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ABSTRAKT 
 

Předmětem této práce je analýza a návrh řešení problémových míst z hlediska 

dopravy v pražské městské části Újezd nad Lesy. Návrhy mají zajistit zklidnění dopravy 

v dané oblasti, a také zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Práce se zabývá širšími 

dopravními vztahy, součástí je také vyhodnocení dopravních nehod a vyhodnocení vlastního 

rozsáhlého dopravního průzkumu. Analýza dopravy a návrh úprav jsou provedeny 

se zaměřením na jednotlivé oblasti řešeného území, ale také z hlediska plošného řešení 

dopravy v území. Všechna navrhovaná řešení jsou v souladu s Českými státními normami 

a Technickými podmínkami. 
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Seznam použitých zkratek 

ČD  České dráhy 

HDP  Hlavní dopravní prostor 

IAD  Individuální automobilová doprava 

JP  Jízdní pruh 

MHD  Městská hromadná doprava 

MHMP  Magistrát hlavního města Praha 

MÚK  Mimoúrovňová křižovatka 

MČ  Městská část 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

PČR  Policie České republiky 

PID  Pražská integrovaná doprava 

RPDI  Roční průměr denních intenzit 

RPDIPD Roční průměr denních intenzit v běžný pracovní den 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

SDZ  Svislé dopravní značení 

SLDB  Sčítání lidu domů a bytů 

SOKP  Silniční okruh kolem Prahy 

SSZ  Světelné signalizační zařízení 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty 

TP  Technické podmínky 

TSK  Technická správa komunikací 

VDZ  Vodorovné dopravní značení 
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1 Úvod 

Tento dokument analyzuje současný stav všech druhů dopravy včetně zmínky 

o připravovaných projektech. Dále byl zpracován rozsáhlý průzkum dopravy, který byl 

proveden na území Újezdu nad Lesy v říjnu 2012. Z tohoto průzkumu byla získána důležitá 

dopravně-inženýrská data, která byla porovnána s předchozími dostupnými výsledky 

průzkumů a na jejichž základě byla rovněž navrhována dopravní opatření. Součástí práce je 

dále analýza dopravních nehod, z databáze PČR, s vazbou na řešení zjištěných nehodových 

míst. V rámci práce došlo k podrobné analýze celého řešeného území, určení problémových 

míst, a také k návrhu jejich řešení. 

Navrhované úpravy ve všech oblastech jsou zpracovány v kontextu plošného řešení 

dopravy v území a také vždy z pohledu všech druhů dopravy. V potaz je bráno kromě 

územního plánu také umístění zdrojů a cílů dopravy. Práce bude sloužit jako koncepční 

dokument s ohledem na priority realizace nejen z dopravního hlediska, ale také z hlediska 

náročnosti provedení. Jedná se nejen o okamžitá řešení, která je možné realizovat prakticky 

ihned, ale rovněž o výhledová řešení, jejichž realizace je náročnější. U všech úprav ale platí, 

že jde o koncepční a komplexní návrhy, utvářející jednotný princip dopravních řešení tak, 

aby doprava fungovala v harmonii se životem místních obyvatel. Doprava by těmto lidem 

měla  život co nejvíce usnadňovat, a co nejméně komplikovat. K tomuto cíli vedou obecně tři 

hlavní zásady.  

V první řadě je nutné zlepšit prostředí místních komunikací. Zajistit dobrou 

přehlednost a organizaci dopravy, zvýšit bezpečnost provozu, zamezit překračování 

dovolené rychlosti, a také zajistit plynulost provozu.  

Dále je potřeba nabídnout motoristům alternativu k jejich způsobu dopravy. Je nutné 

zatraktivnit pěší a také cyklistickou dopravu, která v poslední době zaznamenává v některých 

městech výrazný rozvoj. Tento rozvoj musí být co nejvíce podporován. Samozřejmě se 

nesmí zapomínat na hromadnou dopravu osob, kde je důležité zajistit co nejlepší obslužnost 

území s potřebným umístěním zastávek a přestupních uzlů.  

V poslední řadě je potřeba zmínit nejsložitější, ale současně nejefektivnější řešení. 

Tím je vyloučení zbytné a tranzitní dopravy z území měst a obcí. To lze ale většinou zajistit 

jedině výstavbou obchvatů, která je finančně, administrativně i časově velmi náročná. Proto 

je důležitý každý malý krok, který vede ke zvýšení bezpečnosti a komfortu všech druhů 

dopravy ve městech.  
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1.1 Stručná historie Újezdu nad Lesy 

Dnešní území městské části Újezd nad Lesy bylo osídleno již od druhé poloviny 

3. tisíciletí před naším letopočtem. Důkazem této skutečnosti jsou archeologické nálezy 

při stavební činnosti. Nalezena byla keramika, kamenné nástroje prvních obyvatel, 

popelnice, kostrový hrob a další předměty dokazující jejich přítomnost v dávné minulosti. 

Podle dochovaných církevních pramenů byl Újezd (dříve také Viesd, Vgezd, Aujezd, nebo 

Oujezd) ve středověku tvořen asi 15 usedlostmi, které ležely podél současné ulice 

Staroújezdská. Z roku 1229 jsou potom dochované první zmínky o osadě Blatov, kterou v té 

době obývali dřevorubci pracující v přilehlém lese Fidrholci (dnes Vidrholec, nebo také 

Klánovický les). Osada bývá zmiňována na některých starých německých a ruských mapách. 

Osada Oujezd však na těchto mapách není. Od počátku 13. století do poloviny 15. století 

se změnilo několik majitelů Oujezda (včetně císaře Zikmunda). Po tomto období neexistují 

přibližně sto let o obci žádné dochované zmínky. Roku 1645 byla celá ves Oujezd vypleněna 

a vypálena Švédy. Po této události zůstala obec pustá až do roku 1783, kdy bylo obsazeno 

deset nových hospodářství německými rodinami. Obec však zůstala malá, (pouhých 

13 č. p.), a byla tak administrativně připojena k obci Koloděje. Potomci nových osadníků 

se po čase odstěhovali nebo splynuli s českým obyvatelstvem. Další rozvoj obce nastal 

až v období tzv. "pražské kolonizace" v období mezi lety 1890 - 1914. Do obce 

se nastěhovali obyvatelé z nedaleké Prahy. Jedním z důvodů pro stěhování nových obyvatel 

do této lokality byla dostavba železniční zastávky na trati z Prahy do Kolína, která byla 

uvedena do provozu roku 1881. V lese Fidrholci byla u trati zřízena železniční zastávka 

s názvem Jirny. Samostatná obec Újezd vznikla v roce 1921, oddělením od obce Koloděje. 

K obci se ve stejné době připojuje také osada Blatov. O rok později byl ministerstvem vnitra 

schválen nový název Újezd nad Lesy. V období 20. a 30. let minulého století počet obyvatel 

rychle rostl. Příliv nových obyvatel způsobil výstavbu nových rodinných domů, které rostly 

podél státní silnice (dnešní I/12) z Prahy do Kolína. V roce 1934 se místní obyvatelé dočkali 

otevření první školy v obci a v dalších letech byly postaveny jiné důležité stavby jako obecní 

dům, knihovna, pošta nebo policejní stanice. Vyšší správní jednotky (okresy) se často 

měnily. V průběhu let to byla Praha Žižkov, Říčany, Praha sever i Praha východ. V roce 1974 

došlo k připojení obce Újezd nad Lesy k hlavnímu městu Praha. Spolu s rovněž nově 

připojenými obcemi Běchovice, Klánovice, Koloděje se Újezd nad Lesy stal součástí obvodu 

Praha 9. [1] 
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1.2 Současnost 

Roku 2001 vzniknul zcela samostatný správní obvod Praha 21 s plnou státní správou, 

kterou úřad městské části Praha 21 v Újezdu nad Lesy vykonává také pro katastrální území 

Klánovice, Běchovice a Koloděje. 

Městská část Újezd nad Lesy se nachází na východním okraji hlavního města Prahy. 

Jihovýchodní hranice Újezdu nad Lesy tvoří rovněž hranici hlavního města Prahy. Podle 

posledního SLDB v roce 2011, žije na území městské části Újezd nad Lesy 10 352 obyvatel, 

což tvoří přibližně 60% obyvatel správního obvodu Praha 21. [2]  

Újezd nad Lesy se rozkládá na území velkém 10,14 km2, přičemž polovinu území, jak 

je patrné z Obr. 3, zaujímají lesní plochy (severní a východní část). Centrum Prahy je odsud 

vzdáleno přibližně 20 km a v závislosti na druhu použité dopravy je dosažitelné  

za 20 - 35 minut. Dnešní Újezd nad Lesy je stále se rozvíjející městskou částí, kde v průběhu 

desetiletí vznikala a stále vzniká různorodá zástavba rodinných domků a vilek. Rozsáhlé lesy 

činí z tohoto území zajímavou přírodní lokalitu s možností turistického i cykloturistického 

vyžití, nebo jenom odpočinku v příjemném prostředí.   

 

Obr. 1 Širší vztahy [22] 
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Obr. 2 Poloha v rámci pražských obvodů [21] 

 

Obr. 3 Letecký snímek s vyznačením hranic MČ [22] 

 

Obr. 4 Zástavba v ulici Oplanská 
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2 Širší dopravní vztahy 

Při jakémkoliv plánování zásahů do stávající infrastruktury je potřeba brát v úvahu 

širší dopravní vztahy. Zejména v dopravě je tato skutečnost velmi důležitá. Projektování 

novostaveb i rekonstrukcí nelze uskutečnit samostatně, ale tak aby fungovala návaznost 

na okolí. 

Územím prochází komunikace I/12 spojující Kolín s hlavním městem Praha. 

V systému komunikací hl. m. Prahy se jedná o důležitou radiální tepnu s regionálním 

i nadregionálním významem, která také tvoří alternativu k paralelně vedené a zpoplatněné 

dálnici D11. Komunikace I/12 spojuje Prahu s východní částí přípražského regionu a dále 

pokračuje směr Kolín, kde se napojuje na silnici I/38. Ta spojuje severovýchodní část 

Středočeského kraje od rychlostní komunikace R10 (E65) u Mladé Boleslavi přes Nymburk, 

dálnici D11 (E67), Kolín až po Kutnou Horu a dále pokračuje přes Jihlavu a Znojmo 

až na státní hranice s Rakouskem.  

Železniční trať č. 011, která prochází katastrálním územím Újezdu nad Lesy je 

součástí prvního tranzitního železničního koridoru. Se zastávkou Praha-Klánovice 

představuje pro místní obyvatele důležité spojení zejména s centrem Prahy, ale také 

s Kolínem a dále s východní částí republiky.  

Území Újezdu nad Lesy je začleněno do systému PID a je obsluhováno linkami MHD 

hlavního města Prahy. To zajišťuje dobrou dostupnost nejen centra, ale také ostatních částí 

Prahy a přilehlého regionu.  

Řešenou oblastí prochází cyklotrasa A50/8100, která je nejdelší cyklotrasou v Praze 

a okolí a je známá také pod názvem "Pražské kolo". 

2.1 Silniční síť 

Základní komunikační kostru městské části tvoří silnice:  

 I/12 (ul. Starokolínská, Novosibřinská)  

 III/33310 (ul. Staroklánovická, směr Klánovice)  

 III/33313 (ul. Zaříčanská, směr Sibřina)  

 III/0127 (ul. Staroújezdská, směr Koloděje)   

 III/01210 (ul. Rohožnická, směr Sibřina).  
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Délka komunikace I/12 na území Újezdu nad Lesy je přibližně 4 km. Vysoká intenzita 

na průtahu této komunikace (v nejzatíženějším profilu dle sčítání dopravy v roce 2011 

přes 19 000 voz/den v obou směrech) vytváří bariérový efekt a má za následek zhoršení 

životních podmínek pro zdejší obyvatele. Jedná se o kongesce, zvýšenou koncentraci 

škodlivin ve vzduchu, hluk, nízkou bezpečnost pěších v okolí této komunikace a v neposlední 

řadě zpožďování autobusů MHD. Z dopravního hlediska je důležitou komunikací také silnice 

III/33310, spojující centrum Újezdu nad Lesy se železniční zastávkou Praha - Klánovice 

a dále s MČ Klánovice a Šestajovice. Křižovatka silnic I/12, III/33310 a III/0127 (ulic 

Starokolínská, Novosibřinská, Staroújezdská a Staroklánovická) je dopravně nejzatíženějším 

a nejproblematičtějším místem na celém území. V současné době je řízena SSZ, ale její 

kapacita je vzhledem k intenzitě na všech čtyřech ramenech nevyhovující (zejména velký 

problém činí absence levých odbočovacích pruhů na I/12). Poměrně značný místní význam 

mají i ostatní komunikace III. třídy, které spojují Újezd nad Lesy se sousední MČ Koloděje 

a obcí Sibřina. 

Dalšími dopravně významnými komunikacemi v Újezdu nad Lesy jsou ulice:  

 Budčická  

 Čentická  

 Hulická  

 Nadějovská 

 Pilovská 

 Polesná   

 Toušická. 

2.1.1 Místa řízená SSZ 

V řešeném území se v současné době nachází dvě křižovatky se SSZ: 

 I/12 x III/33310 x III/0127 (Starokolínská x Novosibřinská x Staroújezdská 

x Staroklánovická) 

 Novosibřinská (I/12) x Toušická 

Dvě SSZ řídí provoz na přechodech pro chodce: 

 v blízkosti křižovatky Starokolínská (I/12) x Rápošovská x Polesná (ZŠ) 
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 v blízkosti křižovatky Starokolínská (I/12) x Onšovecká x Novolhotská 

(zastávka MHD Blatov). 

Pátým místem, kde se v současné době využívá SSZ je: 

 výjezd autobusů MHD z obratiště v zastávce Sídliště Rohožník 

na ul. Novosibřinskou (detekce pro plynulý provoz autobusů MHD) spolu 

s přechodem pro chodce - poptávkové tlačítko  

V nejbližší době dojde k realizaci SSZ také na křižovatce I/12 x III/33310 

(Novosibřinská x Zaříčanská).  

 

Obr. 5 Místa řízená SSZ 

2.1.2 Obchvat I/12 

Jak již bylo zmíněno v kap. 2.1, současná situace ohledně komunikace I/12 na území 

Újezdu nad Lesy je velmi problematická. Stávající silnice v úseku Praha - Běchovice - Úvaly 

prochází přímo souvislou oboustrannou zástavbou nejenom na území MČ Újezd nad Lesy, 

ale také MČ Běchovice a částečně i obcí Úvaly. Silnice je využívána vedle tranzitní dopravy 

také k zajištění každodenních příměstských vztahů sídel přilehlých k Praze a přímé obsluze 

stále se rozvíjejícího území. Dopravní zatížení je velmi vysoké, neodpovídá současnému 

uspořádání komunikace a z toho vyplývají mnohé problémy. Vysokou intenzitou osobní 
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i nákladní dopravy a množstvím úrovňových křížení I/12 s ostatními komunikacemi je 

ohrožována bezpečnost všech účastníků silničního provozu. 

Nutno podotknout, že I/12 spolu s I/2 jsou jedinými dvěma z dvanácti hlavních tahů, 

které nemají na vjezdu do Prahy minimálně dva jízdní pruhy v každém směru. 

Přeložka silnice I/12 svou nově navrženou polohou způsobí přeměnu stávající silnice 

I/12 na komunikaci nižší třídy s nutností zklidnění dopravy na stávajícím průtahu I/12. 

