikace (ulice Průmyslová a Štěrboholská spojka).  

Což má za následek zbytečný odklon přibližně 400 nákladních vozidel denně z ulice Objízdná na 
komunikace Českobrodskou a Broumarskou. 

Návrhem pro střednědobý horizont je tedy zřízení světelně řízené křižovatky 
Průmyslová/Objízdná, kde by bylo použito betonových svodidel pro znemožnění vjezdu z ulice 
Objízdná, přímo na přilehlou čerpací stanici pohonných hmot, čímž by docházelo k nežádoucímu 
dopravnímu konfliktu s vozidly jedoucími v odbočovacím pruhu k této čerpací stanici. 
Nevýhodou je nemožnost levého odbočení z Průmyslové na Objízdnou. 
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Obrázek 8 - Návrh k řižovatky SSZ Pr ůmyslová/Objízdná 

Dlouhodobý návrh uvažuje s přeložením křižovatky směrem k severu, tato varianta by umožnila 
levé odbočení z Průmyslové do Objízdné, což by mělo pozitivní přínos na snížení intenzity 
nákladních vozidel směřujících na Českobrodskou. Vyžadovala by však rozšíření stávajícího 
podchodu pod rychlostní komunikací. 

 

Obrázek 9 - Návrh p řeložky k řižovatky Pr ůmyslová/Objízdná 
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B.5 Šířkové poměry v ul. Bryksova (Černý Most) 
Ulice Bryksova je obslužnou komunikací, která z východní strany obepíná sídliště Černý Most IV. 
Stávající šířkové poměry jsou, vzhledem k charakteru provozu na ní, nedostatečné. Prostor 
místní komunikace dosahuje šířky pouze 8,0m (7,0m mezi obrubníky), což umožňuje podélné 
stání, pouze po jedné straně komunikace a znemožňuje průjezd standardních autobusů MHD. 
Část od ulice Vybíralova až po Kpt. Stránského je řešeno jako jednosměrná. 

 

Obrázek 10 - Mapa sídlišt ě Černý Most IV (zdroj: Mapy.cz) 

Návrh pro střednědobý horizont počítá s rozšířením stávající komunikace na šířku PMK 14,0m 
s podélným stáním na straně k sídlišti a s kolmým stáním na straně k obchodní zóně. 

 

Obrázek 11 - P říčný řez ul. Bryksova - st řednědobý návrh 
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Návrh pro dlouhodobý horizont bere v
ulici až do Bryksovy. Uvažuje se středním tramvajovým 
komunikace. Prostor místní komunikace při tomto typu uspořádání dosahuje šíře 17,5m.

Obrázek 12

B.6 Propojení oblasti Jahodnice s
V jižní a východní části území Jahodnice při komunikaci ulice Lomnická v
probíhá, a je plánovaná rozsáhlá bytová výstavba, která bude mít za následek podstatný nárůst 
generované dopravy.  

Veškerá doprava z oblasti po dostavbě bude po komu
Českobrodskou, což vzhledem ke stávajícímu
potoka lze spatřovat jako problematické.

Obrázek 13
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Návrh pro dlouhodobý horizont bere v potaz záměr prodloužení tramvajové linky po Ocelkově 
ulici až do Bryksovy. Uvažuje se středním tramvajovým pásem a podélnými stáními po stranách 

Prostor místní komunikace při tomto typu uspořádání dosahuje šíře 17,5m.

12 - Příčný řez ul. Bryksova - dlouhodobý návrh 

Propojení oblasti Jahodnice s komunikací Nedokonč
území Jahodnice při komunikaci ulice Lomnická v

a je plánovaná rozsáhlá bytová výstavba, která bude mít za následek podstatný nárůst 

oblasti po dostavbě bude po komunikaci U Hostavického potoka směřovat na 
Českobrodskou, což vzhledem ke stávajícímu uspořádání křižovatky Lomnická/U Hostavického 
potoka lze spatřovat jako problematické. 

13 - Křižovatka Lomnická/U Hostavického potoka 
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potaz záměr prodloužení tramvajové linky po Ocelkově 
pásem a podélnými stáními po stranách 

Prostor místní komunikace při tomto typu uspořádání dosahuje šíře 17,5m. 

 

komunikací Nedokončená 
území Jahodnice při komunikaci ulice Lomnická v současné době 

a je plánovaná rozsáhlá bytová výstavba, která bude mít za následek podstatný nárůst 

nikaci U Hostavického potoka směřovat na 
uspořádání křižovatky Lomnická/U Hostavického 
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Prioritně by mělo dojít alespoň k potlačení psychologické přednosti pociťované na komunikaci 
U Hostavického potoka, ve střednědobém výhledu pak ve změně uspořádání zmíněné křižovatky 
tak, aby Lomnická byla komunikací vedlejší.  

 

V dlouhodobém horizontu by mělo být spolu s dostavbou objektů pro bydlení apelováno na 
realizaci propojení oblasti na komunikaci Nedokončená, dle územního plánu.  

 

Obrázek 14 - Územní plán v oblasti Jahodnice 
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B.7 Úprava křižovatky Rožmberská/Broumarská 
Křižovatka místních komunikací Rožmberská a Broumarská je specifická tím, že je zde 
realizováno silné odbočení autobusů MHD. Při intenzitách dosahujících v roce 2013 
15500voz/den zde dochází k problematickému levému odbočování autobusů z ulice 
Rožmberská na ulici Broumarská. 

 

Obrázek 15 - K řižovatka Rožmberská/Broumarská 

V střednědobém horizontu lze tento problém řešit zřízením křižovatky se SSZ. Vedlejší 
komunikace, tedy Rožmberská by ale měla být řízena dynamicky, jelikož intenzita na 
Rožmberské (cca 8000voz/den) není ve vztahu k Broumarské tak vysoká, čímž by mohlo 
docházet k negativnímu ovlivňování plynulosti provozu na hlavní komunikaci. 

Dlouhodobým návrhem je pak realizace okružní křižovatky. 
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B.8 Úpravy křižovatky Lednická/Broumarská 
V severní části oblasti Jiráskova čtvrť při ulici Lednická v současné době probíhá a je plánovaná 
další bytová výstavba, což povede k nárůstu generované dopravy. 

 

Obrázek 16 - K řižovatka Lednická/Broumarská 

Střednědobý návrh počítá se stavebními úpravami křižovatky v podobě směrových ostrůvků, 
dlouhodobý návrh by pak v součinnosti s výstavbou okružní křižovatky Broumarská-
Rožmberská mohl spočívat ve znemožnění levého odbočení z ulice Lednická. 
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B.9 Propojení Lipnická – Ocelkova 
Nová komunikace má za cíl redukovat intenzity dopravy v uliční síti obytné zástavby Kyjí - Hutí 
po zprovoznění mimoúrovňové křižovatky Vysočanské radiály s ulicí Lipnickou, a to svedením 
zbytného zatížení na touto stavbou vybudované komunikační spojení o délce cca 1,1 km s 
nutností vybudování jednoho drážního mostu na trati ČD Praha - Lysá nad Labem. Stavba má 
vydáno platné rozhodnutí o umístění stavby komunikace Lipnická – Ocelkova (stavba č. 0211). 

 

Obrázek 17 - Propojení Lipnická - Ocelkova 

Propojení má podstatný význam i vzhledem k výstavbě nového parkovacího domu „Černý Most 
P+R“ a jím generované dopravy. V rámci přípravy této stavby byl zpracován průzkum rozpadu 
dopravy v této oblasti a byl posuzován dopad na přilehlé křižovatky. Na základě průzkumu pak 
byla posouzena křižovatka komunikace NN4142 s komunikací Lipnická-Ocelkova a kapacitně 
vyhověla. 
Ve výhledovém stavu s propojením komunikace NN4142 s Vysočanskou radiálou se počítá 
s nárůstem dopravního zatížení na místní komunikaci NN 4142, ale zároveň dojde ke snížení 
dopravního zatížení na sjezdech z komunikace Chlumecké. 
 

B.10 Napojení komunikace Sicherova s  „Propojením Lipnická-
Ocelkova“ 

V severní části Hutí probíhá rozsáhlá obytná výstavba, jejíž součástí je komunikace Sicherova. 
Případné propojení této komunikace s plánovanou komunikací „Propojení Lipnická/Vysočanská 
Radiála“ by mělo pozitivní dopad na dopravní propustnost území, což je vzhledem ke 
stávajícímu stavu komunikační sítě v oblasti bezesporu žádoucí. 
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C Městská hromadná doprava 

C.1 Výstavba železniční zastávky Rajská zahrada 
V současné době je zpracovávána studie proveditelnosti na stavbu Optimalizace žel. trati Praha-
Vysočany – Lysá nad Labem, v rámci které jsou prověřovány technicko-ekonomické parametry 
záměru. Její realizace přichází do úvahy nejdříve po dokončení modernizace úseku Praha-
Běchovice – Úvaly (nutnost zajištění odklonové vozby), tj. cca po roce 2017. 

