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Metropolitní plán - doprava na území MČ Praha 11 

Pracovní materiál MČ Praha 11 pro jednání s IPR dne 25.06.2015 

 

Účel zpracování:  

Materiál je podkladem pro pracovní jednání dne 25.06.2015 zástupců MČ Praha 11 se zástupci IPR.  

Zásadní problémy dopravy: 

1) Brněnská ul., dálnice D1 – rozděluje městskou část na dvě části, které jsou provozně obtížně propojitelné, 

tvoří bariéru provozní i optickou, je zdrojem nadměrného hluku a znečištění životního prostředí (hlavně 

ovzduší), nedostavěním jihovýchodní části Pražského okruhu se doprava (hlavně těžká doprava) vrací po 

D1 do Prahy.  

2) Další dopravně významné komunikace – hlavně Výstavní, Roztylská, Mírového hnutí, Ke Stáčírně – 

nadměrně zatížené tranzitní dopravou (i těžkou dopravou). 

3) V okolí území MČ Praha 11, hlavně na jihovýchodě a východě Prahy, se chystá obytná zástavba bez 

občanského vybavení a pracovních příležitostí – toto může problémy dopravy na území MČ Praha 11 jen 

prohloubit, a to ve všech směrech.  

4) V současné době a do budoucna problematické křižovatky – Chilská x Opatovská x nájezd na D1 spolu 

s Chilská x Na Jelenách, Na Jelenách x Kunratická spojka, Senohrabská x Klapálkova, Výstavní 

x Opatovská, Výstavní x Exnárova, Opatovská x Ke Kateřinkám, kruhové objezdy Pod Chodovem – 

U Kunratického lesa – Ryšavého a Litochlebské náměstí. 

5) U všech stanic metra Háje, Opatov, Chodov i Roztyly zůstaly po postavení staveb pro bydlení volné plochy 

původně určené pro občanskou vybavenost, dlouhodobě nedostavěné a devastované. V případě jejich 

zástavby pro tento účel dojde k dalšímu zatížení komunikací, křižovatek a k prohloubení problémů 

dopravy ve všech směrech. 

6) Řešení dopravy v klidu pro rezidenty a zde pracující – domy na sídlišti nemají garáže, stávající venkovní 

parkoviště a garáže nestačí nebo obyvatelům nevyhovuje jejich režim, obyvatelé si pořizují více 

automobilů, než bylo při koncipování sídliště předpokládáno, nová parkoviště by se musela zřizovat 

většinou na úkor zeleně, obyvatelé řeší dopravu v klidu parkováním na ulicích, ulice též nejsou 

koncipovány na průjezd a parkování takového množství automobilů, obyvatelé se nechtějí omezovat, jsou 

nedisciplinovaní, parkování je často proti předpisům a omezuje průjezd IZS. 

7) Řešení dopravy v klidu pro zde nebydlící – na ulicích a parkovištích parkují dojíždějící zaměstnanci 

podniků na území MČ Praha 11 a blízkého okolí, kteří z různých důvodů nevyužívají parkovací kapacitu 

v podniku, na ulicích a parkovištích parkují též dojíždějící zaměstnanci podniků v centru Prahy, kteří 

z různých důvodů nevyužívají parkovací kapacitu P + R, tvoří si P + R z místních ulic a parkovišť pro 

rezidenty. 

8) Metro C ve špičkách jezdí v 90 s intervalech, což je na hranici technických možností. 

9) U stanice metra Háje, Opatov a Roztyly jsou terminály autobusů meziměstské a příměstské dopravy – tyto 

konečné zastávky již dávno nejsou na kraji Prahy, kde by do města přijíždějící měl z meziměstské či 

příměstské dopravy přesednout na MHD a pokračovat do centra, Praha se rozrostla, jsou již de facto ve 

městě a začínají zde vadit a snižovat možnost efektivního městského využití oblastí kolem stanic metra. 

Tento samý princip platí i pro parkoviště P + R u stanic metra. 
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Cíl:  

Cílem Metropolitního plánu by mělo být, aby problémy, které mohou být plánem řešeny, jím řešeny byly. Ty, 

které Metropolitní plán řešit nemůže, by měly být předány patřičným složkám a organizacím hl. m. Prahy, 

aby je řešily jinými opatřeními, např. stavebními, organizačními. 

Metoda:  

Městská část nezná metodiku tvorby Metropolitního plánu, nemá k dispozici zatím ani žádné konkrétní 

výsledky. Metodiku a rozhodnutí, které problémy jdou Metropolitním plánem řešit a které ne, je třeba 

ponechat na základě stavebního zákona na zpracovateli. 

Představa MČ Praha11 o řešení problémů: 

1. Obě části MČ Praha 11 by se měly lépe propojit MHD. Měl by být dostavěn Pražský okruh v jihovýchodní 

části, měl by být eliminován negativní dopad hluku a znečištění životního prostředí na obydlené části 

území MČ Praha 11.  

2. Další dopravně významné komunikace – hlavně Výstavní, Mírového Hnutí a Roztylská – by měly být 

vynechány z tranzitní těžké dopravy. 

3. Zástavba bez občanského vybavení a pracovních příležitostí v okolí území MČ Praha 11, hlavně na 

jihovýchodě a východě Prahy, by neměla být povolována. Křeslice a Újezd by měly mít napojení na D1 a 

nikoliv být odkázány na spojení s Prahou jedinou ulicí Formanská. Ulevilo by se křižovatce Opatovská x 

Ke Kateřinkám. 

4. V současné době a do budoucna by problematické křižovatky měly být jako stavby veřejně prospěšné a 

současně stavbami podmiňující výstavbu v okolních zatím nezastavěných plochách – např. Na Jelenách, 

Opatov, Türkova – Senohrabská, Nad Přehradou, Exnárova apod. 

5. U všech stanic metra Háje, Opatov, Chodov i Roztyly by se z dopravního hlediska mělo prověřit, zda 

volné plochy původně určené pro občanskou vybavenost a dlouhodobě nedostavěné a devastované lze 

vůbec k tomuto účelu využít. Mj. na základě toho, jak by jejich nové využití přitížilo dopravě, stanovit 

jejich budoucí využití a míru zátěže. 

6. Najít nástroj, jak rezidenty motivovat, aby si nepořizovali více automobilů, když je nemají kde zaparkovat, 

a aby neporušovali svojí nedisciplinovaností dopravní předpisy a nezhoršovali průjezdnost pro IZS. 

7. Najít nástroj, jak motivovat zde nebydlící zaměstnance podniků na území MČ Praha 11 a blízkého okolí, 

aby využívali parkovací kapacitu podniků. 

8. Zvážit potřebnost tramvaje s ohledem na hraniční intervaly metra C ve špičkách. 

9. Řešit (i postupně) autobusové terminály autobusů meziměstské a příměstské dopravy od stanic metra. 

Nezřizovat  P + R na Opatově a na Roztylech. Na Chodově a na Hájích pouze akceptovat stávající. Toto 

vše zřídit vně Prahy, klienty jsou obyvatelé Středočeského kraje, tj. zřídit vše na jeho území. 

Další: 

10. Zlepšit prostupnost pro pěší a cyklisty.  

11. Zlepšit uspořádání dopravního prostoru komunikací vedoucí k lepšímu uživatelskému komfortu a 

průjezdnosti. 

12. Zajistit rozumnou dopravní obsluhu Trojmezí, které se stává díky okolní postupné zástavbě ze všech stran 

nedostupné. 

 

 

                                                                                                                  Ing. Jiří Štyler 

                                                                                                             starosta MČ Praha 11 