Hodnoty intenzit dopravy a přepravní vztahy se na území Újezdu nad Lesy výrazně změní 

a tomu bude muset odpovídat i uspořádání a podoba uliční sítě. Nová poloha silnice I/12 je 

navržena mimo veškerá zastavěná území v uspořádání S24,5/80 (dva jízdní pruhy v každém 

směru), které odpovídá nejen stávajícím, ale také výhledovým dopravním zatížením.[3] 

Silnice I/12 ve své nově navržené poloze o celkové délce 12 601 m prochází územím 

hlavního města Prahy (44% délky trasy) a Středočeským krajem (56% délky trasy). Přeložka 

začíná za plánovanou MÚK Dubeč (Běchovice), která řeší propojení Štěrboholské radiály, 

části Pražského okruhu v úseku Běchovice - Satalice a dále připravované stavby Pražského 

okruhu 511 Běchovice - D1. Jako východní pokračování Štěrboholské radiály prochází 

přeložka silnice I/12 katastrálním územím Dubče terénním zářezem v klesání jižně od části 

Běchovic zvané Nová Dubeč. Poté trasa přeložky násypovým tělesem a mostní estakádou 

přechází Říčanský potok a občasnou vodoteč na rozhraní katastru Dubče a Běchovic. Dále 

pak trasa stoupá přes lokální terénní hřbet, následuje násyp a další mostní estakáda přes 

Rokytku. Poté trasa ve stoupání pokračuje 4 000 metrů dlouhým zářezem o hloubce  

5 - 10 m. Trasa se stáčí jihovýchodně, kde obchází MČ Koloděje ze severu a MČ Újezd 

nad Lesy z jihu. Dále pokračuje katastrálním územím Újezdu nad Lesy. Vedení trasy 

v zářezu výrazně snižuje ovlivnění okolních oblastí hlukem. Za hranicí katastru se přeložka 

dostává na úroveň stávajícího terénu. Trasa přeložky v klesání míjí ze severu obec Květnice 

a po krátkém, poměrně hlubokém zářezu přechází na hranici s katastrálním územím 

Dobročovice delším mostním objektem potok Výmola. Dále trasa stoupá kratšími zářezy 

a násypy menších rozsahů jižně pod Škvoreckou oborou k bezejmenné vodoteči, kterou 

překonává severně od obce Dobročovice kratším mostním objektem. Následuje asi 

kilometrové stoupání v zářezu hloubky 2 - 7 m do nejvyšší polohy celé trasy mezi 

Dobročovicemi a částí Úval zvanou Radlická čtvrť. Jižně pod Radlickou čtvrtí klesá trasa 

přeložky v přibližné úrovni stávajícího terénu ke křížení s lokáním terénním zlomem, 

nacházejícím se již na katastru Škvorec. Po mírném zářezu trasa přechází delším mostem 

v klesání nad Škvoreckým potokem a stávající silnicí II /101. Přechodem zpět na katastrální 

území Úval trasa klesá 400 m dlouhým a 2 - 2,5 m hlubokým zářezem. Poté kratšími násypy 

a malým mostním objektem překonává Přišimaský potok. Přeložka pak pokračuje v klesání 
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až téměř do napojení na stávající stopu silnice I/12 v mírných zářezech hloubky asi 1,5 m, 

pouze okolo km 12,0 se nachází úsek zářezů hloubky okolo 3,5 m v délce 250 m. Přeložka 

končí napojením na stávající stopu silnice I/12, necelých 200 m před jejím křížením se silnicí 

III/10163 Tuklaty - Přišimasy.[3] 

Na novém úseku I/12 je navrženo 6 MÚK (MÚK se SOKP je součástí stavby SOKP 

511 Běchovice - D1). Jedná se o tyto MÚK: 

 MÚK Běchovice - ul. Do Panenek - dojde k přeložce ul. Do Panenek tak, že 

se napojí na stávající I/12 východně od MČ Běchovice (dnes uvnitř MČ), kde 

vznikne nově okružní křižovatka 

 MÚK Koloděje - III/0127 (Újezd nad Lesy - Koloděje) 

 MÚK Újezd nad Lesy - III/33313 (ul. Zaříčanská, severně od křižovatky 

Zaříčanská x Rohožnická) 

 MÚK Květnice - III/01212 

 MÚK Škvorec - II/101  

 MÚK Tuklaty - napojení do stávající stopy I/12 

 

Obr. 6 Vedení trasy obchvatu I/12 [3] 
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Ačkoliv schválení investičního záměru proběhlo již v roce 2002 a souhlasné 

stanovisko EIA bylo vydáno v roce 2003, není stále v této době vydáno územní rozhodnutí, 

o které bylo požádáno v lednu 2008. Toto řízení bylo přerušeno s výzvou o doplnění 

některých podkladů a v prosinci 2009 bylo územní rozhodnutí vydáno. V zákonné lhůtě bylo 

proti územnímu rozhodnutí vzneseno několik odvolání. Stavební úřad postoupil odvolací 

řízení nadřízenému orgánu (MHMP). Odvolací orgán MHMP v březnu 2011 vydal rozhodnutí, 

kterým bylo ÚR vráceno k novému projednání na stavební úřad Prahy 21. Dnes je dle 

informací ŘSD odhadováno vydání územního rozhodnutí na rok 2013 a vydání stavebního 

povolení na rok 2015. Stavět by se mohlo začít na konci roku 2015 a ukončení stavby je 

plánováno na rok 2020. Jedná se o velmi komplikovaná projednávání a co se týká termínů, 

jde stále pouze o odhady. Na kolik budou tyto odhady reálné se ukáže v následujících 

měsících a letech.  

2.2 Železniční síť 

Katastrálním územím MČ Újezd nad Lesy prochází železniční trať 010/011, která je 

součástí I. tranzitního železničního koridoru (Německo - Děčín - Ústí nad Labem - Praha - 

Pardubice - Česká Třebová - Brno - Břeclav - Rakousko). Na hranici katastrálních území 

Újezdu nad Lesy a Klánovic leží železniční zastávka Praha - Klánovice. Trať je v tomto místě 

trojkolejná, elektrizovaná stejnosměrnou trakční proudovou soustavou 3 kV a zábrzdná 

vzdálenost je 1 000 m. Zastávka Praha-Klánovice má dvě vnější nástupiště u první a druhé 

koleje, nultá (prostřední) kolej je průjezdná. Železniční trať je integrována do PID a zabývá 

se jí také kapitola věnovaná MHD.  

 

Obr. 7 Železniční zastávka Praha Klánovice 

 

Obr. 8 Železniční zastávka Praha Klánovice 
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2.2.1 Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice - Úvaly 

Úsek Úvaly - Praha-Klánovice - Praha-Běchovice je jedním z posledních, kterých se 

zatím nedotkla modernizace nebo optimalizace na prvním tranzitním koridoru. K jeho 

modernizaci by mělo dojít v letech 2014 - 2016. Je naplánována rekonstrukce železničního 

svršku a spodku, přičemž směrové vedení trati zůstane zachováno. Stavba bude realizována 

převážně na drážních pozemcích SŽDC a ČD. Délka technologicky modernizované trati je 

13 162 m. Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v lese Vidrholec, kam by neměl být 

povolen vjezd stavební techniky, se předpokládá následující způsob realizace. V části úseku 

bude trať jednokolejná (stávající tříkolejná trať: jedna kolej pojížděná, jedna kolej budovaná, 

jedna kolej pro přísun materiálu). Je zřejmé, že takové opatření vyvolá značné snížení 

kapacity tratě, navíc zde již nebude možné odklánět dálkové vlaky podobně jako 

při modernizaci trati Libeň – Běchovice, kdy byly vlaky odkloněny přes Malešice. Část vlaků 

bude tedy zřejmě vedena přes Nymburk a Lysou nad Labem. V rámci modernizace bude 

také rekonstruována železniční zastávka Praha-Klánovice. Dojde k rekonstrukci nástupišť 

a podchodu, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. [4] 

2.3 Hromadná doprava osob 

Hromadná doprava na území MČ Újezd nad Lesy je integrována do systému PID. 

Újezd nad Lesy se nachází v tarifním pásmu P, 0, B (v závislosti na druhu použitého 

dopravního prostředku). Tarifně je území Prahy rozděleno na pásma P a 0 (celkem je území 

Prahy započítáváno jako 4 tarifní pásma). Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu 

a pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B – pásmo příhraničních zastávek. Pásmo P zahrnuje 

metro, tramvaje, autobusy MHD (linky č. 100 – 299 a 501 – 599), lanovku na Petřín, přívozy 

a vybrané traťové úseky železnice. Pásma 0 a B zahrnují příměstské autobusy (linky 

č. 300 – 399 a 601 – 620) vedené na území Prahy a vybrané traťové úseky železnice. 

Linky PID na území Újezdu nad Lesy mají velký význam z hlediska dostupnosti 

nejenom centra Prahy, ale i dalších částí hlavního města a Středočeského kraje. Úloha MHD 

je v Újezdu nad Lesy nezastupitelná. Zejména z hlediska konkurence vůči IAD je nutné MHD 

dále zkvalitňovat tak, aby byl poměr MHD ku IAD co nejvyšší ve prospěch MHD. 

Stávající stav je mj. výsledkem změn v oblasti v prosinci roku 2011 a také rozsáhlých 

změn v celé síti MHD v září 2012. Původně území Újezdu nad Lesy obsluhovala kromě 

ostatních linka č. 109 (Sídliště Rohožník směr Dolní Počernice, Spojovací a Palmovka), která 

je nyní vedena z Běchovic do zastávky VÚ Běchovice, kde je ukončena. V prosinci 2011 byla 

také nově zavedena midibusová linka 260.  
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Stěžejní je pro hromadnou dopravu napojení na železniční zastávku Praha-Klánovice, 

protože linka S1 (resp. S7) představuje rychlé a kapacitní spojení s centrem Prahy. 

V současném uspořádání linek je také důležitá návaznost na metro linky B ve stanici Černý 

Most, která je dosažitelná ze Sídliště Rohožník za 20 minut. Území Újezdu nad Lesy je 

v současnosti poměrně dobře obsluhováno MHD, jsou spojeny důležité zdroje a cíle 

přepravy. Současně je nutné podotknout, že je zde mnoho skutečností, nad kterými je 

důležité se zamyslet a kde je případně prostor pro změnu a zlepšení situace (posouzení 

efektivity změn v letech 2011, 2012, využití linky 260, dostupnost zastávek, atd.). 

2.3.1 Autobusové linky PID provozované na území Újezdu nad Lesy 

MČ Újezd nad Lesy je v současné době obsluhována šesti denními městskými, 

dvěma denními příměstskými a dvěma školními autobusovými linkami. Území obsluhuje také 

jedna noční městská linka. Souhrn všech linek včetně jejich základních charakteristik je 

na následujících Obr. 9 - Obr. 19. 

 

Obr. 9 Linka č. 163 
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Obr. 10 Linka č. 250 

 

Obr. 11 Linka č. 251 
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Obr. 12 Linka č. 260 

 

Obr. 13 Linka č. 261 
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Obr. 14 Linka č. 269 

 

Obr. 15 Linka č. 303 
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Obr. 16 Linka č. 391 

 

Obr. 17 Linka č. 503 
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Obr. 18 Linka č. 562 

 

Obr. 19 Linka č. 564 
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2.3.2 Železniční linky PID obsluhující železniční zastávku Praha-Klánovice 

Přes železniční zastávku Praha-Klánovice jsou vedeny následující dvě železniční 

linky. 

 

Obr. 20 Linka S1 

 

Obr. 21 Linka S7 
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2.4 Cyklistická doprava 

Cyklistickou dopravu je nutné rozlišovat podle její funkce. Cyklistická trasa může plnit 

funkci dopravní nebo rekreačně turistickou. 

V prvním případě slouží jízdní kolo jako prostředek pro přepravu k určitému cíli. 

Jedná se zejména o každodenní přepravu do zaměstnání, do školy nebo za občanskou 

vybaveností. Důležitým požadavkem je nutnost co nejkratšího spojení, které si v případě 

nevhodného trasování cyklisté sami hledají. Sebemenší závlek je pro cyklistu překážkou, 

kterou se snaží překonat. Základním požadavkem je tedy co nejkratší cestovní doba a přímé 

spojení zdrojů a cílů cesty. Každodenní cyklisté jsou zpravidla znalí situace v provozu 

na pozemních komunikacích a jezdí většinou jednotlivě. Využití jízdního kola není tolik 

závislé na povětrnostních podmínkách. 

Ve druhém případě je cílem samotná jízda na kole nebo jízda za turistickými cíli. 

Tento druh cyklistické dopravy se uskutečňuje především mimo zastavěná území. Tito 

cyklisté vyhledávají trasy mimo města, v přírodě. Základním požadavkem je bezpečnost 

a atraktivita prostředí. Trasy nemusí být co nejkratší. Zajížďka za určitým účelem může být 

žádoucí. Uživatelé jsou velmi různorodou skupinou co do věku, cyklistické zkušenosti 

a dosahované rychlosti jízdy. Cyklisté jezdí jednotlivě, častěji ve skupinách, mnohdy 

i s malými dětmi. 

Obě funkce cyklistické dopravy mají na území MČ Újezd nad Lesy svoji 

nezastupitelnou roli.  

Jízdní kolo je hojně využívaným prostředkem pro jízdu do škol, zaměstnání, případně 

za službami nejenom na území Újezdu nad Lesy. Opět zde platí důležitost napojení 

na železnici, kdy je možné cestovat vlakem s jízdním kolem, nebo ho využít pouze k cestě 

na zastávku Praha-Klánovice. Obě možnosti představují v budoucnosti zajímavou 

perspektivu, kterou je důležité podporovat a snažit se ji rozvíjet. Zejména se musí klást důraz 

na možnost bezpečného zaparkování jízdního kola u železniční zastávky, tak aby si člověk, 

který tam své kolo nechá, mohl být jistý, že ho na stejném místě a ve stejném stavu najde 

také po svém návratu. 

Prvků cyklistické dopravy je v současné době na území MČ minimum. Jedná se spíše 

o jednotlivé segmenty, které nejsou propojeny a nenavazují na sebe. Výraznou překážku 

pro cyklisty tvoří průtah komunikace I/12. Křížení s touto silnicí, stejně jako pohyb cyklistů 

po ní je velmi nebezpečný, a to jak vzhledem k uspořádání, tak k intenzitě dopravy. Újezd 

nad Lesy a Koloděje spojuje stezka pro chodce a cyklisty. Její povrch je ale ve špatném 
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stavu a také její ukončení a převedení cyklistů do HDP není z hlediska bezpečnosti 

provedeno vhodně. Se železniční zastávkou Praha-Klánovice spojuje Újezd nad Lesy 

chodník, (který je dnes využíván spíše jako stezka pro chodce a cyklisty, ačkoliv tak není 

označen). Cyklisté se zde mohou vyhnout silnému provozu v ulici Staroklánovická. Stezka 

má v krátkém úseku nový povrch z dlažby a má šířku přibližně 1,5 m.  

Současné jednosměrné ulice tvoří bariéry pro cyklistickou dopravu. Nyní je pouze 

část ulice Hodkovská zobousměrněna pro cyklisty. Projekt řešící zobousměrnění ulice 

Čentická pro cyklisty je zmíněn v kap. 2.7.2.  

Turistická atraktivita Újezdu nad Lesy, která spočívá hlavně v těsné blízkosti 

Klánovického lesa, dává velký prostor k využití také rekreačně turistické funkce cyklistické 

dopravy. Značené turistické cyklotrasy se v řešeném území nacházejí tři: 

 8100/A50  trasa známá také jako "Pražské kolo" (okružní trasa kolem 

  Prahy), délka 121 km 

 8207   Březí - Újezd nad Lesy - Klánovický les, délka 10 km 

 8211  Tismice - Tuklaty - Úvaly - Klánovický les, délka 17 km 

Dále je na území Újezdu nad Lesy plánována v budoucnosti cyklotrasa A25. Jedná 

se o plánovanou páteřní trasu, která má vést z pražského Starého Města přes Žižkov, 

Hrdlořezy, Kyje, Hostavice, Dolní Počernice, Běchovice do Újezdu nad Lesy a dále směrem 

na Úvaly. Prvním otevřeným úsekem budoucí A25 je cyklostezka na Žižkově vedená 

po tělese bývalé železniční trati od ulice Seifertova u Hlavního nádraží až na Krejcárek 

včetně tunelu pod Vítkovem. 

Cyklistická doprava a její koncepce je podrobně řešena v cyklogenerelu, který není 

součástí této práce, ale je tvořen v koordinaci s generelem dopravy, tak aby si jednotlivá 

řešení a návrhy odpovídaly a navazovaly na sebe. 



Dopravní generel MČ Praha 21 Újezd nad Lesy 
 

 

 

 

  - 26 - 

 

 

Obr. 23 Křižovatka cyklotras, ulice Staroklánovická 

 

Obr. 24 Ulice Hodkovská 

2.5 Pěší provoz 

Podobně jako u cyklistické dopravy existují dvě složky pěší dopravy. V první řadě 

se jedná o pěší dopravu za určitým cílem (zaměstnání, obchody, úřady, atd.). V druhém 

případě jde o turistiku, respektive o chůzi, kdy není účelem dosáhnout určitého cíle, ale spíše 

chůze jako taková.  

Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky provozu a to je nutné brát v potaz 

při posuzování a návrhu jakýchkoliv dopravních staveb. Na bezpečnost chodců se musí 

pamatovat zejména pří křížení komunikací, ale také při návrhu chodníků a stezek. Mnoho 

chodců ve větší nebo menší míře nerespektuje zákazy. Jedná se například o přecházení 

v místech, kde to není povolené, chůzi přes zeleň, nebo přecházení na signál stůj. Vyplývá to 

z neochoty chodců jakkoliv si prodlužovat svoji trasu. Není zde záměrem nikterak omlouvat 

toto porušování zákazů. Navíc platí, že pokud člověk například přechází komunikaci mimo 

místa k tomu určená, nebo dokonce na signál stůj jedná na vlastní nebezpečí a také 

se samozřejmě vystavuje možnému trestu. Je ale potřeba chodcům při návrhu řešení 

vycházet vstříc, brát jejich požadavky (které dají se poměrně dobře vypozorovat) na vědomí, 

netvořit jim zbytečné překážky, závleky tras a tvořit tak co nejjednodušší a nejpřímější trasu. 

Pokud neexistuje jiné řešení a je například nutné umístit přechod dále od křižovatky, je 

vhodné zabránit přirozenému přímému průchodu křižovatkou zábranou (nejčastěji zábradlí).  