 

Obrázek 18 - ŽST Rajská zahrada - situace 

V minulosti byla možnost zřízení železniční zastávky připuštěna Ministerstvem dopravy za 
podmínek finanční spoluúčasti hlavního města Prahy na této investici (lávka pro pěší).  Na SŽDC 
panuje neoficiální názor, že SŽDC je ochotna zastávku vybudovat v případě, že město vybuduje 
přístupovou lávku od stanice metra Rajská zahrada a nad kolejištěm (zastávka SŽDC by se na 
tuto lávku napojila výstupovými schodišti a výtahy). V současné době je hotova projektová 
dokumentace na lávku a je odsouhlasena její realizace, tudíž výstavbě železniční zastávky 
z tohoto pohledu nic nebrání. 
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Obrázek 19 - ŽST Rajská zahrada - pohled 

Výstavba zastávky bude mít významný přínos zejména pro občany oblasti Hutí, jelikož 
v současné době je obslužnost sledované oblasti veřejnou dopravou zajištěna pouze 
autobusovými linkami a vzhledem k plánovanému rozvoji ploch pro bydlení se dá předpokládat 
masivní nárůst poptávky.  

Železniční zastávka Rajská zahrada vytvoří zajímavou alternativu k metru pro cesty směrem do 
centra Prahy, pro občany Hutí, Hloubětína i Černého Mostu. Vzhledem k téměř vyčerpaným 
kapacitám linek metra v oblasti centra, lze spatřovat ve výstavbě Rajské zahrady v dlouhodobém 
horizontu možnou alternativu k zajištění rychlého spojení do centra. Dalším přínos je 
celospolečenského charakteru, je jím vytvoření dalšího integračního bodu mezi pražskou 
a středočeskou integrovanou dopravou, což může přivést lepší vlastnosti dojížďky za prací a do 
škol. 
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C.2 Prodloužení tramvajové linky do ulice Ocelkova 
Prodloužení linky tramvaje po ocelkově ulici bylo uvažováno již v 80. letech. Vzhledem 
k plánované bytové výstavbě při jižní části ulice Ocelkova a plánované výstavbě Parku v Čeňku 
s celopražským významem, se očekává významný nárůst poptávky po dopravní obslužnosti 
tohoto území, která je v současné době zajišťována pouze autobusovými linkami.  

Organizace ROPID má k záměru prodloužení tramvajových linek 16 a 25 dále po Ocelkově ulici 
až k CČM kladný postoj. Vozovna Hloubětín je v případě realizace záměru dostatečně 
dimenzována. Realizací tohoto záměru by došlo ke zhodnocení finančních prostředků 
vynaložených na výstavbu Depo Hloubětín i stávajících tratí. 

Záměr je navíc v souladu s obecnou myšlenkou preferující kolejovou dopravu v MHD, 
z ekonomických i ekologických hledisek. 

 

Obrázek 20 - Schéma prodloužení tramvajové linky do ulice Bryksova 

Návrhem je prodloužení tramvajové linky z Lehovce po ulici Broumarská do ulice Ocelkova 
a případně až do ulice Bryksova. Prodloužení až do ulice Bryksova by bylo vhodné, vzhledem 
k nekonfliktním prostorovým možnostem s jinou zástavbou pro zřízení technického zázemí 
(točna, rozvodna,…) Po realizaci přívětivějšího pěšího propojení ČM a Horních Počernic pod 
Pražským okruhem, by navíc konečná zastávka tramvaje v ulici Bryksova mohla být i zajímavou 
alternativou pro obyvatele jižní části Horních Počernic. 
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C.3 Zlepšení dostupnosti MHD v oblasti ul. Bryksova 
Ulice Bryksova se nachází v jihovýchodní části sídliště Černý Most, v rámci analýzy byla 
vyhodnocena jako jedna z mála lokalit, která se nachází pouze v základní docházkové 
vzdálenosti, namísto v komfortní.  

V souladu se standardy docházkové vzdálenosti MHD v Praze by bylo vhodné do budoucna 
uvažovat se zlepšením v této lokalitě.  

V střednědobém horizontu spočívá návrh v nové lince minibusů, která by vedla po ulici 
Bryksova.  
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Obrázek 21 - Ilustra ční obrázek Minibusu 

V dlouhodobém horizontu, lze obslužnost území zajistit protažením tramvajové linky po ulici 
Ocelkova až do ulice Bryksova.

 

Obrázek 22 - tramvajový pás v ul. Bryksova 

C.4 Vedení autobusových linek v oblasti Kyje-Hutě 
V oblasti Kyje-Hutě se vzhledem k probíhající i plánované výstavbě předpokládá masivní nárůst 
poptávky po MHD.  

 

Obrázek 23 - Vedení linek v oblasti Hutí dle studie dopravní propustnosti 

V dlouhodobém horizontu je třeba koordinovat změny vedení linek v součinnosti s dopravním 
řešením komunikační sítě ve sledované lokalitě a v souladu se „Studií dopravní propustnosti 
území Kyje-Hutě“ 
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C.5 Přetížená minibusová linka 296 
Z provedené analýzy průměrné obsazenosti spojů vyplynulo, že linka 296 je téměř ve všech 
zastávkách na území Prahy 14 v ranních a odpoledních špičkách přetížena řádově o desítky 
procent. 

 

Obrázek 24 - Pr ůzkum obsazenosti linky v zastávce Breiseitlova 

Návrh spočívá ve vznesení požadavků na organizaci ROPID k úpravě intervalů ve vytipovaných 
časových úsecích dne, v kterých dochází k přetížení.  
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D Doprava v klidu 

D.1 Záchytná parkoviště P+R a parkoviště obdobného charakteru 
Neoddiskutovatelná potřeba parkovišť P+R na Praze 14 vychází především z polohy místní části 
na severovýchodním okraji hl. m. Prahy a existencí konečné stanice metra linky B – Černý Most. 
Výhledově dojde k navýšení kapacit parkovišť P+R výstavbou nového parkovacího domu, který 
navýší stávající kapacity o 586 parkovacích míst. 

Ostatní placená parkoviště na území Prahy 14 nejsou v systému P+R zařazena, avšak mají 
obdobný charakter a jsou nerezidenty v tomto duchu hojně využívána. Z tohoto důvodu se 
doporučuje projednat taková omezení na těchto parkovištích, aby byla parkoviště primárně 
k dispozici rezidentům z okolní obytné zástavby. Tento požadavek se zdá být ještě naléhavější, 
vzhledem k případné realizace železniční zastávky Rajská zahrada, v takovém případě reálně 
hrozí, že se do okolí přestupního uzlu Rajská zahrada stáhne doprava směřující z východu Čech, 
která má nynější cíl na Černém Mostě. 

D.2 Významné cíle 
U významných cílů je třeba řešit dopravu v klidu vždy individuálně a nelze ji ponechat jen na 
obecných podmínkách parkování v městské části. Individuální posouzení se ovšem musí 
vztahovat nejen na charakter objektu, ale i na specifické podmínky daného území a jeho širšího 
okolí. Některé zásady lze ovšem uplatnit obecně s mírnou obměnou pro konkrétní objekt (cíl) 
a jeho charakter. Jedná se zejména o zajištění dopravní obsluhy s krátkodobým parkováním (tzv. 
Kiss and Ride) K+R, umožňující vystoupení případně vyložení nákladu a pokračování vozidla 
v další jízdě. Doporučení pro zřízení tohoto druhu parkování je zejména u autobusových 
a železničních nádraží. Jeho zřízení se dá ovšem úspěšně aplikovat u všech cílů parkování (dovoz 
dětí do škol, za sportem, u divadel atd.). Toto stání má být navrhováno s nejkratší docházkovou 
vzdálenosti do cíle (přenos zavazadel do odbavovací haly, přechod dětí bez kolize s další 
dopravou atd.) 

Doporučení: U mateřských škol a základních škol s prvním stupněm (vysoká pravděpodobnost 
dovozu dětí rodiči) vybudovat alespoň jedno stání K+R. Toto stání může být časově omezeno po 
dobu obsazení (vyučování). 

Doporučení a návrh pro dopravu v klidu u významných cílů je nezbytně propojen 
s problematikou dostatečného stání v obytných oblastech. Pokud dojde k vyčlenění stání v okolí 
objektu významného cíle, logicky dojde k úbytku stání pro obytnou oblast. Efektivní návrh 
vyhrazených stání je pouze při vzniku zcela nových míst. Nebo výměnou vyhrazení stávajících 
míst v okolí objektu za nově vzniklá místa v obytných oblastech (vícepodlažní garážové domy). 

Vyhrazení míst pro významné cíle může být spojeno s návrhem konkrétního časového období, 
kdy je objekt skutečně využíván. 

V případě další zástavby musí být dodržována zásada vzniku nových parkovacích stání na 
pozemcích stavitele. 
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D.3 Obytná území 
Doprava v klidu v obytných územích je nezbytná součást bydlení. Zajištění dostatečného počtu 
odstavných a parkovacích míst odpovídajících poptávce je základní princip řešení dopravy 
v klidu v obytných oblastech. Regulace počtu stání je proveditelná jen velmi obtížně a zásadně 
zhoršuje kvalitu bydlení. Základním ukazatelem pro problematické oblasti je hustota zástavby 
s omezeným veřejným prostorem. Velký deficit odstavných a parkovacích míst je na velkých 
sídlištích a v okolí vícepodlažních obytných bloků. 