V minulosti se při řešení křížení pěších proudů s pozemními komunikacemi využívaly 

výhradně přechody pro chodce, na kterých musí od roku 2001 řidiči dát chodcům přednost 

a umožnit jim bezpečně přejít vozovku. Velký počet přechodů na určitém úseku může 

snižovat plynulost dopravy a také akceptaci přednosti chodců řidiči. Řešením je (a stále 

častěji se tento trend při navrhování komunikací uplatňuje) ponechání přechodů pro chodce 
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pouze v místech, kde to vyžaduje kombinace hodnot intenzity vozidel a chodců (nebo 

specifické místní podmínky) a na zbytku míst realizovat místa pro přecházení. V místech, 

kde je intenzita provozu nízká (např. zóny 30, obytná zástavba, obslužné komunikace 

nižšího významu) není vhodné zřizovat přechody pro chodce ani místa pro přecházení 

vůbec. Naopak pokud jsou hodnoty intenzity pěších i vozidel vyšší než horní hranice 

možné/doporučené oblasti, je zpravidla nutné zřídit přechod řízený SSZ. Přibližné hodnoty 

intenzit jsou na následujícím Obr. 25. 

 

Obr. 25 Oblasti použití přechodů pro chodce 

Přechody pro chodce byly dle dosavadních zvyklostí vnímány jako jediné možné 

opatření k bezpečnému přecházení. Často jsou ale zřizovány bez většího zvážení a hlavně 

bez opatření ke zvýšení bezpečnosti. Na základě již zmíněné změny legislativy upravující 

povinnosti účastníků provozu a vlivem jejího mylného výkladu došlo k faktu, že veřejnost 

nabyla dojmu absolutní přednosti chodců na přechodu a nutno podotknout, že i po 12 letech 

se mnoho chodců na přechodu tak chová. Tento fakt má kromě zvýšení nehodovosti 

na přechodech (snížení ostražitosti chodců, vynucování si přednosti v případě, kdy je to 

téměř fyzicky nemožné) také vliv na snižování kapacity komunikace v případě přecházení 

jednotlivců v hustém sledu. Dále se při schvalování projektů křižovatek vyskytují požadavky 

na odsun přechodů dále od křižovatky (aby vozidlo vyjíždějící z křižovatky nesnižovalo její 
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kapacitu), což vede k vychýlení tras chodců z přímého směru a k jejich prodlužovaní (což je, 

jak bylo popsáno výše, nežádoucí).   

Místa pro přecházení jsou vhodnou alternativou k přechodům pro chodce. Je to místo 

na pozemní komunikaci, které stavebním nebo organizačním opatřením umožňuje překonání 

vozovky chodci. Nevyznačuje se SDZ ani VDZ. Hlavní výhodou je fakt, že chodec je při 

přecházení vozovky výrazně obezřetnější a nemá falešný pocit absolutní přednosti. Dále se 

nesnižuje kapacita komunikace a náklady na realizaci, provoz a údržbu jsou nižší 

(u přechodu pro chodce je nutné speciální nasvětlení a vyznačení VDZ). Zkušenosti 

z provozu jsou zatím pozitivní a většinou se zřízení míst pro přecházení projevila snížením 

nehodovosti na daném místě. 

Na území Újezdu nad Lesy tvoří pro pěší (stejně jako pro cyklisty) výraznou překážku 

silnice I/12. Vyskytuje se zde mnoho nebezpečných míst, kde je často velmi složité 

bezpečně přejít na druhou stranu komunikace. Chodníky podél této silnice jsou ve velké míře 

ve špatném stavu, na mnoha místech jsou úzké a někde chybí úplně.  

Důležité je propojení centrální části MČ se železniční zastávkou Praha-Klánovice. 

Stezka, která umožňuje bezpečný pohyb chodců podél ulice Staroklánovická je již zmíněna 

v kap. 2.4. Stejně funguje také spojení s MČ Koloděje (stezka pro chodce a cyklisty), která je 

zmíněna ve stejné kapitole 

Stejně jako u cyklistické dopravy zde platí, že turistika je na území MČ Újezd 

nad Lesy velmi rozšířená a atraktivní díky blízké poloze Klánovického lesa. Je zde 

vyznačeno několik turistických tras, přičemž všechny jsou vedeny přes území Klánovického 

lesa a jedna z nich (žlutá značka) je přivedena na sídliště Rohožník. Významnou křižovatkou 

a východiskem turistických tras je železniční zastávka Praha-Klánovice. V Klánovickém lese 

jsou vyznačeny dvě naučné stezky. 

 

Obr. 26 Rozcestí tras u zastávky Klánovice 

 

Obr. 27 Rekonstruovaný přechod poblíž ul. Pilovská 
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2.6 Doprava v klidu 

Doprava v klidu je důležitou složkou dopravy v každém městě či obci. Obecně 

se jedná o problematickou oblast a to zejména v centru sídel (historická centra, obchodní 

zóny, atd.) a oblasti sídlišť. Zejména situace na sídlištích bývá často velmi komplikovaná. 

Při výstavbě bytových domů před mnoha lety nebylo počítáno s tak rapidním nárůstem 

automobilizace, a proto v oblasti sídlišť dnes často chybí odpovídající počet parkovacích 

a odstavných stání. Nedostatečně řešené parkování je možnou hrozbou pro případ požárů 

nebo živelné katastrofy, neboť komunikace zejména na sídlištích jsou blokovány parkujícími 

vozidly a nezajišťují požadovanou přístupnost vozidlům hasičských jednotek a lékařské 

služby. Dále také často chybí odpovídající značení, zejména dopravní stíny, navádějící 

dopravní proud mimo parkovací stání. Dalším častým nešvarem je bezprostřední blízkost 

parkovacích míst u přechodů pro chodce a křižovatek, což zhoršuje rozhledové poměry 

přecházejících chodců, stejně jako vozidel vyjíždějících z vedlejší komunikace. 

Újezd nad Lesy nemá klasické historické centrum (náměstí), čímž odpadá problém 

s parkováním v centru. Za centrum se dá považovat oblast kolem úřadu MČ a hlavní 

křižovatky. Zde je situace vcelku uspokojivá. U kulturního centra je dostatek parkovacích 

míst, včetně podzemního parkoviště. U úřadu MČ Praha 21 slouží k parkování ulice Hulická, 

což není sice ideální stav, ale v režimu jednosměrné komunikace to v současné době svůj 

účel plní. Situace na sídlišti Rohožník není nijak problematická (vyplývá to také z pozdější 

výstavby sídliště). Ačkoliv organizace parkování by zde mohla být na lepší úrovni, 

parkovacích i odstavných stání je zde dostatek. Parkování u dalších zájmových objektů je 

také vyhovující. Jedná se o nákupní střediska (Penny, Lidl, Albert), kde se zejména 

u obchodů Penny a Lidl nacházejí kapacitní parkoviště. Lehce problematická je situace 

u pošty, kde nejsou oficiálně zřízena parkovací místa a vozidla zde stojí na chodníku nebo 

na okraji ulice Domanovická.  

Největším problémem, co se týká dopravy v klidu na území MČ Újezd nad Lesy, je 

oblast železniční zastávky Klánovice. V současné době je zde přibližně 30 parkovacích míst, 

což neodpovídá poptávce ani významu vazby na železnici v tomto místě. Tuto neuspokojivou 

situaci je nutné řešit, protože železniční spojení do centra Prahy může být pro obyvatele 

Újezdu nad Lesy i blízkého okolí konkurenceschopnou alternativou k IAD alespoň v části 

cesty. 
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2.7 Plánované projekty 

Újezd nad Lesy je stále se rozvíjející částí ve všech směrech. Není opomíjen ani 

rozvoj a opravy dopravní infrastruktury. V této kapitole jsou zmíněny projekty, které by měly 

být realizovány v nejbližší budoucnosti. 

2.7.1 Křižovatka ulic Novosibřinská a Zaříčanská - zřízení SSZ 

V nejbližší době proběhne realizace SSZ na stykové křižovatce ulic Novosibřinská 

a Zaříčanská (silnice I/12 a III/33310). Důvodem ke zřízení je především problematické 

připojení z vedlejší ul. Zaříčanská směr Praha, zejména v dopravní špičce (intenzita 

ve špičkové hodině až 200 voz/hod). Stavební úpravy křižovatky budou minimální, dojde ale 

k úpravě VDZ v křižovatce, s vyznačením V19 (Prostor pro cyklisty). SSZ bude v koordinaci 

se SSZ v sousední křižovatce Novosibřinská x Toušická. Důvodem je malá vzdálenost mezi 

křižovatkami (cca 400 m) v souvislosti se zajištěním co nejplynulejšího provozu. K realizaci 

by mělo dojít do roku 2014. 

2.7.2 Cyklopruh v ulici Čentická 

Projekt protisměrného cyklopruhu v ulici Čentická odstraní významnou a občas také 

cyklisty nerespektovanou bariéru. Zobousměrnění této ulice pro cyklisty je důležitým krokem 

ke zvýšení bezpečnosti v této oblasti. Dojde k propojení z ulice Staroklánovická se ZŠ v ulici 

Polesná a oblastí Blatova. Cyklopruh je navržen v šířce 1,50 m a v kontrastním barevném 

provedení. Šířka JP bude 3,50 m a zachován zůstane i parkovací pruh (podélná stání) 

v šířce (1,80 m). Dojde k úpravě obou vjezdů do ulice Čentická a instalaci plastových 

sloupků k oddělení cyklopruhu od JP. V rámci zklidnění dopravy vzniknou v ulici zpomalovací 

polštáře (1,25 x 1,75 m). Dojde také k úpravě nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/h (dnes 

40 km/h). Projekt by měl být definitivně schválen v letošním roce 2013. 

2.7.3 Dvě nové autobusové zastávky v ulici Starokolínská 

V současné době je připraven ke schválení a poté k realizaci projekt dvou 

obousměrných zastávek v ulici Starokolínská. Zastávky by měly nést jména ulic, poblíž 

kterých se nachází - Plhovská a Polesná.  

Severní zastávka Plhovská (směr Praha) bude umístěna západně od ulice Plhovská, 

jižní zastávka (směr Kolín) bude umístěna východně od ulice Plhovská (obě v těsné blízkosti 

křižovatky). Součástí projektu je vybudování dvou nových přechodů pro chodce přes ulice 
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Starokolínská a Račiněveská. Zejména přechod přes ulici Starokolínská přispěje ke zvýšení 

bezpečnosti chodců. Zřízení přechodu přes ulici Račiněveská je diskutabilní a otázkou je, 

zda-li by nebylo v tomto místě vhodnější místo pro přecházení. Bude také upraven přístup 

z ulice Plhovská. Vznikne rampa, která bude umožňovat pohodlnější a hlavně bezbariérový 

přístup k ulici Starokolínská. 

2.7.4 Nová parkovací místa v ulici Hulická 

V ulici Hulická jsou navržena podélná parkovací stání na jižní straně komunikace 

(dnes se parkuje pouze na straně severní). Mělo by jít o pět nových stání (jedno bylo 

z projektu vyřazeno, z důvodu blízkosti přechodu pro chodce). Dále budou navazovat kolmá 

stání, která zde jsou již nyní. Nutno podotknout, že tato změna téměř znemožní vedení 

cyklistů v protisměru této jednosměrné ulice. 

 

Obr. 28 Křižovatka Starokolínská x Zaříčanská [23] 

 

Obr. 29 Jednosměrná ulice Čentická [23] 

 

Obr. 30 Přechod u ulice Polesná 

 

Obr. 31 Ulice Hulická 
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3 Dopravní průzkum 

Dopravní průzkum je neodmyslitelnou součástí příprav před prováděním jakýchkoliv 

organizačních a stavebních změn nebo rekonstrukcí v dopravní síti. Výsledky průzkumů 

poskytují důležité informace pro dopravní inženýrství. Stejně tak může sloužit pro obory 

s ním úzce související nebo také pro obory dalece přesahující dopravní inženýrství. 

Například může jít o územní plánování, studie hygienických zátěží nebo různé druhy 

podnikatelských aktivit. Intenzitu dopravy je možné zjistit buď využitím zveřejněných 

výsledků již uskutečněných průzkumů, nebo provedením vlastního sčítání dopravy. Sčítání 

může být prováděno ruční nebo automatickou metodou.  

Výhodou ruční metody sčítání dopravy je operativnost a možnost přesnějšího 

rozlišení druhů vozidel. Nevýhodou je skutečnost, že přesnost je ovlivněna lidským faktorem 

a také obtíže při vysokých intenzitách dopravy. Je obtížně použitelný pro dlouhodobé 

průzkumy (více jak několik hodin). Ruční průzkum se provádí náležitě poučenou 

a způsobilou osobou, která zaznamenává projíždějící vozidla do předem připraveného 

formuláře (případně do technického zařízení). Podoba formuláře je závislá na délce 

průzkumu a potřebném členění (jak časovém, tak druhů vozidel). [5] 

Na některých významných silnicích a dálnicích probíhá nepřetržitě automatické 

sčítání dopravy. Automatická metoda průzkumu je vhodná pro dlouhodobější průzkumy 

(několik dnů), přesnost je závislá na kvalitě technického prostředku. Nevýhodou je nutnost 

instalace technického prostředku a také riziko poškození zařízení vnějšími vlivy 

(vandalismus, povětrnostní podmínky). K takovým průzkumům jsou nejčastěji využívány 

hadice, indukční smyčky, radarové a infračervené detektory nebo videodetekce. Je možné 

využít také kombinovanou metodu, například videozáznam provozu s následným ručním 

vyhodnocením. [5] 

Stále častěji se uplatňují technické prostředky sčítající a vyhodnocující dopravní 

průzkumy. Jejich přesnost se stále zvyšuje a bude se limitně blížit 100%. Ruční sčítání ale 

jistě bude mít stále své uplatnění, zejména pro krátkodobé průzkumy.  

3.1 Metodika vyhodnocování průzkumů 

Výpočty a vyhodnocení průzkumu byly prováděny podle následující metodiky 

uvedené v TP 189. 
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3.1.1 Stanovení RPDI 

Prvním krokem při stanovování RPDI je naměření intenzit, které jsou výchozími 

hodnotami pro veškeré výpočty. Přepočtové koeficienty stanovují druh vozidla a charakter 

provozu na dané komunikaci. Následně se vypočítá přepočtový koeficient, jenž slouží 

k určení denní intenzity v běžný pracovní den: 




d

i

dm
p

k
%100

,  

 

dmk ,   přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu dopravy 

dne průzkumu 

 d

ip   součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní intenzitě 

dopravy [%] 

 

Denní intenzita dopravy pro příslušné druhy vozidel se poté stanoví vzorcem: 

dmmd kII ,    



dI    denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] 

mI    intenzita dopravy v době průzkumu [voz/doba průzkumu] 

Dalším krokem je zjištění týdenních průměrů denních intenzit dopravy, které se 

provádí podle stejného principu. Přepočtový koeficient tdk ,  zohledňuje týdenní variace 

dopravy. 
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p

k
%100

,  

 

tdk ,   přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr 

denních intenzit dopravy 

 t

ip   podíl denní intenzity dopravy dne průzkumu i na týdenním průměru denních intenzit 

dopravy [%] 

Týdenní intenzita dopravy pro příslušné druhy vozidel se poté stanoví vzorcem: 

tddt kII ,  

 

tI   týdenní průměr denních intenzit [voz/den] 
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Posledním krokem k výpočtu RPDI je přepočet týdenní na roční intenzitu 

následujícím způsobem:  

Přepočtový koeficient RPDItk ,  zohledňuje roční variace intenzit dopravy. 

r

i

RPDIt
p

k
%100

,   

 

RPDItk ,   přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy týdne průzkumu na 

roční průměr denních intenzit dopravy 

r

ip r  podíl denní intenzity dopravy měsíce i v roce na ročním průměru denních intenzit 

dopravy [%] 

RPDI se tedy stanoví vzorcem: 

RPDItt kIRPDI ,  

Aby byla stanovena 100% přesná hodnota RPDI pro danou komunikaci, musel by být 

na jejím úseku proveden celoroční nepřetržitý průzkum. Je tedy zřejmé, že při hodinovém 

průzkumu není možné tuto intenzitu vypočítat, ale lze ji pouze odhadnout. Jakýkoliv odhad je 

však zatížen odchylkou a statistickou chybou. Dle metodiky a postupů vyhodnocování 

dopravních průzkumů je tedy zapotřebí stanovit příslušnou odchylku RPDI. 
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3.1.2 Stanovení RPDI v běžný pracovní den 

Pokud je potřeba vypočítat hodnotu ročního průměru denních intenzit dopravy pouze 
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3.1.3 Stanovení hodinové intenzity dopravy 

Z důvodu správného posouzení kapacity pozemní komunikace je zapotřebí také 

vypočítat padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy. Ta se stanovuje buď odhadem  

z naměřených intenzit, nebo se zjistí z příslušného údaje o RPDI tímto způsobem: 

RPDIkRPDII ,5050   

 

50I    padesátirázová hodinová intenzita dopravy 

RPDIk ,50  přepočtový koeficient RPDI na padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy; hodnota 

závisí na charakteru provozu na komunikaci 

Posledním důležitým údajem, který je nutné vypočítat je intenzita dopravy špičkové 

hodiny. Ten je možné taktéž získat buď z dané intenzity dopravy, případně z RPDI. 