 

Obrázek 25 - Obytné oblasti 

V jednotlivých obytných oblastech byl vypracován dopravní průzkum parkovacích stání. Výchozí 
hodnoty pro zpracování dopravního průzkumu byly počty bytových jednotek v konkrétních 
ulicích dle podkladů statistického úřadu (základní sídelní jednotky). Tyto jednotky byly 
rozděleny do kategorií bytů do 100m2 s potřebou jednoho stání a nad 100m2 s potřebou dvou 
stání (dle ČSN 736110 a vyhlášky o obecných požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze 
a jejích příloh). 
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D.3.1 Koncepce návrhu řešení 
V jednotlivých posuzovaných lokalitách je situace ve třech možných variantách. 

� První varianta – počet odstavných a parkovacích míst je dostatečný s částečnou 
rezervou. Nedostatek parkovacích míst je jen lokální a dá se řešit rozptylem v okolí 
území. Toto jsou zejména oblasti se zástavbou rodinných domů a s možností parkování 
v zahradě či přilehlé garáži. 

� Druhá varianta – počet odstavných a parkovacích míst osciluje kolem rozmezí vyrovnané 
nabídky a poptávky. V oblastech s převažující zástavbou rodinných domů a občasnou 
bytovou výstavbou. V těchto oblastech se nedostatek parkovacích míst dá řešit realizací 
parkovacích a odstavných stání na terénu a realizací vícepodlažních garážových objektů. 

� Třetí varianta - počet odstavných a parkovacích míst je nedostatečný. Nedostatek míst je 
v těchto případech výrazný a není řešitelný navýšením míst na terénu. Řešení je možné 
pouze realizací vícepodlažních garážových objektů. Tyto kritické oblasti jsou lokality se 
zástavbou vícepodlažních bytových objektů s blokovou zástavbou. 

Doporučení: U nově vznikajících staveb jednoznačně vyžadovat vznik nových parkovacích stání 
na pozemcích stavebníka. Nedovolit možnost rozptylu stání do okolí nové stavby. Dle 
provedeného průzkumu není ani kam dále dopravu v klidu rozptylovat. Tuto zásadu uplatňovat 
ve všech lokalitách bez výjimky. 

Dle platného územního plánu nejsou ve sledovaném území vyhrazeny nové plochy výhradně pro 
výstavbu parkovacích stání a garáží (vyjma parkování u hřbitova v Jiráskově čtvrti). Stávající 
parkoviště a garáže jsou součást zastavěného území s funkcí všeobecně smíšenou či všeobecně 
obytnou. 
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D.3.2 Hutě 

 

Obrázek 26 - Oblast Kyje-Hut ě 

D.3.2.1 Kyje Hutě: 
Dle územního plánu je jižně od SPU obchodu a služeb vyhrazeno místo pro výstavbu objektů 
s všeobecně smíšenou-dopravní funkcí. Doporučujeme výstavbu vícepodlažního garážového 
objektu. Tento objekt by významně přispěl k snížení deficitu stání u přilehlých bytových 
domů. Docházková vzdálenost je cca 200m. 

D.3.2.2 Rajská zahrada 
Oblast s dostatečným počtem parkovacích stání. V případě další zástavby musí být dodržována 
zásada vzniku nových parkovacích stání na pozemcích stavitele. 
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D.3.3 Hloubětín 

 

Obrázek 27 - Oblast Hloub ětín 

D.3.3.1 Aloisov (Nad Rybníkem) 
Oblast s mírným deficitem parkovacích stání. V případě další zástavby musí být dodržována 
zásada vzniku nových parkovacích stání na pozemcích stavitele. 

D.3.3.2 Hloubětín sever 
Jedná se o izolovanou oblast s minimem ploch pro možnou výstavbu vícepodlažního garážového 
domu. Možná by byla výstavba pouze garáží s malou kapacitou. Ve východní oblasti lokality je 
plocha s možností výstavby objektu s velkou kapacitou garážového stání. 

Pro tuto oblast je ovšem již plánována výstavba obchodního domu. V oblasti s výstavbou RD je 
počet parkovacích stání dostatečný. Dle platného územního plánu je nad sledovanou lokalitou 
(přes ul. Kolbenova) vyhrazen prostor pro umístění stavby s funkcí nerušící výroby a služeb. 
Tato plocha je ovšem docházkově blíže k části se zástavbou RD než bytových domů. Docházková 
vzdálenost k bytovým domům je v rozmezí cca 150-800 m. 

D.3.3.3 Lehovec 
V lokalitě Lehovec je deficit stání enormní. Doporučené řešení je výstavba vícepodlažního 
garážového stání. Možná lokalita je v cípu u ul. Kukelská, tato plocha je v územním plánu určena 
pro zeleň. Při stavbě zapuštěného objektu je podmínkou zastřešení extenzivní, nebo intenzivní 
zelení doplněné umělou závlahou, nebo využité pro další funkci. 

Velký potenciál pro zvýšení kapacit stání v Lehovci, lze spatřovat v přestavbě stávajících 
garážových bloků v jižní části při ulici Slévačská na automatizovaný parkovací systém (APS). 
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APS jsou v podstatě parkovací domy s
a vyložení vozidla pomocí sofistikovaného technologického zařízení. Prove
nadzemní, podzemní či kombinované.

Obrázek 28 - Automatizované parkovací systémy
  

 

V lokalitě stávajícího parkoviště Krylovecká, se připravuje výstavba 3 nízkoenergetických 
bytových domů. Jako náhrada za 
150 parkovacích míst. 

Obrázek 

V střednědobém horizontu lze 
pruhů při komunikacích na kolmé 
parkovišť. 
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Automatizované parkovací systémy  

lokalitě stávajícího parkoviště Krylovecká, se připravuje výstavba 3 nízkoenergetických 
bytových domů. Jako náhrada za stávající parkoviště je v rámci výstavby počítáno s

Obrázek 29 - Nová výstavba v lokalit ě Lehovec 

lze deficit postupně snižovat přestavbou podélných parkovacích 
na kolmé (na úkor stávající zeleně), za dodržení podmínek na ozelenění 
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počítačově řízeným automatizovaným procesem založení 
a vyložení vozidla pomocí sofistikovaného technologického zařízení. Provedení může být 

 

lokalitě stávajícího parkoviště Krylovecká, se připravuje výstavba 3 nízkoenergetických 
rámci výstavby počítáno s vytvořením 

 

přestavbou podélných parkovacích 
zeleně), za dodržení podmínek na ozelenění 
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D.3.3.4 Starý Hloubětín 
V oblasti s výstavbou RD je stání v rovnováze. Mírný deficit vzniká u bytových domů na ul. 
Klánovická, Šestajovická, Horoušanská. Část deficitu jde řešit úpravou ploch u bytových domů. 
Toto řešení by vyžadovalo úzkou spolupráci s majiteli přilehlých bytů, urbanistou a dopravním 
inženýrem. Část deficitu by se dala řešit navýšením kapacity případného vícepodlažního domu 
určeného pro lokalitu Lehovec, který byl doporučen. Docházková vzdálenost přes ul. Slévačskou 
150m. 

D.3.4 Černý Most 

 

Obrázek 30 - Oblast Černý Most 

D.3.4.1 Černý Most I 
Oblast je s velkým deficitem parkovacích stání. Dle platného územního plánu je pro dopravu 
v klidu vyhrazena lokalita u stávajícího parkoviště Sklenská včetně. Doporučujeme výstavbu 
vícepodlažního garážového objektu. Případné další plochy jsou dle územního plánu určeny pro 
zeleň. 

D.3.4.2 Černý Most II a III (ČM II západ) 
Ulice Ocelkova je kapacitně nevyužita (dělený čtyřpruh). Jeden jízdní pás se může využít pro 
vybudování šikmých stání. Úprava může spočívat pouze v zřízení vodorovného dopravního 
značení, nebo z drobných stavebních úprav. Tyto úpravy by se při navýšení kapacity daly 
jednoduše odstranit. Délka případně upraveného úseku může být až 1200m. Touto jednoduchou 
stavebně nenáročnou úpravou by se získalo až 400 nových míst. 
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Obrázek 31 - Využití ul. Ocelkova pro parkování 

V případě výstavby vícepodlažního garážového domu se může využít lokalita stávajícího 
Parkoviště Ocelkova. 

D.3.4.3 Černý Most IV (ČM II střed) 
V severní části lokality se nachází pouze jedna oblast pro možnou výstavbu vícepodlažního 
garážového objektu. Dle územního plánu je tato oblast s všeobecnou smíšenou funkcí. 

V jižní části lokality v okolí stávajícího parkoviště u ul. Kpt. Stránského, Bryksova se připravuje 
výstavba 5 bytových domů s rezervou 50 parkovacích míst oproti stávajícímu stavu v lokalitě. 
Způsob provozování těchto parkovacích míst bude záležet na dohodě s MČ Praha 14, popř. 
s Magistrátem hl. m. Prahy. 
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Obrázek 32 - Výstavba jižn ě od ulice Ocelkova 

D.3.5 Kyje 

 

Obrázek 33 - Oblast Kyje 
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D.3.5.1 Aloisov (Tálinská) 
Oblast s vyrovnanou bilancí počtu parkovacích stání. V případě další zástavby musí být 
dodržována zásada vzniku nových parkovacích stání na pozemcích stavitele. 

D.3.5.2 Jiráskova čtvrť 
Oblast s mírným přebytkem parkovacích stání. V případě další zástavby musí být dodržována 
zásada vzniku nových parkovacích stání na pozemcích stavitele. Vyrovnaný stav je zabezpečen 
zejména velkou plochou se zástavbou RD. U bytových domů vniká mírný deficit. Konkrétně 
zejména ul. Dvořišťská. Tento mírný deficit lze regulovat vhodnějším uspořádáním uličního 
prostoru u konkrétních bytových domů. 

Podle platného územního plánu je u hřbitova vyhrazeno místo na zbudování parkoviště. 

D.3.5.3 Staré Kyje 
Tato oblast je zcela uzavřená s malou rozlohou. Stav nabídky a poptávky parkovacích stání je zde 
v rovnováze. V případě další zástavby musí být dodržována zásada vzniku nových parkovacích 
stání na pozemcích stavitele. 

D.3.5.4 Za Horou 
Oblast je dopravně výrazně uzavřena s vyrovnanou nabídkou a poptávkou parkovacích stání. 
V případě další zástavby musí být dodržována zásada vzniku nových parkovacích stání na 
pozemcích stavitele. 
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D.3.6 Hostavice a Jahodnice 

 

Obrázek 34 - Oblast Hostavice a Jahodnice 

D.3.6.1 Hostavice 
Oblast s mírným deficitem parkovacích stání. Charakter oblasti (zástavba RD) ovšem umožňuje, 
jednoduchou, nestavební úpravou deficit snížit. Konkrétní oblast se může pomocí svislého 
a vodorovného dopravního značení jednoduše upravit. Např. v obytných zónách vyhradit 
vodorovným značením další stání (je-li to žádoucí). Zjednosměrnit ulice a umožnit legální stání 
v obou směrech atd. V případě další zástavby musí být dodržována zásada vzniku nových 
parkovacích stání na pozemcích stavitele. 

D.3.6.2 Jahodnice 
Tato oblast má velmi podobný charakter jako Hostavice s výjimkou souboru obytných domů. 
Jedná se o oblast s mírným deficitem parkovacích stání. Deficit vykazuje ul. U Hostavického 
potoka s bytovými domy. Sobor bytových domů má začleněné podzemní garáže. Přesto dochází 
k nelegálnímu stání v uličním prostoru. Vedle již postavených bytových domů je určený prostor 
pro další zástavbu. Doporučujeme v této prozatím nezastavěné lokalitě počet parkovacích stání 
navýšit. V případě další zástavby musí být dodržována zásada vzniku nových parkovacích stání 
na pozemcích stavitele. 
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E Cyklistická doprava 

E.1 Obecně 

E.1.1 Způsoby a možnosti vedení komunikací pro cyklisty 

 

Tabulka 2 – Možnosti vedení komunikací pro cyklisty  

Způsob vedení komunikace pro cyklisty v území zastavěném nebo určeném k zastavění se 
provádí v souvislosti s těmito kritérii: 

- funkční skupina místní komunikace; 
- intenzita dopravy a návrhové (popř. nejvyšší dovolené) rychlosti zejména motorových 

vozidel; 
- prostorové možnosti (šířkové uspořádání); 
- převládající funkce cyklistické dopravy; 
- pomocná kritéria (vzdálenost křižovatek, řešení zastávek MHD, parkování vozidel, 

uživatelé, apod.). 

Území zastavěné 
nebo určené k 

zastavění 

V hlavním dopravním 
prostoru 

V jízdních pruzích (společný provoz 
s motorovou dopravou) 
V jízdních pruzích pro cyklisty (oddělený 
provoz od motorové dopravy) 
V obytné nebo pěší zóně (společný 
provoz s ostatními druhy dopravy) 

Mimo hlavní dopravní 
prostor (v přidruženém 

prostoru nebo samostatné) 

Ve společném pásu pro provoz cyklistů a 
chodců (společný provoz s chodci) 
V jízdním pruhu/pásu pro cyklisty 
v rámci stezky pro chodce a cyklisty 
s odděleným provozem (oddělený provoz 
od chodců) 
V jízdním pruhu/pásu pro cyklisty 
(oddělený provoz od chodců) 

Území nezastavěné Na silnici V jízdních pruzích (společný provoz 
s motorovou dopravou) 
Po krajnici (oddělený provoz od 
motorové dopravy) 
V jízdních pruzích pro cyklisty (oddělený 
provoz od motorové dopravy) 

Mimo silnici (stezka) Ve společném pásu pro provoz cyklistů a 
chodců (společný provoz s chodci) 
V jízdním pruhu/pásu pro cyklisty 
v rámci stezky pro chodce a cyklisty 
s odděleným provozem (oddělený provoz 
od chodců) 
V samostatném jízdním pruhu/pásu pro 
cyklisty (oddělený provoz od chodců) 
Po účelové komunikaci, polní nebo lesní 
cestě (společný provoz s ostatními druhy 
dopravy) 
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E.1.1.1 Území zastavěné nebo určené k zastavění 
Možnosti vedení komunikace pro cyklisty v závislosti na funkční skupině pozemní komunikace 
v území zastavěném nebo určeném k zastavění obsahuje následující tabulka: 

Vedení komunikace pro cyklisty 
Funkční 
skupina 
místní 

komunikace 

V hlavním dopravním 
prostoru 

Mimo hlavní dopravní prostor 

V jízdním 
pruhu 

(společně 
s motorovou 

dopravou) 

V jízdním 
pruh pro 
cyklisty 

(odděleně 
od motorové 

dopravy) 

V přidruženém 
promotoru ve 

společném 
pásu pro 

provoz cyklistů 
a chodců 

V přidruženém 
prostoru 
v jízdním 
pruhu pro 

cyklisty 

Samostatně 
ve 

společném 
pásu pro 
provoz 

cyklistů a 
chodců nebo 

v jízdním 
pruhu/pásu 
pro cyklisty 

(stezka) 
A Nelze Nelze Nepředpokládá 

se 
Nepředpokládá 

se 
Vhodné 

B Možné možné Možné Vhodné Vhodné 
C Vhodné Vhodné Možné Vhodné Možné 

 

Tabulka 2- Možnosti vedení komunikace pro cyklisty v území zastav ěném nebo ur čeném k zastav ění 
v závislosti na funk ční skupin ě místní komunikace. 

Doporučený způsob vedení komunikace pro cyklisty v závislosti na intenzitě dopravy a návrhové 
rychlosti zejména motorových vozidel v území zastavěném nebo určeném k zastavění udává 
příslušná norma. 

Vedení cyklistické trasy společně s automobily v jízdním pruhu je bezpečné jen při menší 
intenzitě motorové dopravy a nižších rychlostech vozidel. Další kritérium pro návrh společného 
provozu cyklistů a motorových vozidel je intenzita cyklistické dopravy. 

Doporučené limity intenzit pro návrh odděleného provozu cyklistů v území zastavěném nebo 
určeném k zastavění udává tabulka č. 4. 

 Počet jízdních kol za 
špičkovou hodinu v jednom 

směru 

Počet motorových vozidel za 
24 hodin v obou směrech 

Místní komunikace v území 
zastavěném 

10 > 20000 
20 10000 - 20000 
30 5000 - 10000 
60 2500 - 5000 

150 < 2500 
Tabulka 3 -Doporu čené limity intenzit pro návrh odd ěleného provozu cyklist ů pro novostavby i 

rekonstrukce. Hodnoty se ur čují pro výhledové období spolu s výhledovým obdobím  pro motorovou 
dopravu. 
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E.1.1.2 Území nezastavěné 
V nezastavěném území je vhodné dát přednost stezce pro chodce/cyklisty za odvodňovacím 
zařízením nebo vedené v nezávislé trase. 

Mezní hodnoty intenzit chodů a cyklistů pro návrh odděleného provozu cyklistů v území 
nezastavěném udává tabulka č.5. 

Intenzita 
dopravního proudu 
na silnici (voz./24 

hod) 

Mezní hodinové intenzity 
Chodci a cyklisté chodci Cyklisté 

< 2500 75 60 90 
2500 - 5000 25 20 30 

5000 - 10000 15 10 15 
> 10000 10 5 10 

Jsou-li pro provoz chodců k dispozici pouze intenzity za 24 hodin, počítá se špičková 
hodina jako 20% denní hodnoty. 