RPDIšhšh kRPDII ,  

 

šhI    intenzita dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den 

RPDIk ,50  přepočtový koeficient RPDI na špičkovou hodinovou intenzitu dopravy; hodnota závisí 

  na charakteru provozu na komunikaci  

3.2 Dopravní průzkum na území MČ Újezd nad Lesy 

Dne 31. 10. 2012 byl na území MČ Újezd nad Lesy proveden rozsáhlý dopravní 

průzkum. Datum provedení byl určen po dlouhých úvahách, které sledovaly dosažení co 

nejvěrnějších výsledků. Průzkum musel být proveden z důvodu termínu zhotovení práce 

do konce roku 2012, tak aby bylo možné výsledky včas zpracovat, vyhodnotit a také 

zohlednit. Podle TP 189 je vhodné průzkumy provádět v období březen - červen a září - říjen 

v běžný pracovní den. Tím je pracovní den, který nepředchází a ani po něm nenásleduje den 

pracovního klidu (zpravidla úterý - čtvrtek). Není vhodné provádět průzkum také v době 

školních prázdnin (např. jarní, podzimní) a stejně tak ani den před nimi nebo po nich. Dále 

do určení konečného termínu zasahovaly dlouhodobé stavební práce na kanalizační síti 

v Újezdu nad Lesy, které měly za následek také poměrně rozsáhlá dopravní opatření. Těm 

se ale nebylo možné úplně vyhnout, jelikož započaly již v roce 2011 (před zadáním této 

práce) a probíhají od té doby nepřetržitě ještě během roku 2013, tedy v době odevzdání 

práce. Termín byl zvolen tak, aby došlo k co nejmenšímu ovlivnění výsledků a aby je bylo 

možné přepočítat na běžný stav. 
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Povětrnostní podmínky byly v den průzkumu přijatelné. Teplota se pohybovala mezi 

5 - 10 °C, bylo oblačno až polojasno beze srážek.  

V době průzkumu probíhaly stavební práce v ulici Novosibřinská (I/12) v úseku mezi 

ulicemi Zaříčanská (III/33313) a Rohožnická (III/01210). Vyžádaly si následující dopravní 

opatření: 

 průjezd ul. Novosibřinská v úseku Zaříčanská - Rohožnická ve směru Kolín 

povolen pouze pro linky BUS a dopravní obsluhy (průjezd ul. Novosibřinská 

v úseku Rohožnická - Zaříčanská ve směru Praha bez omezení) 

 objízdná trasa ve směru Kolín vedena ulicí Zaříčanská a Rohožnická 

 ul. Rohožnická v úseku Zaříčanská - Zbýšovská ve směru Rohožník 

jednosměrná 

 po celou dobu stavebních prací je omezen vjezd nákladních vozidel na I/12 

Celkem se na dopravním průzkumu podílelo 20 osob, které sčítaly vozidla 

na 19 stanovištích. Sčítalo se ve čtyřhodinových intervalech (6:00 - 10:00, 10:00 - 14:00, 

12:00 - 16:00 a 16:00 - 20:00). Rozmístění stanovišť a také intervaly, ve kterých se 

na jednotlivých stanovištích sčítalo, jsou znázorněny na Obr. 35. Číslování stanovišť vychází 

z vývoje výběru a rozmístění stanovišť, proto některá čísla nejsou použita. 

Sčítači na jednotlivých stanovištích sledovali intenzitu, směrovost, skladbu 

dopravního proudu a jednotlivá vozidla zaznamenávali do předem připravených formulářů 

(viz Obr. 32 - Obr. 34).  
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Obr. 32 Sčítací formulář pro čtyřramennou křižovatku (stanoviště 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 21 a 22) 

 

Obr. 33 Sčítací formulář pro tříramennou křižovatku (stanoviště 8, 11, 12, 13 a 18) 
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Obr. 34 Sčítací formulář pro profil (stanoviště 17) 

Výstupem jsou zátěžové diagramy intenzit na jednotlivých sčítaných křižovatkách 

(příloha 3.2.A) a diagram intenzit dopravy na sledované síti na území Újezdu nad Lesy 

(příloha 3.2.B). Výsledky byly dále porovnány s výsledky sčítání dopravy na sledované síti 

z předchozích let 2010 a 2011 (TSK Praha), před započetím stavebních prací na kanalizační 

síti. Pomocí výsledků sčítání z těchto let bylo možné přepočítat intenzity na běžný stav. Šlo 

zejména o přepočítání intenzity tranzitní nákladní dopravy na I/12 (na základě zákazu vjezdu 

v době průzkumu pokles o cca 2 000 nákladních vozidel dohromady v obou směrech 

za běžný pracovní den) a přepočítání oblasti zasažené jednosměrnou objížďkou v ulici 

Novosibřinská (stanoviště 8, 10, 12 a 19). Směrodatné jsou výsledky po přepočítání 

na běžný stav. 

Diagram intenzit dopravy na sledované síti je proveden tak, že jsou do mapy 

zaneseny křivky (tloušťka a barva odpovídá intenzitě), kdy jsou jednotlivým úsekům 

přiřazeny vždy dvě hodnoty. První představuje RPDIPD (v běžný pracovní den), druhá 

hodnota je potom RPDI. Zátěžové diagramy intenzit v křižovatkách nesou hodnoty RPDIPD. 

V Tab. 1 je přehled nejzatíženějších komunikací v Újezdu nad Lesy, v Tab. 2 je 

potom srovnání výsledků průzkumu po přepočtení na běžný stav (sloupec 2012) s lety 2010 

a 2011. 

 

Tab. 1 Přehled dopravně nejzatíženějších ulic 
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Tab. 2 Srovnání s výsledky předchozích let 

Pro srovnání je zde několik hodnot intenzit dopravy na silniční síti ČR: 

 D1 u Prahy     cca 70 000 voz/den 

 D1 u Jihlavy    cca 35 000 voz/den 

 D11 u Prahy    cca 35 000 voz/den 

 D11 u Hradce Králové   cca 20 000 voz/den 

 R4 u Prahy     cca 25 000 voz/den 

 R4 u Příbrami    cca 13 000 voz/den 

 I/9 před připojením na D8 u Prahy cca 12 000 voz/den 

 I/9 u Mělníku    cca 8 000 voz/den 

Z výsledků je možné zjistit základní významné přepravní vztahy, ale také specifika 

řešeného území. Zajímavý může být fakt, že intenzita na úseku mezi výjezdem směr Praha 

a hlavní křižovatkou se výrazně nemění. Vypovídá to o výrazném pohybu vozidel nejenom 

ve směru Praha, ale také v rámci této části Újezdu nad Lesy. Vyplývá to z polohy cílů 

dopravy v řešeném území (centrum MČ, nákupní střediska, Penny a Lidl, atd.). Dále je 

možné vypozorovat tendenci řidičů vyhýbat se komunikaci I/12 a využívat k průjezdu vedlejší 

obslužné komunikace, což je značně nežádoucí a je nutné realizovat opatření proti tomuto 

chování. 
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4 Dopravní nehody 

Údaje o dopravních nehodách jsou důležitým podkladem pro posuzování bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích a slouží také pro vytipování nebezpečných míst 

na komunikační síti. K této skutečnosti je nutné podotknout, že od 1. 1. 2009, kdy nabyla 

účinnosti novela zákona o silničním provozu, se v otázce ohlašování dopravních nehod 

změnil limit pro oznamovací povinnost. Minimální výše škody na vozidle, při které je nutné 

volat policii, se zvýšila z 50 000 Kč na 100 000 Kč. Ale pokud dojde při nehodě ke zranění či 

usmrcení osoby je povinností tuto skutečnost oznámit. Z tohoto důvodu není možné 

objektivně srovnávat údaje do roku 2009 a od roku 2009. Tento rozdíl je viditelný také 

na počtu nehod v Újezdu nad Lesy, kdy se při porovnání let 2008 a 2009 snížil počet 

nahlášených dopravních nehod více než o polovinu. 

Dopravní nehody byly sledovány v řešeném území v letech 2007 - 2012. Za toto 

období bylo nahlášeno 648 dopravních nehod, z čehož 66 bylo s následkem na zdraví osob 

(10,2%). Při těchto nehodách byli usmrceni dva lidé. V prvním případě (2007) šlo o srážku 

vozidel při odbočování vlevo v křižovatce ulic Novosibřinská, Zalešanská a Sulovická. 

Ve druhém případě (2012) došlo ke sražení chodce v nočních hodinách na komunikaci I/12 

v úseku mezi ulicemi Všeňská a Na Ladech. Za sledovanou dobu bylo zaznamenáno 

13 těžkých zranění a 66 zranění lehkých při dopravních nehodách. Na Obr. 37  

a Obr. 38 je zobrazen vývoj počtu nehod, počtu nehod s následkem na zdraví a také počet 

osob s následkem na zdraví při nehodách v jednotlivých letech. Výrazný nárůst počtu 

ohlášených dopravních nehod je mezi lety 2011 a 2012, počet nehod s následky na zdraví 

zůstal ale v těchto letech přibližně stejný. 

 

Obr. 37 Vývoj počtu nehod v jednotlivých letech 
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Obr. 38 Vývoj počtu nehod s následkem na zdraví osob v jednotlivých letech 

 

Obr. 39 Dopravní nehody podle místa vzniku [6] 

Mapy zobrazující místa vzniku dopravních nehod v jednotlivých letech jsou 

v příloze 4.A. 
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4.1 Relativní nehodovost na vybraných místech 

Relativní nehodovost je ukazatel, který vypovídá o pravděpodobnosti vzniku nehody 

na určité komunikaci ve vztahu k intenzitě dopravy. Sleduje se zvlášť pro křižovatky 

(resp. uzly) a pro úseky komunikací. Relativní nehodovost se počítá pomocí následujících 

vzorců: 

 relativní nehodovost v křižovatce  

60 10
365





tI

N
R  

 relativní nehodovost na úseku komunikace  

60 10
365





tLI

N
R  


R    relativní nehodovost [nehod/milion voz a rok] / [nehod/milion vozkm a rok] 

0N    celkový počet nehod ve sledovaném období  

I    průměrná denní intenzita provozu [voz/den] 

L    délka úseku [km] 

t    sledované období [rok] 

Relativní nehodovost byla vyhodnocena v jednotlivých letech na následujících 

úsecích (Obr. 40 - Obr. 42): 

 průtah I/12 v celém úseku 

 ulice Staroklánovická 

 křižovatka ulic Starokolínská, Novosibřinská, Staroújezdská 

a Staroklánovická 
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Obr. 40 Relativní nehodovost na průtahu I/12 

 

Obr. 41 Relativní nehodovost v ul. Staroklánovická 

 

Obr. 42 Relativní nehodovost na křižovatce ulic Starokolínská, Novosibřinská, Staroklánovická a Staroújezdská 
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Pro srovnání, nejnebezpečnější křižovatky v Praze dosahují hodnot relativní 

nehodovosti 2 - 4 nehod/milion voz a rok a v roce 2011 byla relativní nehodovost v Praze 

2,3 nehod/milion vozkm a rok.  

Podle hodnocení rizikovosti komunikací z hlediska vzniku dopravní nehody v ČR 

v rámci projektu EURORAP byl komunikaci I/12 na v úseku na okraji Prahy přiřazen 

na stupnici od 1 (nejméně rizikový) do 5 (nejrizikovější) stupeň 4 (středně vysoké riziko). 

4.2 Vybrané druhy dopravních nehod 

Z databáze dopravních nehod vedené PČR byly navíc vyhodnoceny určité typy 

dopravních nehod, kterým by se měla věnovat zvláštní pozornost. A to z důvodu jejich 

následků anebo tím, že se většinou soustřeďují do určitých míst. Šlo o následující druhy 

nehod: 

 srážka s chodcem (téměř vždy s následkem na zdraví), 13 nehod 

 srážka s lesní zvěří, 19 nehod 

 srážka s vozidlem zaparkovaným nebo odstaveným, 79 nehod 

 

Obr. 43 Místa vzniku nehod - srážka s chodcem [6] 
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Obr. 44 Místa vzniku nehod - srážka s lesní zvěří [6] 

 

Obr. 45 Místa vzniku nehod - srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným [6] 
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4.3 Shrnutí 

Podle předpokladů je nejproblematičtější oblastí z hlediska nehodovosti průtah 

silnice I/12. Relativní nehodovost na tomto úseku v roce 2012 dosáhla hodnoty 

2,58 nehod/milion vozkm a rok, což je poměrně vysoké číslo. Je proto nutné věnovat tomuto 

úseku zvýšenou pozornost při návrzích bezpečnostních opatření. To podporuje také fakt, že 

zde došlo k většině nehod typu srážka s chodcem. Chodci jsou nejzranitelnější účastníci 

provozu a téměř vždy má taková nehoda následek na zdraví člověka. 

Nehody, při kterých dojde ke srážce se zvěří byly zaznamenány výhradně v lesních 

úsecích na příjezdových komunikacích do Újezdu nad Lesy (ul. Staroklánovická 

a ul. Novosibřinská). U těchto nehod bylo zaznamenáno kromě výrazných škod na vozidlech 

také 5 zranění osob (z toho 1 těžké). Kromě nahlášených nehod na těchto úsecích dochází 

také k dalším střetům se zvěří (a ztrátách na životech zvěře), které nejsou hlášeny (z důvodu 

nízké škody na vozidle). Také této oblasti dopravních nehod je vhodné se dále věnovat. 

Nehody, které mají společný jmenovatel - srážka se stojícím vozidlem, jsou 

v největším počtu zaznamenávány v oblasti sídliště Rohožník. To je způsobeno mnohem 

vyšší koncentrací parkování a odstavování vozidel v této oblasti. Je ale také nutné zde 

prověřit organizaci parkování. Dalšími místy s častým výskytem tohoto typu nehod jsou 

křižovatky poblíž ulic Starokolínská, Pilovská a Oplanská (parkoviště u Penny, čerpací 

stanice, zastávka BUS Blatov).  

 

Obr. 46 Rozdělení nehod podle typu 
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5 Analýza a návrh řešení hlavní komunikační sítě 

Tato kapitola se zabývá čtyřmi základními sběrnými komunikacemi, kterým budou 

postupně věnovány jednotlivé podkapitoly. V nich bude proveden rozbor nedostatků 

současného stavu a také návrh řešení. Cílem je navrhnout dlouhodobě vyhovující řešení, 

která splňují požadavky moderního zklidňování dopravy a zároveň budou bezpečná 

a srozumitelná pro všechny účastníky provozu. Všechna řešení jsou navržena v rámci 

jednotné koncepce, s přihlédnutím k prioritám, Akčnímu plánu MČ Praha 21 a také 

v koordinaci se současně vznikajícím generelem cyklistické dopravy. U jednotlivých návrhů 

bude také brána v úvahu jednak náročnost realizace (zejména finanční), stejně jako priorita 

daného řešení, dle aktuální situace.  

Následující čtyři podkapitoly jsou věnovány jednotlivým sběrným komunikacím, které 

tvoří kostru MČ. Jedná se o ulice:  

 Starokolínská a Novosibřinská  

 Staroklánovická a Staroújezdská 

 Zaříčanská 

 Rohožnická 

V přílohách 5.A a 5.B jsou výkresy rozmístění zdrojů a cílů dopravy a zatřídění 

jednotlivých komunikací v Újezdu nad Lesy. To slouží jako východisko k pochopení dopravní 

situace v území a přepravních vztahů.  

Základní podstatou je aplikovat myšlenku, která spolehlivě funguje v mnoha 

evropských městech a obcích. Přistupuje se zde k tomu, že rychlost 50 km/h je povolena 

pouze na hlavních místních komunikacích s dopravní funkcí a na všech obslužných 

komunikacích je aplikován nějaký druh celoplošného zklidnění, popřípadě je jako zklidněná 

oblast realizována celá obec podél průjezdního úseku komunikace. To znamená, že pouze 

sběrné komunikace by měly zůstat s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h. Oblasti mimo tyto 

komunikace by měly být realizovány jako zklidněné zóny 30 (popř. obytné zóny). 

5.1 Ulice Starokolínská a Novosibřinská (průtah komunikace I/12) 

Úsek I/12 je nejproblematičtější oblastí z hlediska dopravy na území Újezdu 

nad Lesy. Na tomto faktu se podílí zejména vysoká intenzita dopravy (přes 20 000 vozidel 
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v obou směrech za den) a také stavební uspořádání komunikace. Tato komunikace 

představuje problémové místo v celé své délce.  

Jak již bylo zmíněno, silnice I/12 tvoří bariéru zejména pro pěší a cyklisty, ale také 

představuje problematický úsek pro automobilovou dopravu. Mnozí řidiči se snaží této 

komunikaci vyhnout a hledají objízdné trasy v paralelních ulicích v obytné zástavbě. Tato 

skutečnost je velmi nežádoucí a je nutné ji zamezit.  

Významným problémem je současná poloha nivelety komunikace. Ta je v současné 

době příliš vysoko, což je patrné na většině křižovatek, kdy vozidla vjíždějící na tuto hlavní 

komunikaci překonávají značný výškový rozdíl. Kromě skutečnosti, že takový rozjezd je 

pro řidiče značně nekomfortní, jsou tímto také omezeny rozhledové poměry. Kombinace 

těchto dvou skutečností má potom za následek vznik nebezpečných situací, které mohou 

vést k dopravním nehodám. Proto by bylo vhodným řešením snížit niveletu komunikace 

v celé její délce o 0,5 - 1,0 m.  

Dalším nedostatkem je stav chodníků na obou stranách komunikace. Ty jsou 

většinou (až na krátké rekonstruované úseky) v nevyhovujícím stavu (šířka, povrch). 

V některých místech dokonce chybí úplně. Při příčném překonávání komunikací (nejenom 

I/12, ale také přilehlých bočních ulic) je zde také značný výškový rozdíl. Důsledkem je často 

bariérové křížení (schody, příkré rampy se sklonem více než 1:12). Výhledově je nutné 

rekonstruovat resp. dobudovat chodníky na obou stranách komunikace v šířce 

alespoň 2,0 m (v odůvodněných případech 1,50 m) a vyřešit bezbariérově křížení 

komunikací. V příloze 5.C je znázorněn stávající stav chodníků a křížení s I/12 

a přilehlými komunikacemi a také návrh úprav. 

Obecně se za tohoto stavu nedoporučuje vést v HDP komunikace 

I/12 cyklistickou dopravu. Při takto vysokých intenzitách je riziko střetů s cyklisty značné 

a je vhodné hledat paralelní alternativy pro tento druh dopravy.  

Po vybudování obchvatu dojde k přeměně stávající silnice na komunikaci nižší třídy 

s nutností zklidnění dopravy na stávajícím průtahu I/12. Hodnoty intenzit dopravy a přepravní 

vztahy se na území Újezdu nad Lesy výrazně změní a tomu bude muset odpovídat také 

uspořádání komunikace a režim provozu (např. je zde potom možné počítat s cyklistickou 

dopravou v HDP, atd.). Výše zmíněná řešení mají svůj smysl také po dobudování 

obchvatu a rozhodně nejsou s případnou změnou stavebního uspořádání a režimu 

provozu v rozporu. 

Dále je v této kapitole věnována speciální pozornost několika problémovým místům. 

Nejsou zde zmíněna dvě místa, pro která již existují projekty, a mělo by dojít v blízké době 
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k jejich realizaci. Jedná se o místa nových zastávek (Plhovská, Polesná) a křižovatku ulic 

Novosibřinská a Zaříčanská. Tyto projekty jsou popsány v kap. 2.7. 

 

Obr. 47 Výjezd na I/12 z ul. Zalešanská 

 

Obr. 48 Chodník podél I/12 poblíž ul. Valdovská

 

Obr. 49 Chodník podél I/12 poblíž ul. Zbýšovská 

 

Obr. 50 Pěšina podél I/12 poblíž ul. Pilovská 

5.1.1 Vjezd do zastavěné oblasti směrem od Prahy 

V současné době je toto místo opatřeno pouze radarem zobrazujícím rychlost vozidel 

přijíždějících od Prahy. Komunikace je zde rovná, přímá a velký počet vozidel zde přesahuje 

nejvyšší povolenou rychlost 50 km/h. Navíc je v místě betonového mostku (v těsné blízkosti 

křižovatky s ulicí Nadějovská), který je v havarijním stavu, nejvyšší povolená rychlost 

snížena na 30 km/h. Toto omezení ale nedodržuje již téměř nikdo. V tomto místě je nutná 

realizace zklidňovacího opatření, které zamezí překračování povolené rychlosti, a také co 

nejrychlejší rekonstrukce mostku (a odstranění omezení rychlosti na 30 km/h). Nutnost 

zklidňovacího opatření zdůrazňuje existence dvou křižovatek (s ul. Nadějovská 

a ul. Ochozská). Při překračování nejvyšší povolené rychlosti na hlavní silnici hrozí 

neodhadnutí rychlosti těchto vozidel řidiči vyjíždějícími z vedlejších ulic a následná kolize. 
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Obr. 51 Příjezd do Újezdu nad Lesy od Prahy 

 

Obr. 52 Příjezd do Újezdu nad Lesy od Prahy 

Návrhem je realizace vjezdové brány v podobě ostrůvku s vychýlením obou 

směrů. Alternativou může být také vjezdový ostrůvek s vychýlením pouze jednoho směru 

(od Prahy). Dále je toto stavební opatření vhodné podpořit doplňkovým bezpečnostním 

prvkem. Nabízí se realizace tzv. zpomalovacího SSZ. Příkladem může být inteligentní 

zpomalovací SSZ nové generace SYDO TRAFIC. Zde je jeho stručný popis.  

Světelná signalizace je v tomto případě umístěna na samostatném výložníkovém 

stožáru. Před SSZ je v jízdním pruhu stopčára. Doporučené nastavení limitu rychlosti je 

55 km/h. Výchozím stavem světelné signalizace je svítící červený signál (dále jen červená). 

Pokud je první změřená hodnota rychlosti pod povolenou mezí, dojde k okamžitému přepnutí 

přes žlutý signál (dále jen žlutá) na zelený signál (dále jen zelená). Vozidlo není nijak 

zdrženo v průjezdu úsekem. Zelená svítí po celou dobu pohybu vozidel v kontrolovaném 

úseku bez ohledu na momentální rychlost, a to i v případě, kdy se rychlost projíždějících 

vozidel zvýší nad stanovenou mez. Pokud v měřeném úseku již není žádné vozidlo, svítí 

zelená ještě po nastavitelnou dobu, aby poslední zjištěné vozidlo mělo dostatek času 

na projetí. Potom následuje přechod přes žlutou do výchozího stavu červená. Pokud je první 

změřená hodnota rychlosti nad povolenou mezí (rychle přijíždějící vozidlo), zůstává ještě 

po nastavenou dobu (např. 10 s) svítit červená, která donutí rychle jedoucí vozidlo zpomalit 

nebo úplně zastavit před SSZ. Teprve po uplynutí nastavené doby dojde k přechodu přes 

žlutou do zelené a umožnění průjezdu vozidla. Pokud je zjištěno přijíždějící vozidlo 

v okamžiku, kdy už probíhá přechod ze zelené do červené, je tento přechod samozřejmě 

dokončen a je dodržena minimální doba svitu červené dle platných norem. Teprve poté je 

umožněn vozidlu průjezd a algoritmus pokračuje výše popsaným způsobem. I v případě, že 

žádná vozidla neprojíždějí nebo nejsou z nějakého důvodu detekována (velmi nízká rychlost, 

cyklisté, boční vjezd vozidla, kolona) dojde po nastavené době (např. 90 s) k přechodu 

do zelené, aby tato vozidla nebyla semaforem blokována (pevný cyklus). Dále algoritmus 
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pokračuje výše popsaným způsobem. Stav kdy vozidlo není detekováno je řešen 

videodetekcí. Ta eliminuje problém s vozidly, která vyjedou na komunikaci těsně před SSZ 

nebo jsou zastíněna protijedoucím kamionem či jinou anomálií. Tento systém zjemňuje chod 

celého systému a brání tím projíždění SSZ na červenou. Videodetekce zároveň dokáže 

klasifikovat vozidla projíždějící v oblasti v obou směrech (sčítání vozidel, jejich rychlosti 

a kategorizace). Rovněž je přítomen modul SW vyhodnocení účinnosti použitého 

zpomalovacího SSZ. Zařízení umožňuje automatické zapnutí/vypnutí zařízení ve stanovený 

čas (například v noci), ve vypnutém stavu bliká žlutá. [7] 

V ČR zpomalovací SSZ využívá několik obcí a na zavedení tohoto opatření jsou 

převážně pozitivní ohlasy. Toto opatření většinu řidičů donutí snížit rychlost do povolené 

oblasti a pouze zlomek vozidel projede SSZ na signál stůj. Je vhodné projíždění červeného 

signálu stůj monitorovat a také náležitě trestat. 

Alternativou místo zpomalovacího SSZ může být také např. úsekové měření 

rychlosti se zaznamenáváním vozidel, která překročila nejvyšší dovolenou rychlost. 

Výše navrhovaná opatření mohou být realizována nezávisle na sobě a jejich 

schematický návrh s orientačními rozměry je v příloze 5.1.A. 

 

Obr. 53 Schéma funkce zpomalovacího SSZ [7] 

5.1.2 Zastávka Blatov směr Sídliště Rohožník 

V místě nástupní hrany zastávky BUS Blatov je v současnosti široká asfaltová plocha 

v jedné výškové úrovni s vozovkou. Toto uspořádání je z hlediska chodců nejenom 

nepřehledné (hranice vozovka - chodník), ale také velmi nebezpečné. Je nutné tento prostor 

upravit takovým způsobem aby byl bezpečný a přehledný pro všechny účastníky provozu. 
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Obr. 54 Autobusová zastávka Blatov 

 

Obr. 55 Autobusová zastávka Blatov  

Při současné poloze nivelety by v tomto místě bylo ideální zřídit chodník zvýšený 

o 8 - 12 cm nad vozovku. Vznikla by tak zřetelná nástupní hrana a zastávkový záliv 

pro autobusy. Je vhodné chodník prodloužit až ke křižovatce s ulicí Oplanská a také fyzicky 

oddělit prostor pro podélné parkování od zálivu zastávky na straně jedné, a na druhé straně 

ho oddělit od přechodu pro chodce. Toto řešení ale značně komplikují přilehlé vchody 

a vjezdy do objektů, které by byly tímto řešením bez dalších opatření tzv. "utopeny". Proto 

tam kde je to možné by mělo dojít ke zvýšení vjezdů. Také musí být vyřešeno odvodnění 

takovým způsobem, aby se voda nedostávala do přilehlých objektů. Schéma navrhovaného 

řešení je v příloze 5.1.B.  

5.1.3 Křižovatky u Penny a čerpací stanice 

Jedná se o rozlehlou a z hlediska dopravy komplikovanou soustavu křižovatek. 

V těsné blízkosti křižovatky (20 m) ulic Starokolínská, Pilovská a Oplanská se nachází vjezd 

na čerpací stanici a o dalších 50 m dále také výjezd z ní. Dále je tu potom také výjezd 

z parkoviště od Penny marketu (opět po 50 m). Protože komunikace I/12 je v tomto úseku 

široká až 11 m (dva levé odbočovací pruhy za sebou) a provoz je usměrňován pouze pomocí 

VDZ, jedná se o velmi nepřehledné místo. Dalším nedostatkem je délka přechodů 

pro chodce přes komunikace na vjezdu resp. výjezdu z čerpací stanice a výjezdu 

z parkoviště u Penny marketu. Přechody jsou dlouhé od 11 do 13 m ve své ose. Maximální 

délka přechodu bez SSZ přitom má být maximálně 7 m.     
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Obr. 56 Letecký pohled na oblast [22]  

 

Obr. 57 Výjezd z parkoviště u Penny 

Řešením této nepřehledné situace může být spojení výjezdů z čerpací stanice 

a z parkoviště, které jsou od sebe vzdáleny pouze 50 m. Navíc existuje mezi těmito místy 

propojení, které je ale zahrazeno betonovými citybloky. Pokud by došlo k odstranění 

překážek, mohl by být zrušen výjezd z čerpací stanice a vozidla by odtud vyjížděla 

současným výjezdem z parkoviště. Toto řešení může být složitější z důvodu majetkoprávních 

vztahů.  

Na ulici Starokolínská by mohl vzniknout mezi dvěma levými odbočovacími pruhy 

střední dělící pás a nabízí se realizace místa pro přecházení přes ulici Starokolínská 

s návazností na dobudování chodníku na severní straně komunikace. Dále je třeba vyřešit 

výjezd z parkoviště u Penny, kde by měl být navržen dělící ostrůvek, který by nejen rozdělil 

přechod pro chodce na dvě, z hlediska délky, vyhovující části, učinil jej tak výrazně 

bezpečnějším, a také by usměrnil průjezd vozidel při vjezdu a výjezdu z parkoviště. Přechod 

pro chodce na vjezdu k čerpací stanici by měl být zkrácen vysazením východní části 

chodníku. Schéma možného návrhu řešení je možné vidět v příloze 5.1.C.   

5.1.4 Křižovatka ulic Starokolínská, Staroklánovická, Novosibřinská 

a Staroújezdská 

Tato křižovatka je dopravně nejzatíženějším a zároveň nejproblematičtějším místem 

na celém území MČ. Je zde několik aspektů, jejichž součinnost má za následek výše 

uvedený fakt. Úhel křížení komunikací v křižovatce je cca 60° (120°), přičemž dovolené 

hodnoty se uvádí v rozmezí 75°- 105°. Pokud je úhel křížení mimo toto rozmezí, doporučuje 

se upravení geometrie vedlejších větví anebo přebudování na okružní křižovatku. Křižovatka 

je v současnosti řízena SSZ. V tomto ohledu je nutné zmínit, že její uspořádání neodpovídá 

požadavkům na dispozici křižovatky řízené SSZ. Stopčáry jednotlivých větví jsou vzdáleny 
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až 30 - 35 m od středu křižovatky, přičemž prostorová stísněnost je jedním ze základních 

atributů křižovatek tohoto typu. Vyplývá to z požadavku na co nejmenší ztrátové časy 

při řízení křižovatky. Rozlehlost křižovatky souvisí s úhlem křížení ramen křižovatky. To 

zhoršuje prostorové podmínky pro průjezd rozměrných vozidel křižovatkou v souvislosti 

s vyhnutím se vozidlům stojícím před stopčárou a také s převedením chodců přes jednotlivá 

ramena křižovatky. Na hlavních ramenech křižovatky (ul. Starokolínská a Novosibřinská) 

chybí řadící pruhy pro levé odbočení. Hodnoty intenzit levého odbočení téměř dosahují 

(ul. Novosibřinská) resp. přesahují (ul. Starokolínská) hraniční hodnotu (100 voz ve špičkové 

hodině) zřízení pruhu pro levé odbočení. Je zde také problém s polohou nivelety hlavní 

komunikace zmíněný na začátku této kapitoly. Vozidla přijíždějící z vedlejších ulic, zejména 

z ulice Staroklánovická překonávají výškový rozdíl. To činí problémy při rozjíždění vozidel 

a dochází také k vzájemnému oslňování řidičů nejen za tmy.   

 

Obr. 58 Letecký pohled na křižovatku [22] 

 

Obr. 59 Pohled z ul. Starokolínská [23] 

Při zachování současné geometrie křižovatky je řešení tohoto problematického uzlu 

velmi obtížné. Případná úprava geometrie křižovatky by zcela jistě vyžadovala demolici 

některých přilehlých objektů a výhledově nepřipadá v úvahu. Realizace okružní křižovatky je 

z prostorového hlediska i z hlediska intenzit nevhodná. Jediným možným způsobem 

organizace provozu v křižovatce je zachování SSZ.  

Jednoznačnou prioritou musí být realizace řadících pruhů pro levé odbočení 

na hlavních ramenech křižovatky. Dále je vhodné posunout přechody a stopčáry co 

nejblíže středu křižovatky, zároveň ale tak aby byl zajištěn plynulý průjezd rozměrných 

vozidel křižovatkou při odbočování (vlečné křivky). V důsledku toho je nutné upravit hrany 

komunikace. Výhledově by bylo vhodné snížit niveletu hlavních ramen. Tato úprava by se 

měla týkat celého průtahu I/12 a umožnila by další návrhy řešení křižovatky. Ačkoliv není 

pohyb cyklistů v této křižovatce žádoucí, bylo by vhodné opatřit severní rameno (řadící pruh 

pro směr rovně a doprava) a jižní rameno VDZ V19 "Vyčkávací prostor pro cyklisty" 
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a usnadnit tak cyklistům průjezd křižovatkou ve směru sever - jih a naopak. Je ale nutné 

zajistit alternativní (bezpečnější) průjezd přes I/12 také mimo tuto křižovatku (nabízí se např. 

přejezd pro cyklisty v křižovatce s ul. Polesná), tak aby měl cyklista možnost volby. 

Podrobněji tuto situaci řeší cyklogenerel. VDZ V19 je případně možné doplnit před všechny 

řadící pruhy v křižovatce. Schematický návrh uspořádání křižovatky a také návrh fází řízení 

SSZ je zobrazen v příloze 5.1.D. 