 

Tabulka 4 - Mezní hodnoty intenzit chodc ů a cyklist ů pro návrh odd ěleného provozu cyklist ů. 

E.1.2 Prostorové nároky cyklistické dopravy 
 

 

Obrázek 35- Volný prostor komunikace pro cyklisty - jednosm ěrný provoz 
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Obrázek 36 - Volný prostor komunikace pro cyklisty  - obousm ěrný provoz 

E.1.3 Bezpečnostní odstupy 
Bezpečnostní odstupy pro jízdní pruh pro cyklisty uvádí tabulka č.7. 

Typ sousedního prostoru, pruhu nebo překážky Bezpečnostní 
odstup 

Jízdní pruh pro motorovou dopravu - 
Jízdní pru pro motorovou dopravu v jednosměrné komunikaci (platí 
pro protisměrný jízdní pruh pro cyklisty) 

0,50m 

Parkovací pruh (parkování podélné) 0,75m (0,50m) 
Parkovací pás (parkování kolmé nebo šikmé) 1,00m (0,50m) 
Přidružený prostor 0,50m (0,25m) 
Jízdní pruh pro cyklisty - 
Jízdní pruh pro cyklisty při protisměrném pohybu cyklistů a 
intenzitách nad 120  cyklistů/h v obou směrech dohromady 

2x0,25m 

Pruh pro chodce 0,50m (0,25m) 
Pevná překážka 0,25m 
Vchody/vjezdy - zejména v souvislé bytové zástavbě 1,50m 
Okraj hlavního dopravního prostotu (obrubník) 0,50m (0,25m) 
Obrubník přesahující povrch vozovky jízdního pruhu pro cyklisty o 
více jak 0,02m 

0,25m 

 

Obrázek 37 - Bezpe čnostní odstupy pro jízdní pruh pro cyklisty. Hodnot y v závorkách jsou možné použít 
jen ve stísn ěných podmínkách. 
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E.1.4 Jízdní pruh pro cyklisty 
V přidruženém prostoru se navrhují zejména jednosměrné jízdní pruhy pro cyklisty, protože 
vedení obousměrně pouze po jedné straně vyvolává problémy hlavně z hlediska přednosti 
v jízdě při odbočování vlevo přes hlavní dopravní prostor. 

Důvody pro zřízení obousměrného pásu pro cyklisty v přidruženém prostoru po jedné straně 
komunikace: 

- Koncentrace významných cílů a aktivit pouze po jedné straně komunikace; 
- Vedení komunikace pro cyklisty po obou stranách komunikace není umožněno provozně 

či danými šířkovými možnostmi; 
- Výrazně se snižuje počet křížení s motorovou (nebo tramvajovou) dopravou a pro 

atraktivitu trasy je toto řešení přínosem, případně bezpečné křížení komunikace není 
možné; 

- Strana komunikace s jízdním pásem pro cyklisty je v delším úseku volná bez vjezdů, 
zastávek a křižovatek; 

- Jedná se pouze o krátký souběh s danou komunikací; 
- Na příslušné straně komunikace navazuje další komunikace pro cyklisty; 
- Jedná se o delší úsek v řídce zastavěném nebo nezastavěném území s malými intenzitami 

cyklistů a chodců (např. propojení sídelních útvarů podél silnice); 
- V dalších odůvodněných případech. 

Jízdní pruh pro cyklisty se zřizuje zpravidla po pravé straně jízdního pruhu, popř. příslušného 
řadícího pruhu. Šířka jízdního pruhu pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru se navrhuje 
nejméně 1,00m + bezpečnostní odstup od přidruženého prostoru 0,50m (0,25m při vn<30km/h 
a stísněných podmínkách). Vodící proužek se navrhuje šířky 0,25m mezi jízdním pruhem pro 
cyklisty a motorová vozidla. 

E.1.5 Vedení cyklistů v protisměru jednosměrných komunikací - 
Cykloobousměrky 

Vedení cyklistických tras v protisměru jednosměrných komunikací se navrhuje v přidruženém 
prostoru formou jízdních pruhů/pásu pro cyklisty nebo společného pásu pro provoz cyklistů 
a chodců. 

Ve většině případů je cyklistická trasa vedena v jízdním pruhu společně s motorovou dopravou, 
případně i z důvodu velké intenzity vozidel ve směru jednosměrné komunikace. 

Z hlediska bezpečnosti provozu je zvláště kritickým místem vyústění jízdního pruhu pro cyklisty 
na konci jednosměrné komunikace, proto je třeba při návrhu dbát větší pozornosti tomuto 
detailu. 

Jízdní pruh pro cyklisty v protisměru jednosměrné komunikace se umisťuje po levé straně 
jízdního pruhu. Platí stejné šířkové uspořádání jako ve standardních případech a dále platí 
následující podmínky: 

- Mezi jízdní pruhy se vkládá bezpečnostní odstup 0,50m 
- Vedení provozu cyklistů se při šířce jízdního pásu mezi obrubníky < 4,50m nedovoluje, 

popř. může být šířka mezi obrubami snížena až na hodnotu cca 4,00m při dovolené 
rychlosti < 50km/h a snížení bezpečnostního odstupu na 0,25m. 
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Celá úprava včetně přilehlých křižovatek musí být zřetelně označena svislým a vodorovným 
dopravním značením, kdy se dále doporučuje pruhy pro cyklisty barevně odlišit či na začátcích 
a koncích fyzicky oddělit dopravním ostrůvkem či jiným zařízením. Na komunikacích 
s dovolenou rychlostí < 30km/h se šířkou mezi obrubami cca 4,00m se výjimečně nemusí 
provádět vodorovné dopravní značení pruhu pro cyklisty. 

 

Obrázek 38 - Ozna čení jednosm ěrné pozemní komunikace s provozem cyklist ů v protism ěru 

E.1.6 Piktogramový koridor pro cyklisty 
Hlavní funkcí piktogramových koridorů je integrace cyklistické dopravy do přidruženého 
prostoru jízdních pruhů pro motorová vozidla, které naznačuje účastníkům silničního provozu 
stopu průjezdu cyklistů. Je značeno pouze vodorovným dopravním značením, které je 
znázorněno na obrázku č. 4. Toto dopravní opatření je volně pojízdné a neplynou z něj pro 
účastníky dopravního provozu žádná práva ani povinnosti. 

 

Obrázek 39 - Ukázka užití vodorovného dopravního zn ačení V20 - Piktogramový koridor pro cyklisty. 
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E.2 Návrh sítě cyklistických tras 

E.2.1 Rekonstrukce, revitalizace a opravy 

E.2.1.1 Cyklotrasa A 265 (Kbely - Kyje) 
Oficiální označení cyklotrasy A265 od stanice metra Rajská zahrada, přes křižovatku Cíglerova / 
Broumarská, ulicemi Chlumecká, Jordánská, Za Černým Mostem > Kbely. 

E.2.1.2 Křižovatka Cíglerova / Broumarská 
V rámci rekonstrukce zájmové křižovatky se světelnou signalizací realizovat přejezdy pro 
cyklisty na severním a západním rameni pro jejich převedení směrem od Hutí / Hloubětína ke 
stanici metra Rajská zahrada. 

E.2.1.3 Cyklotrasa A 256 (Rajská zahrada - A 25) 
Oficiální označení cyklotrasy A 256 od křižovatky Cíglerova / Broumarská, ulicí Vajgarská, kde 
se rozdělí na ulici Tálínská, kde se napojí na plánovaně oficiálně označenou cyklotrasu A 25 ve 
směru na Prahu 9 a mezi Kyjským rybníkem a ulicí Broumarská směrem do Dolních Počernice 
nebo parku U Čeňku. 

E.2.1.4 Změna vedení cyklotrasy č.1 v blízkosti železniční stanice Praha - Kyje 
Zrušení vedení cyklotrasy č. 1 od železniční stanice Praha - Kyje ulicemi Šimanovská s křížením 
přes ulici Broumarská a na části ulice Hodějovská a její převedení na ulici Lednická s křížením 
přes ulici Broumarská, dále podél železniční trati po nově vybudované cyklostezce přes stávající 
podchod pod železniční tratí (u poldru). 

E.2.1.5 Rekonstrukce ulice Broumarská 
V rámci rekonstrukce zájmové ulice realizovat cyklokoridor pro zlepšení přístupové cesty 
k technologickému praku, zvýšení bezpečnosti cyklistů jedoucích z Kyjí a Černého Mostu 
a kultivaci cyklistické dopravy. 

E.2.1.6 Cyklokoridor v ulici Ocelkova 
Od křižovatky Sklenská / Vajgarská, sále ulicí Ocelkova realizovat cyklokoridor pro zlepšení 
přístupové cesty k technologickému parku, zvýšení bezpečnosti cyklistů jedoucích z Hloubětína, 
Kyjí a Černého Mostu a kultivaci cyklistické dopravy. 