5.1.5 Křižovatka ulic Novosibřinská, Rohožnická a Velimská 

Jižní část této křižovatky (výjezd z ulice Rohožnická) je rozlehlý prostor, který není 

nijak upravený (fyzicky, ani pomocí VDZ). Dokonce i chodník je tu v téměř stejné výškové 

úrovni jako vozovka. Dochází v tomto prostoru také k parkování vozidel, čemuž je nutné 

zamezit. Není zde nijak řešeno převedení chodců přes ulice Rohožnická a Novosibřinská. 

 

Obr. 60 Pohled do ulice Rohožnická 

 

Obr. 61 Pohled do křižovatky z ulice Rohožnická 

Navrženým opatřením je zúžení výjezdu z ul. Rohožnická a úprava úhlu nájezdu 

do křižovatky tak, aby byl téměř kolmý. Dále je možné zřídit dvě podélná parkovací místa 

(vhodné pro krátkodobé stání či zastavení) před křižovatkou, na východní straně 

ulice Rohožnická. Přes ulici Rohožnická by měl být realizován přechod pro chodce a přes 

ulici Novosibřinská je navrženo místo pro přecházení. Počítá se také s dobudováním 

chodníku v blízkosti křižovatky, tak aby byl zvýšený nad vozovkou (alespoň o 10 cm). 

Návrh řešení je v příloze 5.1.E. 

5.1.6 Vjezd do zastavěné oblasti směrem od Kolína 

Stejně jako příjezd do Újezdu nad Lesy ze směru Praha, je i toto místo opatřeno 

radarem zobrazujícím rychlost vozidel přijíždějících směrem od Kolína. Komunikace je zde 

rovná přímá a vysoký počet vozidel překračuje nejvyšší povolenou rychlost 50 km/h.  
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Dvojice SDZ IS12a "Obec" a IS12b "Konec obce" je umístěna u křižovatky 

s ul. Na Ladech, což znamená, že nejvyšší povolená rychlost 50 km/h platí již v 500 m 

dlouhém lesním úseku před začátkem zástavby. Dle analýzy dopravních nehod v lesním 

úseku dochází ke střetům se zvěří. 

 

Obr. 62 Hranice hl. m. Praha 

 

Obr. 63 Vjezd do zastavěné oblasti 

Navržené opatření je podobné jako na vjezdu od Prahy. Jde o realizaci vjezdové 

brány v podobě ostrůvku s vychýlením obou směrů. Alternativou může být také vjezdový 

ostrůvek s vychýlením pouze jednoho směru (od Kolína). Dále je toto stavební opatření 

vhodné podpořit doplňujícím bezpečnostním opatřením. Nabízí se opět realizace 

zpomalovacího SSZ. Jeho popis se nachází v kap. 5.1.1. Alternativou místo zpomalovacího 

SSZ může být také např. úsekové měření rychlosti se zaznamenáváním vozidel, která 

překročila nejvyšší dovolenou rychlost. 

Dále se navrhuje v úseku od hranice hlavního města Praha po vjezdový ostrůvek 

aplikovat opatření proti vstupu zvěře do prostoru komunikace (např. pachové repelenty, 

jiné odpuzovače nebo mechanické zábrany). Schéma řešení je zobrazeno v příloze 5.1.F.  

V Tab. 3 je základní zhodnocení náročnosti (1 - 10, přičemž 10 znamená 

nejnáročnější opatření) a také potřebnosti (1 - 5, přičemž 1 znamená nejvyšší prioritu) 

daných opatření. 
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Opatření Priorita Náročnost

Snížení nivelety komunikace I/12 1 10

Rekonstrukce a doplnění chodníků podél I/12 2 5

Vjezdový ostrůvek 3 8

Zpomalovací SSZ/úsekové měření rychlosti 2 5

Rekonstrukce mostku 1 6

Chodník v místě nástupiště a záliv 1 3

Chodník a záliv ve zbývajícím úseku 3 4

Zrušení stávajícího výjezdu z čerpací stanice 2 5

Středový dělící pás 2 4

Dělící ostrůvek na výjezdu z parkoviště 2 4

Chodník na severní straně 4 3

Levé řadící pruhy 1 9

Posunutí stopčar 2 9

Úprava křižovatky 3 7

Vjezdový ostrůvek 3 8

Zpomalovací SSZ/úsekové měření rychlosti 2 5

Opatření proti zvěři 1 1

Vjezd ze směru Praha

Zastávka BUS Blatov

Oblast u Penny a čerpací stanice

Vjezd ze směru Kolín

Křižovatka s ul. Rohožnická

Křižovatka s ul. Staroklánovická, Staroújezdská

 

Tab. 3 Hodnocení navrhovaných opatření v ulicích Starokolínská a Novosibřinská 

5.2 Ulice Staroklánovická a Staroújezdská 

Ulice Staroklánovická a Staroújezdská protínají území Újezdu nad Lesy ve směru 

sever - jih. V těchto ulicích se intenzita dopravy pohybuje rozmezí 5 000 - 10 000 voz/den 

(RPDIPD). Tato kapitola se zabývá vedením pěší a cyklistické dopravy v daných ulicích, dále 

detailněji řeší úsek mezi severním koncem zástavby a Klánovicemi, oblast u úřadu MČ, 

situaci u pošty a problematickou situaci s vedením cyklistů na jižním konci zástavby a dále 

směrem na Koloděje. Do této kapitoly je také zahrnuto řešení prostoru u železniční zastávky 

Klánovice. Křižovatka s ulicemi Starokolínská a Novosibřinská je řešena v kap. 5.1.4. 

5.2.1 Okolí železniční zastávky Praha-Klánovice  

Tato oblast je v současné době ve velmi špatném stavu. Hlavním problémem je 

organizace dopravy, zejména potom organizace dopravy v klidu a s tím související 

nedostatečný počet parkovacích míst. Na řešení těchto problémů by se měl klást zvláštní 

důraz, protože vazba na železniční spojení je pro obyvatele Újezdu nad Lesy velmi důležitá. 



Dopravní generel MČ Praha 21 Újezd nad Lesy 
 

 

 

 

  - 60 - 

 

Svoji roli hraje také to, že železniční zastávka Praha-Klánovice je poslední zastávkou 

v pásmu 0 a tudíž zde parkují také lidé, kteří bydlí za hranicemi Prahy. Dalším nedostatkem 

je bariérový podchod, což je překážkou také pro cyklisty, kteří tak často místo přenášení kola 

po schodech objíždí tuto překážku po silnici spojující Klánovice a Újezd nad Lesy. 

V neuspokojivém stavu je rovněž příjezdová cesta, konkrétně jde o nekvalitní povrch 

a nevyhovující šířku komunikace. Vzhledem k tomu, že tuto příjezdovou cestu využívají 

v obou směrech také autobusy a na krajnici parkují podélně vozidla, je většinou vyhýbání 

protijedoucích vozidel, zejména pak autobusů, velmi komplikované. Vhodná není ani poloha 

výstupní zastávky BUS. Po vystoupení cestujících z autobusu musí řidič, pokud spoj 

okamžitě neodjíždí dále, ještě jednou objet prostor, kde parkují vozidla a poté autobus 

odstaví před výstupní zastávkou. Při každém obratu tak najíždí navíc přibližně 100 m. Stezka 

pro chodce (využívána i cyklisty) podél příjezdové komunikace není dostatečně široká  

(1,5 - 2 m) a povrch je ve špatném stavu (až na výjimku v rekonstruovaném úseku, který je 

proveden z betonové dlažby). Posledním zjištěným nedostatkem v této oblasti je křižovatka 

příjezdové komunikace od zastávky s ulicí Staroklánovická. Problematický je tady úhel 

napojení na hlavní komunikaci (cca 25°), což zhoršuje rozhledové poměry a snižuje 

bezpečnost tohoto místa. 

 

Obr. 64 Autobusová zastávka Nádraží Klánovice 

 

Obr. 65 Parkoviště a prostor pro otáčení autobusů 

V rámci nulté etapy realizace opatření dopravního generelu je nutné nechat zpracovat 

studii řešení oblasti před železniční zastávkou Praha - Klánovice. Důvodem je velký zásah 

do dané oblasti a náročnost případných úprav.  

5.2.2 Ulice Staroklánovická 

Ulice Staroklánovická má počátek v místě nadjezdu železniční trati 

(hranice katastrálního území Újezdu nad Lesy) a prochází cca 900 m dlouhým lesním 
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úsekem mimo zástavbu, který končí na úrovni první újezdské ulice Hodkovská. Poté 

pokračuje kolem úřadu MČ až na křižovatku s ulicemi Starokolínská a Novosibřinská, odkud 

navazuje dále jižně ulice Staroújezdská. Ačkoliv, jak je výše zmíněno, prochází z velké části 

lesním úsekem mimo zástavbu, je v celé délce komunikace nejvyšší povolená rychlost 

50 km/h a není nijak zdůrazněn přechod do zastavěného území. Podél komunikace je 

v úseku od napojení příjezdové cesty k žel. zastávce až po křižovatku s ulicí Čentická veden 

chodník v přibližné šířce 1,5 m, který bývá využíván také cyklisty. Před úřadem MČ se 

nachází přechod pro chodce s bezpečnostními prvky (ostrůvek, klikatá čára na komunikaci). 

Přechod je intenzivně chodci využíván, protože leží v bezprostřední blízkosti autobusové 

zastávky Hulická, úřadu MČ a základní školy.  

 

Obr. 66 Křižovatka ulic Staroklánovická, Hodkovská 

 

Obr. 67 Přechod pro chodce před úřadem MČ 

Návrhem je v úseku mezi křižovatkou s ulicí Staroklánovická - k nádraží 

a křižovatkou s ulicí Hodkovská rozšířit stávající chodník na 3 - 4 m, tak aby fungoval nově 

jako stezka pro chodce a cyklisty. Zároveň je vhodné v tomto úseku, na základě 

opakovaných střetů se zvěří, aplikovat opatření proti vstupu zvěře do prostoru 

komunikace (např. pachové repelenty, jiné odpuzovače nebo mechanické zábrany).  

Za křižovatkou s ulicí Hodkovská se nabízí realizace vjezdového ostrůvku 

s místem pro přecházení. Od tohoto místa by měl být realizován na východní straně 

ulice Staroklánovická nový chodník, který by navazoval na chodník stávající u křižovatky 

s ulicí Hrádková. Dále je nutné vyřešit převedení cyklistů v místě počátku stezky pro pěší 

a cyklisty v křižovatce s ulicí Čentická. To je možné řešit naznačením pohybu cyklistů 

v křižovatce pomocí VDZ V20 ("Piktogramový koridor pro cyklisty") a realizací dělícího 

ostrůvku s místem pro přecházení. Z hlediska návaznosti je vhodné VDZ V20 doplnit 

na obou stranách komunikace mezi křižovatkami s ulicemi Hulická a Čentická (s vynecháním 

značení v místě zastávky BUS). Návrh uspořádání ulice Staroklánovická v úseku mezi 

ulicemi Hodkovská a Hulická je v příloze 5.2.C. 
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Organizace pěší dopravy (stav chodníků, rozmístění přechodů pro chodce a míst 

pro přecházení) je schematicky znázorněna v příloze 5.C. 

5.2.3 Ulice Staroújezdská 

Ulice Staroújezdská má počátek v křižovatce s ulicemi Starokolínská a Novosibřinská 

a vede k jižnímu okraji zástavby, kde pokračuje směr Koloděje. Celý úsek komunikace je 

ve velmi dobrém stavu, včetně chodníků (až na krátké úseky, které nevyhovují svoji šířkou). 

V této ulici je nutné prověřit možnost vedení cyklistické dopravy, dále také pěší proudy 

a s tím související organizaci přechodů pro chodce. Jediným, z hlediska dopravy výrazněji 

problematickým místem je převedení cyklistů ze společné stezky pro chodce a cyklisty poblíž 

křižovatky s ulicí Ježovická. Je zde snížena nejvyšší povolená rychlost na 30 km/h (již 

od přechodu pro chodce u křižovatky s ulicí Dubinská) a v obou směrech je umístěna SDZ 

A19 "Cyklisté". Také je v obou směrech zakázán vjezd cyklistů na komunikaci v úseku, kde 

souběžně vede cyklostezka. Toto je vhodné opatření, pokud je paralelní stezkou nabídnuta 

cyklistům vhodná alternativa, což ale není tento případ. Stezka je tvořena betonovými panely 

a její povrch je velmi hrbolatý. Jízda na kole je tady velmi nepohodlná a pravidelné využívání 

této stezky se musí negativně projevit na technickém stavu jízdního kola. Dále byl zjištěn 

v tomto místě ještě jeden drobný nedostatek. SDZ B8 "Zákaz vjezdu jízdních kol" a C9a 

"Stezka pro chodce a cyklisty" jsou umístěny za sebou a ve stejné vzdálenosti 

od komunikace. Tato kombinace působí nejasně až zmatečně.  

 

Obr. 68 Povrch stezky pro pěší a cyklisty 

 

Obr. 69 Počátek stezky pro pěší a cyklisty
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Obr. 70 Chodník v ulici Staroújezdská 

 

Obr. 71 Úzký chodník v ulici Staroújezdská 

Navrhuje se v úseku mezi ulicí Ježovická (místo napojení stezky pro chodce 

a cyklisty) a křižovatkou s ulicemi Starokolínská a Novosibřinská vyznačit na obou stranách 

v HDP VDZ V20 "Piktogramový koridor pro cyklisty". Šířka komunikace mezi (cca 8 m) 

obrubami toto opatření dovoluje. Dále se navrhuje ponechat omezení nejvyšší povolené 

rychlosti 30 km/h pouze v místě napojení stezky pro chodce a cyklisty na komunikaci. 

Přechod v blízkosti ulice Dubinská by měl být změněn na místo pro přecházení a v tomto 

případě je možné ponechat nejvyšší povolenou rychlost 50 km/h), rozhledová vzdálenost 

z čekacích plochy přechodu 50 m je zde splněna. Návrh uspořádání napojení stezky 

pro chodce a cyklisty na komunikaci je v příloze 5.2.D.  

Organizace pěší dopravy (stav chodníků, rozmístění přechodů pro chodce a míst 

pro přecházení) je schematicky znázorněna v příloze 5.C.    

5.2.4 Pošta 

Prostor kolem budovy pošty je v současné době neupravený a nejsou zde zřízena 

parkovací místa. Vozidla dnes parkují podél zdi naproti poště anebo na chodníku 

před přilehlým objektem. Je nutné zajistit vhodná parkovací místa pro návštěvníky pošty. 
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Obr. 72 Prostor před poštou 

 

Obr. 73 Prostor před poštou 

Ideální řešením je vytvoření kolmých stání podél zdi naproti budově pošty. Šířka 

komunikace mezi zdí a chodníkem je více než 10 m, tudíž je zde možné tato stání navrhnout 

(délka stání 5 m, zbývající šířka komunikace cca 5,25 m). Mohlo by zde vzniknout až pět 

stání (včetně jednoho pro tělesně postižené), která by měla být určena pro návštěvníky 

pošty (alespoň v úředních hodinách) a je vhodné omezit parkování také maximálním časem 

(např. 30 min.). Toto umístění parkovacích stání vyžaduje přemístění vývěsky u zdi 

a kontejnerů pro tříděný odpad. Návrh uspořádání prostoru před poštou je v příloze 5.2.E. 

V Tab. 4 je základní zhodnocení náročnosti (1 - 10, přičemž 10 znamená 

nejnáročnější opatření) a také potřebnosti (1 - 5, přičemž 1 znamená nejvyšší prioritu) 

daných opatření. 

Studie 1 1

Vjezdová brána s místem pro přecházení 2 8

Opatření proti zvěři 1 1

Stezka pro chodce a cyklisty 2 6

Nový chodník na východní straně 3 3

V20 v úseku Hulická - Čentická a místo pro přecházení 1 3

V20 v celém úseku 2 2

Reorganizace přechodů 4 2

Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty 1 6

Úprava SDZ 2 1

Kolmá stání 2 3

Ulice Staroklánovická

Ulice Staroújezdská

Pošta

Prostor před zastávkou Klánovice

 

Tab. 4 Hodnocení navrhovaných opatření v ulicích Staroklánovická a Staroújezdská 
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5.3 Ulice Zaříčanská 

Ulice Zaříčanská má počátek v křižovatce s ulicí Novosibřinská a pokračuje směrem 

na obec Sibřina. Intenzita dopravy v běžný pracovní den se pohybuje mezi  

5 000 - 6 000 voz/den. Povrch komunikace je v současné době ve velmi špatném stavu a její 

šířka se pohybuje od 5,5 m do 7,0 m. Chodníky na obou stranách jsou úzké s nekvalitním 

a porušeným povrchem a v některých částech chodník chybí. Na konci zástavby začíná 

panelová stezka šířky cca 1 m a je vedena za příkopem na západní straně komunikace. 

Křižovatka s ulicí Chabeřická je velmi rozlehlá a je vhodné tento prostor upravit.  

 

Obr. 74 Ulice Zaříčanská 

 

Obr. 75 Stezka směr Sibřina 

V rámci nutné rekonstrukce ulice Zaříčanská je vhodná oprava resp. dobudování 

chodníků na obou stranách komunikace v zastavěné oblasti. Zvýraznění vedení cyklistické 

dopravy v HDP není při současné šířce možné. Pro vyznačení VDZ V20 "Piktogramový 

koridor pro cyklisty" je nutná šířka komunikace min. 7,5 m. V tomto případě by bylo nutné 

komunikaci rozšířit. Dále se navrhuje rekonstrukce a rozšíření stávající panelové stezky 

na 3 - 4 m, aby zde vznikla stezka pro chodce a cyklisty s možným pokračováním 

až do obce Sibřina. Křižovatku s ulicí Chabeřická je možné upravit dle návrhu v příloze 

5.3.A. V celém úseku ulice by měla být nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h. Organizace 

pěší dopravy (stav chodníků, rozmístění přechodů pro chodce a míst pro přecházení) je 

schematicky znázorněna v příloze 5.C. 

V Tab. 5 je základní zhodnocení náročnosti (1 - 10, přičemž 10 znamená 

nejnáročnější opatření) a také potřebnosti (1 - 5, přičemž 1 znamená nejvyšší prioritu) 

daných opatření. 
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Opatření Priorita Náročnost

Rekonstrukce ulice Zaříčanská 1 8

Rekonstrukce a kompletace chodníků 3 5

Reorganizace přechodů 3 2

Úprava křižovatky Chabeřická 5 6

Stezka pro chodce a cyklisty 2 6  

Tab. 5 Hodnocení navrhovaných opatření v ulici Zaříčanská 

5.4 Ulice Rohožnická 

Ulice Rohožnická má počátek v křižovatce s ulicí Novosibřinská a pokračuje směrem 

na obec Sibřina. Intenzita dopravy v běžný pracovní den se pohybuje mezi  

3 000 - 5 000 voz/den. Tato komunikace představuje hlavní spádovou osu pro sídliště 

Rohožník. Všechna vozidla z tohoto sídliště musí projíždět ulicí Rohožnická. Nejvyšší 

povolená rychlost v zastavěné části území je na této komunikaci omezena na 30 km/h 

z důvodu existence podélných parkovacích míst. Chodník na jižní straně komunikace je v 

dobrém stavu, na opačné straně (kromě krátkého úseku na konci zástavby) chodník chybí. 

Křižovatka s ulicemi Lukovská, Zbýšovská a Miletická je problematická svojí rozlohou a také 

počtem (pět) ramen. Dále je také problematické napojení ulic Žíšovská a Měšínská (u obou 

široký nájezd do křižovatky, dlouhý přechod pro chodce). 

 

Obr. 76 Křižovatka s ul. Měšínská [23] 

 

Obr. 77 Křižovatka s ul. Lukovská, Zbýšovská 

a Miletická [23] 

V celém úseku ulice Rohožnická je vhodné upravit nejvyšší povolenou rychlost 

na 50 km/h. Není důvod aby v tomto úseku byla nejvyšší povolená rychlost 30 km/h, navíc 

se tak snižuje tak plynulost dopravy. Obecně potom také klesá akceptace omezení rychlosti 

ze strany řidičů.  
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Dále je potřeba řešit komplikovanou křižovatku s ulicemi Lukovská, Zbýšovská 

a Miletická. Vhodným řešením může být realizace miniokružní křižovatky. Její návrh je 

v příloze 5.4.A.  

Navrhuje se také úprava křižovatek s ulicemi Žíšovická a Měšínská 

(např. vysazené chodníkové plochy. Výhledově je rovněž vhodné realizovat chodník 

na severní straně komunikace Rohožnická. 

Organizace pěší dopravy (stav chodníků, rozmístění přechodů pro chodce a míst 

pro přecházení) je schematicky znázorněna v příloze 5.C. 

V Tab. 6 je základní zhodnocení náročnosti (1 - 10, přičemž 10 znamená 

nejnáročnější opatření) a také potřebnosti (1 - 5, přičemž 1 znamená nejvyšší prioritu) 

daných opatření. 

Opatření Priorita Náročnost

Miniokružní křižovatka 5 7

Chodník na severní straně 3 5

Úprava křižovatkek Žíšovická a Měšínská 4 5  

Tab. 6 Hodnocení navrhovaných opatření v ulici Rohožnická 
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6 Analýza a návrh řešení komunikací obytných oblastí 

Následujících pět podkapitol je věnováno jednotlivým obytným oblastem a jedná se 

o území: 

 Severozápadní (Blatov)  

 Jihozápadní (Lesní čtvrť) 

 Jižní (oblast ulic začínajících na písmena CH, L, T a Z) 

 Jihovýchodní (Sídliště Rohožník) 

 Severovýchodní (oblast ulic začínajících na písmena H, S, V a K) 

Podoba komunikační sítě Újezdu nad Lesy je vhodná k plošnému zklidňování 

dopravy oblastí mimo sběrné komunikace. Zatímco zklidňování místních komunikací 

s převažující dopravní funkcí má za cíl zejména regulaci rychlostí, plošné zklidňování kromě 

toho usiluje také o redukci intenzit motorizované dopravy - ať již převedením části dopravy 

na jiné komunikace, či redukcí celkového objemu automobilové dopravy v dané oblasti. 

Společným jmenovatelem každého zklidňování je realizace organizace dopravy šetrnějším 

a pro okolí přijatelnějším způsobem. Všechny oblasti mimo hlavní komunikaci by tak měly být 

realizovány jako zóny 30, případně obytné zóny. Na Obr. 78 je znázorněn návrh základního 

rozčlenění komunikací v Újezdu nad Lesy.  

Každé oblasti je věnován samostatný výkres, zobrazující současný stav a také výkres 

(výkresy) zobrazující návrh uspořádání a úprav v daném území. V ulicích, u nichž se 

navrhuje úprava uličního prostoru je vždy odkaz na vzorové příčné řezy (přílohy  

6.1.A - 6.1.D). V přílohách 6.1.E - 6.1.G jsou vzory možných zklidňovacích opatření, která je 

vhodné v zónách 30 aplikovat.  

Vždy je nutné vycházet ze stávajících rozměrů (zejména šířky) daných komunikací. 

Mnoho komunikací v obytných oblastech nemá trvalé povrchy a šířka je v jejich průběhu 

proměnlivá (často je přechod mezi komunikací a zelení problematicky zřetelný) a je pro to 

nutné prověřit možnost aplikace daných opatření. Případně je potom potřeba upravit šířku 

komunikace a aplikovat vhodný typ řešení. 
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Obr. 78 Návrh organizačního uspořádání oblastí v Újezdu nad lesy 

6.1 Zóny 30 

Jedním z hlavních argumentů pro zavádění zón 30 je zvýšení bezpečnosti provozu. 

Význam nízkých rychlostí je z hlediska možnosti odvrácení kolizní situace a snížení následků 

dopravních nehod zásadní. Pokud před vozidlo jedoucí rychlostí 30 km/h vstoupí chodec 

na takovou vzdálenost (dle Obr. 79 je tato vzdálenost cca 13 m), kdy je řidič schopen před 

chodcem zastavit (na Obr. 79 tento děj vyjadřuje oblast A vzdálenost od spatření chodce 

do začátku brzdění a oblast B – brzdná dráha), pak pokud by byla ve stejné situaci počáteční 

rychlost 50 km/h, je chodec při rychlosti 50 km/h vozidlem zasažen, protože řidič nestihne 

přemístit nohu na brzdový pedál a začít brzdit. V rezidenčních oblastech nejsou nehody 

ve většině případů koncentrovány do nehodových lokalit, ale jsou rozptýleny. Plošné 

zklidnění oblasti tak přináší možnost zvýšení bezpečnosti v celém území. Plošné zklidňování 

dopravy znamená vyšší úroveň bezpečnosti zejména pro nejzranitelnější účastníky provozu 

(děti, starší lidi, osoby s omezenou schopností orientace a pohybu atd.). V oblastech, kde se 

zavede zóna 30, je dle studií OECD možné předpokládat snížení počtu nehod s následkem 

těžkého zranění zhruba o 70 % a počtu smrtelných nehod až o 90 %.[8] 

SZ 

J 

J 

JV 

SV 

JZ 
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Obr. 79 Rychlost, doba reakce, ujetá vzdálenost a brzdná dráha [8] 

Plošné zklidňování dopravy má nezanedbatelný vliv na hlučnost vozidel v provozu 

a tím i na úroveň hluku v okolí místních komunikací. Je známo, že emisní faktory hluku 

vozidel jsou závislé na technických parametrech vozidla, rychlosti vozidla a režimu jízdy. 

Omezení rychlosti všech nebo jen nákladních vozidel je účinným regulačním opatřením 

pro snížení úrovně hluku z dopravy. Lokální omezení rychlosti jsou účinná z hlediska hluku 

jen tehdy, jsou-li uplatňována bez opatření, která zvyšují akceleraci vozidel. Zklidňování 

dopravy by mělo také tedy zajistit plynulost dopravy a podpořit homogenní jízdní styl. 

Na Obr. 80 jsou zvýrazněny hodnoty, o které je redukován hluk při snížení rychlosti 

z 50 km/h na 30 km/h. Z uvedeného příkladu je zřejmý zásadní vliv poklesu podílu 

nákladních vozidel na snížení hladiny hluku. Největší snížení hluku lze očekávat při nulovém 

podílu nákladních vozidel, resp. zákazu jízdy nákladních vozidel. Kromě rychlostních limitů je 

vhodné redukci rychlosti také účinně podpořit stavebními opatřeními, která nezvyšují 

hlukovou zátěž, např. střídavým parkováním, šikanami nebo zúžením komunikace. Snížením 

rychlosti lze dosáhnout redukce hluku o cca 2 - 3 dB, což subjektivně odpovídá redukci 

objemu dopravy na polovinu. Snížit hlučnost snížením nejvyšší dovolené rychlosti je 

mnohem jednodušší než snížením dopravních objemů. [8] 

Dopravně zklidňující opatření musí být brána jako plošný koncept, nikoli jako 

jednotlivá opatření. Samostatné prvky, které řidič nepředpokládá, a tudíž nejede 

rovnoměrnou rychlostí, vedou ke zvýšení hluku, spotřeby a emise výfukových plynů. [8] 
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Obr. 80 Vliv rychlosti na hluk ze silniční dopravy v závislosti na podílu nákladních vozidel [8] 

Zóna 30 je ohraničená oblast, jejíž začátek je označen SDZ IP 25a "Zóna 

s dopravním omezením" a konec je označen SDZ IP 25b "Konec Zóny s dopravním 

omezením". Zóny 30 představují dominantní formu zklidňování s řádově vyšším rozsahem 

použití než obytné či pěší zóny. Nejvyšší dovolená rychlost je zde podle názvu 30 km/h. 

Zónu tvoří soubor zpravidla obslužných komunikací s převahou pobytové funkce. Kombinuje 

se nejčastěji zavedení přednosti zprava s realizací stavebních zklidňovacích opatření. 

Zachovává se dělení na chodník a vozovku. Při zřizování Zón 30 se uplatňují zejména dva 

principy. Tím prvním je odstranění místní úpravy dopravního značení upravujícího přednost 

na křižovatkách uvnitř zóny a označení vjezdů a výjezdů ze zóny pouze dopravním 

značením č. IP 25a/b. Druhým principem je podpora dopravního značení pomocí realizace 

zklidňovacích opatření. Přiměřený charakter a hustota zklidňovacích opatření může zajistit 

skutečné snížení rychlosti na 30 km/h. Mezi další úpravy v Zóně 30 patří zjednosměrnění. 

Mezi důvody zavádění jednosměrných komunikací patří zejména snaha o získání většího 

počtu parkovacích stání či zvýšení kapacity komunikace. Zjednosměrnění může díky 

odrazení průjezdní dopravy přispět i ke zklidnění oblasti. Další výhodou zjednosměrnění 

komunikací je snížení počtu kolizních bodů na křižovatkách a tím samozřejmě i snížení počtu 

potenciálních kolizí. Největší nevýhodou zavedení jednosměrného provozu je vznik závleků, 

tedy prodloužení tras, a tím větší spotřeba pohonných hmot. Dále může jít o zhoršení 

přehlednosti u komunikací s kolmým a šikmým parkovacím stáním. Jednosměrné 

komunikace představují nepříjemnou překážku pro cyklistickou dopravu, a je proto žádoucí 

v co největší míře umožnit cyklistům jízdu v obou směrech. 
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6.1.1 Zřizování zón 30 v Újezdu nad Lesy 

V současné době není v řešeném území realizována žádná zóna 30. Zásadní 

principy zřizování zón 30 obecně a také hlavní zásady, kterými by se mělo zřizování zón 30 

na území Újezdu nad Lesy řídit vzhledem k současnému stavu, jsou následující: 

 Označení všech komunikací vstupujících do území SDZ IP25a/b (Obr. 81). 

 Přednost zprava na všech komunikacích uvnitř zóny 30. 

 Odstranění SDZ uvnitř zóny včetně těch upravujících přednost (výjimkou je 

SDZ související s jednosměrnými ulicemi nebo např. IP12 "Vyhrazené 

parkoviště"). 

 Ve stávajících i navrhovaných jednosměrných komunikacích umožnit 

obousměrný provoz cyklistů, pokud je to stavebním uspořádáním možné. 

 Minimalizovat počet přechodů pro chodce, ty by měly být v takové zóně 

pouze v místech, kde to vyžadují specifické místní podmínky (ZŠ, MŠ, atd.). 

Ve zklidněných oblastech je nutné počítat s pohybem chodců v každém 

místě. 

 U zpomalovacích prahů nesnižovat nejvyšší povolenou rychlost 

na 20 km/h nebo 15 km/h. Odstranit také A7b "Pozor, zpomalovací práh" 

a IP2 "Zpomalovací práh", ve zklidněných oblastech je předpokladem výskyt 

zpomalovacích prahů.  

 Upřednostňovat dlouhé zpomalovací prahy (ev. s integrovaným 

přechodem) a zpomalovací polštáře, ev. malé kruhové polštáře (Obr. 82) 

před krátkými zpomalovacími prahy (nízká životnost, nepříjemné pro řidiče, 

nadměrný hluk, neestetický prvek). Umožnit (ponecháním odstupu 

od chodníku či krajnice) cyklistům průjezd mimo práh (ne v případě prahu 

s integrovaným přechodem). 

 Fyzicky, nebo dočasně alespoň pomocí VZD, či dopravního zařízení oddělit 

počátek prostoru pro podélná stání, zejména v blízkosti křižovatek. 

 Místo styku zóny 30 a obytné zóny řešit následujícím způsobem. Umístit 

nad sebe SDZ IP25b a IP26a resp. IP25a a IP26b. Odsadit tyto značky dále 

od křižovatky, tak aby na přilehlé křižovatce platila přednost zprava a nebylo 

nutné nadřazenou komunikaci označovat SDZ P2 (při výjezdu z obytné zóny 
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dává řidič přednost, pokud počátek obytné zóny není odsazen 

od křižovatky). 

Konkrétní analýza a návrh řešení jednotlivých oblastí jsou zpracovány 

v podkapitolách 6.3 - 6.7. 

 

Obr. 81 Návrh označení začátku a konce zóny 30 

 

Obr. 82 Malé kruhové polštáře

6.2 Obytné zóny 

Obytná zóna je oblast označená SDZ IP 26a a IP 26b "Začátek/Konec obytné zóny". 

Zónu tvoří soubor zklidněných pozemních komunikací s převahou pobytové funkce s přímou 

dopravní obsluhou staveb, ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel 

a hry dětí ve společném prostoru za stanovených podmínek provozu podle zvláštního 

předpisu. Mezi základní atributy obytné zóny patří: 

 Smíšený provoz - všichni uživatelé (řidiči motorových vozidel, cyklisté  

a chodci) sdílejí společný dopravní prostor. Jedná se o prostor se 

zvýhodněním pěšího provozu. 

 Jedna výšková úroveň - prostor místní komunikace je řešen zpravidla  

v jedné výškové úrovni. Oddělení dopravního a pobytového prostoru je 

provedeno opticky (odlišný povrch), v odůvodněných případech i fyzickými 

zábranami (obrubník, chodníkové sloupky apod.). 

 Usměrnění pohybu vozidel pomocí stavebních úprav - pohyb vozidel je 

omezen provedenými opatřeními pro regulaci rychlosti (šikana, zúžení, 

zpomalovací práh apod.), která neumožní jet rychlostí, jež by svými možnými 
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důsledky ohrožovala bezpečnost ostatních uživatelů. Fyzická opatření 

sloužící jako prvek dopravního zklidňování jsou součástí obytné zóny. 

 Stavební úprava vjezdu - označení začátku obytné zóny dopravním 

značením samo o sobě nestačí. Vjezd i výjezd musí být stavebně upraven 

způsobem, který jednoznačně upozorní na odlišnost dopravního režimu  

v obytné zóně. 