E.2.1.7 Cyklotrasa A 26 (Průmyslová - A 44) 
Oficiální označení cyklotrasy A 26 ve směru od podjezdu pod ulicí Průmyslová, jižně podél ulice 
Průmyslová, mezi ulicí Průmyslová a hřištěm Slavoje Hloubětín, ulicemi Hloubětínská, 
Šestajovická, Vaňkova, V Chaloupkách, Rochovská, Kardašovská, podél ulic Poděbradská 
a Chlumecká, ke křižovatce Cíglerova / Broumarská, opět podél ulice Chlumecká, po tubusu mezi 
stanicemi metra Rajská zahrada - Černý Most k napojení na plánovaně oficiálně označenou 
cyklotrasu A 44 v blízkosti pěší zóny u stanice metra Černý Most, dále v souběhu s cyklotrasou A 
44 ulicemi Bryksova, Bobkova, opět Bryksova, Chlumecká, Hartenberská, pod Pražským 
okruhem směrem na Horní Počernice (MČ Praha 20) k napojení na stávající cyklotrasu 0035. 

E.2.1.8 Cyklotrasa A 264 (stanice metra Černý Most - 0035) 
Oficiální označení cyklotrasy A 264 od místa napojení plánovaně oficiálně označených cyklotras 
A 26 a A 44, pěší zónou u stanice metra Černý Most, parkovištěm, podél ulice Chlumecká 
s napojením na stávající cyklotrasu 0035. 
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E.2.1.9 Prodloužení ulice Ocelkova mezi ulicemi Chlumecká - Budovatelská 
V rámci plánované stavby začlenit cyklistickou dopravu, konkrétně zastoupenou plánovanou 
oficiálně označenou cyklotrasou A 262 s napojením na stávající cyklotrasu A 44. 

E.2.1.10 Parkovací stání v ulici Vlčkova 
V rámci stavební úpravy provést integrační opatření v podobě cykloobousměrky pro napojení 
školního areálu k plánovanému cyklokoridoru na ulici Ocelkova. 

E.2.1.11 Ulice Klánovická 
Vyznačit cykloobousměrku v ulici Klánovická v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Hloubětínská 
a Soustružnická pro zlepšení obsluhy cyklistické dopravy v území. 

E.2.1.12 Ulice V Chaloupách 
Vyznačit cykloobousměrku v ulici V Chaloupkách v úseku mezi křižovatkami s ulicemi 
Šestajovická a Vaňkova pro zlepšení obsluhy cyklistické dopravy v území. 

E.2.1.13 Ulice Jaroslavická 
Vyznačit cykloobousměrku v ulici Jaroslavická v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Cidlinská 
a Slévačská pro zlepšení obsluhy cyklistické dopravy v území. 

E.2.2 Kritická a problémová místa 

E.2.2.1 Hlavní cíle 
- Bezpečné a rychlé cyklistické spojení z Prahy 14 do centra. 
- Bezpečné a rychlé cyklistické spojení z Prahy 14 do Horních Počernic. 

E.2.2.2 Obecně 
V místech „legalizovaných“ chodníků pro pojezd cyklistů je nutno snížit obruby v místech 
napojení - možnost využití i pro realizaci míst pro přecházení s hmatovými úpravami. 

E.2.2.3 Změna vedení cyklotrasy č.1od Hořejšího rybníku k ulici Průmyslová 
Ve stávající cyklotrase č. 1 se při křížení ulice Průmyslová na ulici V Chaloupkách nachází 
problémové místo v podobě schodiště bez lišt směrem na nadchod. Možná změna vedení trasy 
od přemostění Rokytky podél bývalého náhonu k napojení na plánovaně oficiálně označenou 
cyklotrasu A 26, podjezdem pod ulicí Průmyslová, jižně podél ulice Průmyslová, mezi ulicí 
Průmyslová a hřištěm Slavoje Hloubětín, na ulici Hloubětínská s napojením na stávající trasu na 
ulici Hostavická. Tímto řešením by byla vyřešena i otázka napojení na plánovanou rekreační 
cyklotrasu přírodním parkem Smetanka (MČ Praha 9). 

E.2.2.4 Páteřní dálková cyklotrasa I. třídy č.1 
U železniční stanice Praha -Kyje trati Praha - Český Brod - Kolín chybí zastřešené stojany na kola 
pro případnou kombinaci cyklistické a železniční dopravy. 

Při křížení s ulicí Českobrodská doplnit na světelné křižovatce předsunutou stopčáru 
s piktogramem cyklisty. 

E.2.2.5 Cyklotrasa A 24 (Malešice - Dubeč) 
Propojení cyklotrasy A 24 v úseku Jahodnice - Malešice ulicemi Lomnická, Manželů Dostálových, 
k ulici U Technoplynu, přes ulici průmyslová na území MČ Praha 9. 
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E.2.2.6 Cyklotrasa A 25 (Průmyslová - Dolní Počernice) 
Oficiální označení cyklotrasy A 25 vedoucí od ulice Čelákovická (MČ Praha 9) pod ulicí 
Průmyslová, mezi zahrádkami a železniční tratí, krátkým souběhem s cyklotrasou č. 1 ulicí 
Lánská, ulicí Tálínská, po hrázi Kyjského rybníku, přes ulici Broumarská, ulicemi Za Rokytkou, 
Hodějovská, Froncova s pokračováním již značené cyklotrasy A 25 ulicemi Pilská, Novozámecká, 
Vokřínská. Dále je možno cyklotrasu A 25 prodloužit ulicemi V Ráji, Nár. hrdinů, Dubenecká, 
podél ulice Českobrodská k železniční stanici Praha - Běchovice (MČ Praha - Běchovice). 

E.2.2.7 A26 (Libeň - Horní Počernice) 
Při napojování z ulice Cíglerova na ulici Ocelkova a průjezdem a odbočováním z ulice Ocelkova, 
které jsou vysoce dopravně zatížené, vzniká nebezpečné místo, kde by bylo vhodné zřídit pruh 
pro cyklisty, popřípadě piktogram pro zviditelnění a jasné vymezení průjezdu cyklistů 
křižovatkou. Případně situaci řešit průjezdem cyklistů po chodníku s přejezdem přes přechody 
se světelnou signalizací (kolize s autobusovou zastávkou Breitcetlova). 

E.2.2.8 A44 (Petrovice - Letňany) 
U stanice metra Černý Most linky B na schodech k severnímu nástupišti doplnit lišty pro snazší 
výstup s kolem. 

E.2.2.9 Propojení stanic metra Rajská zahrada a Černý Most - rybník Martiňák 
Pro spojení stanice metra Rajská zahrada s rybníkem Martiňák možno využít plánovaně oficiálně 
označenou cyklotrasu A 26 po tubusu mezi stanicemi metra Rajská zahrada - Černý Most 
k napojení na plánovaně oficiálně označenou cyklotrasu A 44 s vedením ulicemi Bryksova, 
Bobkova, podél ulice Ocelkova, opět ulicí Bryksova, plánovaným parkem U Čeňku, přes stávající 
cyklostezku k rybníku Martiňák. Dále je možno realizovat cyklokoridor ulicí Cíglerova pro 
spojení s plánovaně oficiálně označenými cyklotrasami A26, A 256, A 264 a A 265 z důvodu 
zlepšení přístupové cesty k rybníku Martiňák, zvýšení bezpečnosti cyklistů jedoucích z Kbel, 
Hloubětína, Kyjí a Černého Mostu a kultivace cyklistické dopravy. 

E.2.2.10 Cyklotrasa A 240 (Průmyslová - A44) 
Propojení cyklotrasy A 240 v úseku Dolní Počernice - Hrdlořezy od stávající cyklotrasy A 44 
ulicemi Svatoňovická, Kohoutovská (případně Bohuslavická), podél ulice Českobrodská, ulicemi 
Baštýřská, 9.května, Trvaná, pod železniční tratí, přes ulici Českobrodská, ulicemi Mílovská (přes 
Jiráskův sad), Dářská, přes ulici Průmyslová směrem na MČ Praha 9. 

E.2.2.11 Cyklotrasa A 257 (A 25 - A 44) 
Oficiální označení cyklotrasy A 257 od křížení cyklotrasy A 25 s ulicí Broumarská, přes 
plánovaný Přírodní park Klánovice - Čihadla, směrem k ulici Dobrovolného, podél ulice 
Ocelkova, ulicí Arnošta Valenty, přes plánovaný park U Čeňku k napojení se stávající cyklotrasou 
A 44. Možno pokračovat dále krátkým souběhem po stávající cyklotrase A 44 ulicemi Bryksova 
(cykloobousměrka), mezi obchodními domy k napojení na plánovaně oficiálně označenou 
cyklotrasu A 26. 

E.2.2.12 Cyklotrasa A 262 (A 265 - A 26) 
Oficiální označení cyklotrasy A 262 vedoucí od cyklotrasy A 265 od křižovatky Za Černým 
Mostem / K Hutím ulicí K Hutím, pod železniční tratí, s křížením přes ulici Kolbenova, západně 
podél ulice Kolbenova směrem na ulici Slévačská, odkud po obou stranách ulice Poděbradská, 
přes stanici metra Hloubětín, k napojení na cyklotrasu A 26. V rámci označení by byla cyklotrasa 
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prodloužena k plánovaně oficiálně označené cyklotrase A 26 ve směru stanice metra Rajská 
zahrada v blízkosti ulice Kardašovská. 

E.2.2.13 Cyklotrasa A 262 (Za Černým Mostem - A44) 
Oficiální označení cyklotrasy A 262 od křižovatky Za Černým Mostem / Jamská, pokračováním 
ulicí Jamská před napojením na ulici Lipnická (Budovatelská), mezi poli k napojení na stávající 
cyklotrasu A 44. 

E.2.2.14 A 264 (Hloubětín - Černý Most) 
U stanice metra Černý Most linky B doplnit chodník se sníženými obrubami. Při následném 
přejezdu přes odbočovací rameno z ulice Chlumecká na cyklotrasu 0035 zlepšit rozhledové 
poměry přechodu (ve výhledu brání živý plot). 

E.2.2.15 Cyklotrasa A 430 (podél ulice Průmyslová) 
Oficiální označení cyklotrasy A 430 podél ulice Průmyslová pro spojení a uzavření cyklotras od 
ní přecházejících z MČ Praha 9 a Praha 10 na území MČ Praha 14. 

E.2.2.16 Ulice Doležalova a Vašátkova 
Od křižovatky Generála Janouška / Doležalova po křižovatku Vašátkova / Dygrýnova možno 
vyznačit cykloobousměrku pro zlepšení obsluhy cyklistické dopravy v okolí budovy základní 
školy Generála Janouška. 

E.2.2.17 Ulice Bryksova 
V ulici Bryksova možno vyznačit cykloobousměrku v úseku mezi křižovatkami s ulicemi 
Vybíralova a Kpt. Stránského pro zlepšení obsluhy cyklistické dopravy v okolí budovy základní 
školy a gymnázia a taktéž pro zvýšení propustnosti území pro plánovanou oficiálně označenou 
cyklotrasu A 257 ve směru k cyklotrase a 26 (Horní Počernice). 

E.2.2.18 Park U Čeňku 
Park U  Čeňku je plánovanou součástí Přírodního parku Klánovice - Čihadla mezi územími Černý 
Most - Hostavice - Dolní Počernice. V rámci celého přírodního parku by měla vzniknout síť 
cyklostezek pro rozšíření nabídky volnočasových aktivit nejen pro příznivce cyklistiky, ale i 
chodce, běžce, bruslaře, apod. (viz. obr. č. 23). 

 



Strategický plán městské části Praha 14 –Generel dopravy – Koncept návrhové čásit                                                  

 

50 
 

E.2.3 Mapa stávajících cyklotras a opatření pro cyklisty 

 

Obrázek 40 - Mapa stávajících cyklotras a opat ření pro cyklisty 



Strategický plán městské části Praha 14 –Generel dopravy – Koncept návrhové čásit                                                  

 

51 
 

E.2.4 Mapa navržených cyklotras a opatření pro cyklisty 

 

Obrázek 41 - Mapa navržených cyklotras a opat ření pro cyklisty 
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E.2.5 Doprovodná infrastruktura – odstavná zařízení pro jízdní kola 
Spolu s budováním liniové infrastruktury je třeba nabídnout bezpečné odstavení kol, zejména 
tam, kde je poptávka očekávána. Jedná se o dopravní terminály, místa cílů cest obecně (služby, 
úřady, školy, sportovní zařízení, atd.), ale jde i o zdrojové lokality, jelikož ne každý má možnost 
odstavit svoje kolo doma. 

Odstavovaní jízdních kol se teoreticky dělí pouze na krátkodobé (1 až 2 hodiny) nebo 
dlouhodobé (po dobu pracovní doby, vyučováni, přes noc, systém B+R > Bike and Ride, apod.) 
Pro krátkodobé odstavení slouží jednoduché stojany, dlouhodobé odstavení je nutno řešit podle 
konkrétního případu. Co se týče odhadu počtu parkovaných kol, pak například u bytových 
a občanských staveb má být kromě výpočtu stání pro motorová vozidla prokázáno i zajištění 
dostatečného počtu míst pro kola (udává se 1 kolo na 2 obyvatele). Pro návrh jsou rozhodující 
sezónní nároky (letní měsíce). V případě zařízení pro výrobu a obchod lze potřebný počet 
odstavných stání stanovit průzkumem či v závislosti na dělbě přepravní práce. Povinnosti 
každého zaměstnavatele je podle zákoníku práce zajistit bezpečné odstavení jízdního kola pro 
zaměstnance, pokud jej používá k cestě do zaměstnání a zpět. (zákoník práce, §145). 

Druhy odstavných zařízení pro jízdní kola: 

- Stojany - u zdrojů a cílů na každé z ulic, plošně v pěších zónách. 
- Odstavné plochy (objekty) - pro menší a větší počet jízdních kol. U škol, rekreačních 

a sportovních zařízení, pracovišť, nákupních center. Většinou zastřešené. 
- Úschovné prostory / boxy - uzamykatelné prostory pro dlouhodobější odstavení jízdních 

kol (nádraží, stanice metra, pracoviště, bydliště). Jejich výhodou je bezpečná ochrana jak 
proti krádeži a vandalismu, tak proti povětrnostním vlivům. 

Odstavná zařízení pro jízdní kola mají splňovat tyto požadavky: 

- Stabilní a pevné opření kola, aby udrželo kolo i s nákladem (např. nákupem) nebo za 
silného větru. 

- Pohodlné zajištění kola s možností uzamčení rámu a alespoň jednoho kola. 
- Mělo by vyhovovat většině druhů a velikostí jízdních kol. 
- Nesmí docházet k poranění osob ani poškozování jízdních kol. 
- Dlouhodobá stání je třeba ochránit před povětrnostními vlivy. 
- Provedení stojanů a zastřešení by mělo odpovídat okolnímu prostředí. 
- Umístění volit na viditelném místě, na veřejném prostranství, pokud možno v zorném 

poli cyklisty (např. v blízkosti vchodu do objektu - atraktivita použití, bezpečnost 
odstavených kol, propagace cyklistické dopravy). 

- Prostornější a objemnější zařízení je vhodné zajistit ostrahou (kamerovým systémem). 

Doporučení počtu parkovacích míst podle lokality: 

- Obchody a obchodní centra:   10 - 20 míst na 1000m2 
- Kanceláře:     4 - 10 míst na 1000m2 
- Vzdělávací zařízení:    100 - 200 míst na 1000 studentů 
- Sportovní zařízení:    50 - 150 míst na 1000 návštěvníků 
- Nemocnice:     50 - 100 míst na 1000 lůžek 
- Parky, koupaliště, atd.:   30 - 100 míst na 1000 uživatelů 
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Městská část by měla přednostně budovat bezpečná parkovací zařízení v budovách magistrátu 
a městských institucích a vyžadovat budování těchto zařízení po velkých investorech 
u nákupních center, multifunkčních budov a velkých sportovních areálů. A bezpochyby též 
pamatovat na hlídaná místa pro kola ve všech hromadných garážích. 

Vhodná místa pro umístění odstavného zařízení pro jízdní kola na území MČ Praha 14 (viz. Obr. 
č. 19): 

- ulice Hamerská (Kyje) - TJ Kyje 
- ulice Za Rokytkou (Kyje) - fotbalové hřiště 
- ulice Šimanovská (Kyje) - městská policie 
- ulice Hodějovská (Hostavice) - kynologické cvičiště 
- ulice Pilská (Hostavice) - VŠ TVS Palestra 
- ulice Za Černým Mostem (Hutě) - SOU obchodu a služeb 
- ulice Klánovická (Hloubětín) - Česká pošta 
- ulice Hloubětínská (Hloubětín) - soukromá nemocnice + SOU 
- ulice V Chaloupkách (Hloubětín) - střelnice 
- ulice Chvaletická (Hloubětín) - soukromá SŠ cestovního ruchu + 2x ZŠ + SŠ Start 
- ulice Vajgarská (Hloubětín) - poliklinika 
- ulice Poděbradská (Hloubětín) - městská policie + stanice metra Hloubětín 
- ulice Vlčkova (Černý Most) - Česká pošta + soukromé gymnázium Arcus + tenisová hala + 

softbalové hřiště 
- ulice Paculova (Černý Most) - dům sociálních služeb 
- ulice Bryksova (Černý Most) - tenisové kurty + policie ČR + ZŠ + gymnázium 
- ulice Ocelkova (Černý Most) - obchodní dům Albert, Beach sport centrum 
- ulice Dygrýnova (Černý Most) - ZŠ Generála Janouška 

ulice Generála Janouška (Černý Most) - Úřad MČ Praha 14 
- ulice Kpt. Stránského (Černý Most) - městská policie 
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Obrázek 42 - Rozm ěry odstavných stání pro jízdní kola 
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Obrázek 43 - Vyzna čení stávajících a navržených míst odstavných za řízení pro jízdní kola 



Strategický plán městské části Praha 14 –Generel dopravy – Koncept návrhové čásit                                                  

 

56 
 

F Pěší doprava 

F.1 Obecně 
Uvést do pořádku přechody s nenormovými, dále přechody, které nejsou zabezpečeny 
světelným signalizačním zařízením (SSZ), případně nevyhovující střední dělící ostrůvky rovněž 
v případě neexistence SSZ.  

Doplnit hmatové úpravy, vodící linie, příp. snížit obruby tam, kde tyto náležitosti chybí. 

F.2 Návrh řešení  

F.2.1 Křižovatka Poděbradská / Kbelská 
Na zájmové křižovatce, konkrétně na jejím jižním rameni se nachází přechod pro chodce přes 
čtyři jízdní pruhy nevyhovující délky 15,0m (viz. obr. č.3). Problém je možno vyřešit následovně: 

- Realizací směrového dělícího ostrůvku včetně doplnění sloupu pro osazení světelné 
signalizace mezi jízdními pruhy pro přímý směr a pravé odbočení. Řešení je 
z prostorového hlediska realizovatelné, po pravé straně jízdního pruhu pro pravé 
odbočení se nachází dostatek volného prostoru v podobě zatravněné plochy. Řešením by 
došlo ke zkrácení překonávané délky chodců ze čtyř na tři jízdní pruhy. 

- Úpravou délky fáze cyklu světelné signalizace pro přejití zájmového přechodu. 

 

Obrázek 44 - P řechod v k řižovatce Pod ěbradská/Kbelská 

F.2.2 Podjezd pod železniční tratí - ulice K Viaduktu 
U podjezdu ulice K Viaduktu pod železniční tratí, který je velmi využívaným místem chodců pro 
dopravní spojení východní části Hutí se stanicí metra B Rajská zahrada před i za podjezdem 
končí chodníky a mostní otvor je šířkově schopen převést pouze jeden jízdní pruh pro motorová 
vozidla. Toto místo je de facto kromě mostu přes železniční trať na ulici Za Černým Mostem 
jediným možným místem pro bezkolizní překonání železniční tratě v zájmové spojnici, proto je 
z důvodu nepropustnosti chodců nevyhovující (viz. obr. č. 4 a 5). Situaci lze řešit následovně: 

- Stavební úpravou rozšířením stávajícího mostního otvoru, popř. vytvořením dalšího 
mostního otvoru v blízkosti toho stávajícího. 

- Úseku mezi křižovatkami ulic Vodňanská / Svatojánská / K Viaduktu - K Viaduktu / 
Borská vyznačit jako obytnou zónu pro zajištění nadřazenosti chodců (pobytové funkce) 
nad vozidly (dopravní funkce). 
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Obrázek 45 - Problémový podjezd pod tratí - jižní po hled 

 

Obrázek 46 - Problémový podjezd pod tratí - severní pohled 

F.2.3 Nová chodecká trasa Horní Počernice - rybník Martiňák (Čeněk) 
Tvorba nové chybějící chodecké trasy spojující Horní Počernice s rybníkem Martiňák (Čeněk) 
po trase od Pražského okruhu podél OC Černý Most a potoku Chvalka s napojením na stávající 
stezku u rybníku Martiňák (Čeňek). 
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F.2.4 Nová chodecká trasa křižovatka Poděbradská / Českobrodská - Malešice 
Tvorba nové chybějící chodecké trasy spojující křižovatku ulic Poděbradská / Českobrodská 
s produkční lokalitou v Malešicích po trase pod železniční tratí, skrz rozvodnou Malešice, přes 
ulice Teplárenská a Tiskařská. 

F.2.5 Nová chodecká trasa Satalice - Černý Most 
Tvorba nové chybějící chodecké trasy s oddělením od stávající cyklotrasy A44 spojující Satalice 
s Černým Mostem po trase podél stávající železniční trati, pod Vysočanskou radiálou do Černého 
Mostu. 

F.2.6 Park U Čeňku 
Park U Čeňku je plánovanou součástí Přírodního parku Klánovice - Čihadla mezi územími Černý 
Most - Hostavice - Dolní Počernice. V rámci celého přírodního parku by měla vzniknout síť 
chodeckých tras pro rozšíření nabídky volnočasových aktivit nejen pro příznivce turistiky, ale 
i pro běžce, bruslaře, apod.  

 

 

Obrázek 47 - Pohled na Park v Čeňku 

F.2.7 Park Čihadla 
V návaznosti na plánovaný park U Čeňku by měl pokračovat zelený pás Přírodního parku 
Klánovice - Čihadla. Svojí plánovanou rozlohou okolo 150 ha by měl uspokojit svou nezbytnou 
vybaveností pro chodce, běžce atp. 
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G Shrnutí návrhových řešení v časovém rozlišení 

G.1 Střednědobý výhled 

G.1.1 Silniční síť 
� Snížení atraktivnosti ulice Poděbradská pro tranzitní dopravu aplikací stavebně-

technických úprav pro zklidnění dopravy a umožněním levého odbočení v křižovatce 
Poděbradská/Kbelská 

� Zobousměrnění ulice K Hutím v oblasti Kyje-Hutě 
� Zřízení křižovatky se SSZ Průmyslová/Objízdná 
� Rozšíření komunikace Bryksova pro umožnění obousměrného provozu 
� Změna uspořádání křižovatky Lomnická/U Hostavického potoka 
� Zřízení křižovatky se SSZ Broumarská/Rožmberská s dynamickým řízením vedlejší větve 
� Stavební úpravy křižovatky Lednická/Broumarská  v podobě zřízení směrových 

ostrůvků 
� Realizace propojení Lipnická –Ocelkova 

G.1.2 Městská hromadná doprava 
� Zlepšení obslužnosti ulice Bryksova zřízením linky Minibusů 

� Úprava intervalů přetížené autobusové linky 296 

G.1.3 Doprava v klidu 
� Zřizování vyhrazených stání u významných cílů, zejména u školek a základních škol 

� U všech nově vznikajících staveb jednoznačně vyžadovat vznik nových odstavných stání 

na pozemcích stavebníka. Nedovolit možnost rozptylu stání do okolí nové stavby 

� V oblastech s deficitem stání průběžně zřizovat nová stání v podobě parkovacích pruhů 

na úkor zeleně, avšak s apelem na ozelenění parkovacích ploch 

� Projednat taková omezení na placených parkovištích, aby byla parkoviště primárně k 

dispozici rezidentům z okolní obytné zástavby a potlačovala se funkce P+R 

G.1.4 Cyklistická a pěší doprava 
 

� Provést oficiální označení na chybějících úsecích cyklotras 

� Realizace navržených opatření pro cyklisty 

� Doplnit lišty u schodišť 

� Doplnit zařízení pro odstavování kol 

� Zřízení přechodu přes ochranný ostrůvek v křižovatce Poděbradská/Kbelská 

� Zahrnutí cyklistických i pěších tras do plánovaných městských parků 
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G.2 Dlouhodobý výhled 

G.2.1 Silniční síť 
� Snížení atraktivnosti ulice Poděbradská pro tranzitní dopravu zkapacitněním pravého 

odbočení z Průmyslového okruhu na Kolbenovu ulici a nadřazením Kolbenovy ulice nad 
Poděbradskou zřízením průběžných jízdních pruhů 

� Zrušení napojení chlumecké komunikace na Pražský okruh 
� Výstavba tras komunikací v oblasti Hutí, dle dopravní studie 
� Výstavba křižovatky se SSZ Průmyslová/Objízdná v nové poloze 
� Rozšíření komunikace Bryksova pro umožnění obousměrného provozu, včetně 

tramvajového pásu 
� Realizace propojení ulice U Hostavického potoka s ulicí Nedokončená 
� Realizace okružní křižovatku Broumarská/Rožmberská 
� Znemožnění levého odbočení z ulice Lednická v součinnosti s výstavbou okružní 

křižovatky Broumarská/Rožmberská 
� Realizace napojení komunikace Sicherova s propojením Lipnická – Ocelkova 

G.2.2 Městská hromadná doprava 
� Výstavba železniční zastávky Rajská zahrada 
� Prodloužení tramvajové linky po ulici Ocelkova až do ulice Bryksova 
� Koordinace změn vedení linek v součinnosti s dopravním řešením komunikační sítě 

v území Hutí 

G.2.3 Doprava v klidu 
� V oblastech s výrazným deficitem stání počítat s nutností výstavby parkovacích domů 

G.2.4 Cyklistická a pěší doprava 
� Zřízení chybějících cyklistických i pěších tras 
� Uvést do pořádku přechody s nenormovými délkami, dále přechody, které nejsou 

zabezpečeny světelným signalizačním zařízením (SSZ), případně nevyhovující střední 

dělící ostrůvky rovněž v případě neexistence SSZ.  

� Doplnit hmatové úpravy, vodící linie, příp. snížit obruby tam, kde tyto náležitosti chybí 

Seznam příloh 

B.1) Kartogram intenzit – střednědobý horizont 

B.2) Kartogram intenzit – horizont platného územního plánu 

B.3) Situační výkres návrhu řešení – střednědobý výhled 

B.4) Situační výkres návrhu – dlouhodobý výhled 
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