 Nadřazenost pobytové funkce nad funkcí dopravní - je účelné zužovat 

šířku dopravního prostoru ve prospěch pobytového prostoru. Nedílnou 

součástí návrhu obytné zóny jsou prvky zvyšující pobytovou kvalitu zóny 

(místa pro posezení, hřiště, řešení zeleně apod.).  

 Možnost her i v dopravním prostoru - specifikem obytné zóny je možnost 

umisťovat plochy pro hru i do dopravního prostoru. 

 Stání je dovoleno pouze na místech označených jako parkoviště - 

neznačí se SDZ (nejčastěji pouze odlišením povrchu, popř. VDZ) 

 Optimální velikost obytné zóny - zřizovat obytnou zónu z příliš krátké 

samostatné komunikace je méně vhodné, ani příliš dlouhá obytná zóna 

nepřispívá k bezpečnosti v oblasti, velikost obytné zóny by měla být taková, 

aby výjezd na komunikaci s vyšší dovolenou rychlostí jízdy nebyl ze žádného 

místa v obytné zóně vzdálen víc než 300 m. 

 Obousměrnost komunikací - obytné zóny se až na odůvodněné výjimky 

navrhují s obousměrným provozem. Obousměrný provoz přispívá 

k ostražitosti při vyhýbání se protijedoucích vozidel a ohleduplnosti vůči 

ostatním druhům dopravy. [9] 

6.2.1 Obytné zóny v Újezdu nad Lesy 

V současné době existuje na území Újezd nad Lesy přibližně 20 obytných zón, které 

jsou rozmístěny po celém území, většinou v nové zástavbě. Obecně lze rozdělit tyto obytné 

zóny na 4 skupiny: 

 obytné zóny vhodné uspořádáním i polohou 

 obytné zóny vhodné uspořádáním, ale nevhodné polohou 

 obytné zóny nevhodné uspořádáním, ale vhodné polohou 

 obytné zóny nevhodné uspořádáním i polohou 
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Konkrétní analýza návrh řešení jednotlivých obytných zón jsou zpracovány 

v podkapitolách 6.3 - 6.7. Na Obr. 83 a Obr. 84 jsou dokumentovány vhodná i nevhodná 

provedení obytných zón v Újezdu nad Lesy. 

 

Obr. 83 Příklady vhodně provedených úprav v obytných zónách v Újezdu nad Lesy 
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Obr. 84 Nejčastější nedostatky obytných zón v Újezdu nad Lesy 
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6.3 Severozápadní oblast 

Tato kapitola se zabývá oblastí ohraničenou ulicemi Starokolínská na jižní straně 

a Staroklánovická na východní straně. Komunikační kostru oblasti tvoří ulice Nadějovská, 

Pilovská, Polesná (přivádějí dopravu na ul. Starokolínská), Čentická a Budčická (vedou 

paralelně s ul. Starokolínská). Pro obslužnost oblasti je důležitá midibusová linka č. 260. 

Z obytných oblastí Újezdu nad Lesy je tato jediná, která je uvnitř obsluhována linkou MHD.  

Kromě obytných zón (řešeny samostatně), nemá většina komunikací v oblasti žádné 

prvky zklidnění. Výjimkou je několik krátkých zpomalovacích prahů (pro zklidňování 

nevhodné) v blízkosti přechodů pro chodce. Dalšími nedostatky při realizaci zóny 30 jsou:  

 naddimenzovaná šířka komunikace mezi obrubami - ulice Budčická, 

Čentická, Pilovská 

 neorganizované parkování a z toho vyplývající stání vozidel 

na nevhodných a nebezpečných místech (v blízkosti křižovatek a přechodů, 

na zeleni) - ulice Polesná (u ZŠ), Bělušická, Čenovická, Borovská 

 chybějící chodník na některých místech, kde by si to současná situace 

vyžadovala - část ul. Budčická, Pilovská, Nadějovská 

 stav zastávek MHD - Polesná, Polešovická, a zejména Pilovská 

V celé oblasti je pouze jeden jednosměrný úsek ulice (ul. Čentická). Současný stav 

komunikací (včetně chodníků) je znázorněn v příloze 6.3.A. 

Podrobněji je níže řešeno okolí ZŠ, křižovatka ul. Budčická, Pilovská a Čentická 

a také obytné zóny. 

 

Obr. 85 Ulice Pilovská 

 

Obr. 86 Parkování v ul. Bělušická 
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Obr. 87 Parkování v ul. Čenovická 

 

Obr. 88 Krátké zpomalovací prahy v ul. Čentická 

V oblasti je důležité výhledově aplikovat zklidňovací opatření zejména v ulicích 

Čentická, Pilovská a Budčická. Nabízí se zejména realizace vystřídaného parkování 

se šikanami, optimalizace šířky jízdních pruhů a také zvýšené křižovatkové plochy - 

případně zpomalovací polštáře uprostřed křižovatky (vhodnější řešení z hlediska 

cyklistů, bezpečnosti chodců a také odvodnění). Dále je vhodné dobudovat chodník 

v ulicích Pilovská, Nadějovská a také v části ulice Budčická a zamezit parkování 

v blízkosti křižovatek. Přechodů pro chodce se v oblasti nachází šest. Návrhem je dva 

přestavět na zvýšený přechod (ul. Polesná - u ZŠ a Čentická - u MŠ), dva zrušit úplně 

v rámci přestavby křižovatek na zvýšené křižovatkové plochy (ul. Pilovská - v křižovatce s 

ul. Čentická a ul. Polesná - v křižovatce s ul. Čentická) a zbylé dva nahradit místy 

pro přecházení (ul. Pilovská a Novolhotská - oba u křižovatky s ul. Starokolínskou). Dále je 

navržena realizace místa pro přecházení v ulici Polesná u křižovatky s ulicí Starokolínská 

a přechodu pro chodce v ulici Čentická u jejího ústí do ulice Staroklánovická, Musí být uvnitř 

oblasti odstraněny SDZ upravující přednost, zakazující vjezd nákladních vozidel, upravující 

rychlost nebo upozorňující na zpomalovací práh. Vjezdy do oblasti budou osazeny SDZ 

IP25a/b a na přechodu do obytné zóny budou doplněny o IP26b/a. Není nutné zavádět 

v této oblasti nové jednosměrné ulice. Nebyly zjištěny lokality, které by to vyžadovaly 

(z důvodu parkovacích kapacit, zklidnění dopravy). 

Komunikace mimo základní komunikační kostru oblasti není nutné výhledově 

upravovat. Dosažený efekt by neodpovídal vynaloženým nákladům. Pokud ovšem dojde 

k zásahu do těchto komunikací (např. realizace inženýrských sítí atd.) je vhodné 

při rekonstrukci komunikace postupovat dle principů plošného zklidňování a dle vzorových 

uspořádání uličního prostoru. Navrhovaný stav včetně odkazů na vzorová příčná uspořádání 

ulic je v příloze 6.3.B.  
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6.3.1 Okolí ZŠ 

Oblasti v okolí ZŠ je nutné věnovat zvláštní pozornost. Bezpečnost dětí musí být 

na prvním místě, ale je důležité také zachovat plynulý průjezd ulicemi Polesná a Čentická 

a zajistit vhodnou organizaci dopravy v tomto místě. V současné době je v okolí ZŠ snížena 

nejvyšší dovolená rychlost na 20 km/h. Ulicí je jednosměrně vedena linka BUS č. 260 a také 

školní linka BUS č. 564. V blízkosti zastávky je umístěn přechod pro chodce, který je opatřen 

krátkým zpomalovacím prahem. Přechod je ale umístěn nevhodně. Po vystoupení 

z autobusu míří cestující na opačnou stranu než je přechod, tudíž ho téměř nikdo nevyužívá. 

Dále dochází k parkování vozidel tak, že zasahují do zastávky a autobus je nucen zastavit 

na přechodu. Každé ráno ve dnech školního vyučování je zde silný provoz, protože mnoho 

rodičů vozí své děti do školy. Chybí tu místa typu K+ R pro krátkodobé zastavení. Navíc 

dochází často ke komplikované situaci, kdy se zde některá vozidla otáčejí a podél 

zaparkovaných vozidel také nezbývá příliš místa pro vyhýbání protijedoucích vozidel. 

 

Obr. 89 Ulice Polesná před ZŠ 

 

Obr. 90 Příjezd školního autobusu 

Návrhem je zjednosměrnění (se zachováním obousměrného provozu cyklistů) 

řešeného úseku ulice Polesná ve směru k ulici Čentická. Intenzita dopravy je v tomto 

silněji zatíženém směru dle dopravního průzkumu téměř čtyřikrát vyšší než v opačném 

směru. Tímto opatřením by se získalo více prostoru a také by se zpřehlednila místní situace. 

Přechod pro chodce by měl být přesunut před označník zastávky a měl by být realizován 

jako zvýšený přechod na dlouhém zpomalovacím prahu. Dále je možné změnit stávající 

podélná parkovací místa na šikmá (úhel 45°), při min. šířce parkovacího pásu 4,3 m. Šířka 

jízdního pruhu by měla být alespoň 3,25 m a šířka protisměrného pruhu pro cyklisty alespoň 

1,25 m. Dále jsou navržena dvě parkovací místa K+R (na opačné straně než šikmá stání). 

Zastávka BUS bude realizována v jízdním pruhu (typ zátka). Dále je v rámci zóny 30 
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navržena nejvyšší povolená rychlost 30 km/h (oproti původním 20 km/h). Návrh uspořádání 

je v příloze 6.3.C. 

Alternativou může být částečné zjednosměrnění ulice (jižní část), ev. zachování 

obousměrného provozu při úpravě parkování, přechodu pro chodce a zastávky BUS. 

Optimální variantou z hlediska bezpečnosti i organizace dopravy je ale výše popsaný návrh 

s úplným zjednosměrněním ulice.  

6.3.2 Křižovatka ulic Budčická, Pilovská a Čentická  

Tato křižovatka s předností upravenou SDZ je velmi rozlehlá. Hlavní komunikace je 

na východním a jižním rameni. Prochází tudy trasa autobusové linky č. 260 ve směru východ 

- sever a naopak. To je nutné brát v úvahu při jakýchkoliv návrzích. 

 

Obr. 91 Pohled z ulice Čentická 

 

Obr. 92 Pohled do ulice Pilovská 

Je vhodné tento prostor celkově zklidnit. Návrhem je realizace zvýšené křižovatkové 

plochy s instalací sloupků v kritických místech, aby nedocházelo k najíždění vozidel 

na chodník. Poloměr zaoblení mezi východní a severní větví by měl být větší kvůli průjezdu 

autobusu. Alternativou je realizace zpomalovacího polštáře uprostřed křižovatky 

(vhodnější řešení z hlediska cyklistů, atd.). Dále je v návrhu odstranění VDZ v křižovatce 

včetně přechodu pro chodce. Konkrétní návrh opatření je v příloze 6.3.D. 

6.3.3 Obytné zóny v severozápadní oblasti 

Obytné zóny jsou v této oblasti koncentrovány na dvou místech. Prvním z nich je 

severozápadní okraj zástavby. Jedná se o nedávno vybudované obytné zóny, které vznikaly 

současně s novou zástavbou. Jsou vhodné svou polohou a dá se říci, že také svým 

uspořádáním. Povrch je vždy proveden v jedné výškové úrovni a v dlažbě. Vjezdy jsou 
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zřetelné a některé dokonce mají na vjezdu dlouhý práh. Nebyly nalezeny zásadní 

nedostatky. 

Druhým místem je oblast poblíž ZŠ. Tyto obytné zóny nemají vhodnou polohu 

(uprostřed obytné oblasti), ale navrhuje se jejich zachování. Důvodem je, že stavební 

uspořádání je poměrně vyhovující, a odpovídá základním požadavkům na obytné zóny. 

Jedinou významnou výhradou je přítomnost několika krátkých zpomalovacích prahů jak 

na vjezdech, tak i uvnitř obytných zón. Bylo by vhodné tato zařízení nahradit jinými prvky. 

6.3.4 Autobusové zastávky v severozápadní oblasti 

V oblasti se nachází následující autobusové zastávky: 

 Hulická - řešena v rámci projektu cyklistického pruhu v protisměru v ulici 

Čentická 

 Polesná - řešena v rámci úpravy ulice Polesná v blízkosti školy 

 Polešovická - bez navržených úprav 

 Pilovská - v koordinaci s výstavbou chodníku a celkovou úpravou ulice 

Pilovská v místě zastávky by mělo dojít k úpravě zastávek v obou směrech, 

v současné době jsou umístěny na provizorních betonových panelech 

naproti sobě, s úzkým průjezdem mezi nimi 

 Netušilská - bez navržených úprav 

Dále je vhodné doplnit obousměrnou zastávku v blízkosti křižovatky ulic Budčická, 

Pilovská a Čentická a také jednosměrnou zastávku v ulici Bečvářská. Účelem je poskytnout 

obyvatelům co nejhustší síť zastávek, což tento typ linky vyžaduje. Zastávky by měly být 

na znamení. 

6.4 Jihozápadní oblast 

Tato kapitola se zabývá oblastí ohraničenou ulicemi Starokolínská na severní straně 

a Staroújezdská na východní straně. Komunikační kostru oblasti tvoří ulice Ochozská, 

Oplanská (přivádějí dopravu na ul. Starokolínská), Druhanická a Domanovická (přivádějí 

dopravu na ul. Staroújezdská).  

Nachází se zde několik zklidňovacích prvků, zejména zvýšené křižovatkové plochy. 

Dále je zde také několik krátkých zpomalovacích prahů (které jsou ale pro zklidňování 

nevhodné). Zásadními nedostatky při realizaci zóny 30 je:  
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 příliš mnoho SDZ, zejména B20a (20, km/h, 15 km/h), A7b a IP2 v místě 

zklidňovacích opatření 

 snižování povolené rychlosti na 15 km/h (ani na 20 km/h), nemá zde 

žádné opodstatnění a hlavně žádný efekt  

 přechody pro chodce, žádný ze stávajících přechodů není na takovém 

místě, které by jeho zřízení vyžadovalo 

 organizace jednosměrných ulic - chybí koncepce, a povolení vjezdu 

cyklistům v protisměru 

 hrozba průjezdné dopravy ulicemi Ochozská a Druhanická (vyhýbání se 

ulici Starokolínské) 

Současný stav komunikací (včetně chodníků) je znázorněn v příloze 6.4.A. 

 

Obr. 93 Zbytečné omezování rychlosti 

 

Obr. 94 Velké množství SDZ (ul. Ochozská) 

 

Obr. 95 Stav ulice Domanovická 

 

Obr. 96 Křižovatka ulic Ochozská a Církvická 
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V současné době je velká část komunikací ve vyhovujícím stavu. Výjimkou je část 

ulice Druhanická a také ulice Oplanská. Tyto dvě ulice by měly být prioritně 

rekonstruovány, tak aby byla hlavní kostra komunikací v oblasti ve vyhovujícím stavu. 

V těchto ulicích je vhodné také dobudovat chodník i s výhledem na další plánovanou 

výstavbu (ulice Druhanická). Doplňkovými (alternativními) komunikacemi k výše zmíněným, 

jsou ulice Domanovická a Račiněveská. Zde je nutné v rámci rekonstrukce také doplnit 

chodníky. Ostatní komunikace není nutné výhledově upravovat. Dosažený efekt by 

neodpovídal vynaloženým nákladům. Pokud ovšem dojde k zásahu do těchto komunikací 

(např. realizace inženýrských sítí atd.) je vhodné při rekonstrukci komunikace postupovat dle 

principů plošného zklidňování a dle vzorových uspořádání uličního prostoru. 

V oblasti je důležité výhledově aplikovat, resp. doplnit zklidňovací opatření zejména 

v ulicích Ochozská, Druhanická, Oplanská, Domanovická a Račiněveská. Nabízí se 

zejména realizace vystřídaného parkování se šikanami, další zvýšené křižovatkové 

plochy nebo zpomalovací polštáře. Dále by mělo dojít k odstranění krátkých 

zpomalovacích prahů, přechodů pro chodce a SDZ (upravující přednost, zakazující vjezd 

nákladních vozidel, upravující rychlost, upozorňující na přechod pro chodce a také 

na zpomalovací prahy). U ústí ulic Onšovecká, Oplanská, Račiněveská, Domanovická, 

Druhanická a Dubinská do komunikace Starokolínská, resp. Staroújezdská jsou navržena 

místa pro přecházení. Všechny vjezdy do oblasti budou osazeny SDZ IP25a/b a na přechodu 

do obytné zóny budou tyto značky doplněny o IP26b/a.  

Navrhovaný stav včetně odkazů na vzorová příčná uspořádání komunikací organizaci 

jednosměrných ulic a obytných zón je v příloze 6.4.B. 

6.4.1 Obytné zóny v jihozápadní oblasti 

Obytné zóny v ulicích Okenská a Ctiněveská (pouze část jižně od ul. Ochozská) jsou 

vyhovující. Nacházejí se tu pouze drobné nedostatky, kterých je vhodné se při výstavbě 

dalších obytných zón vyvarovat (asfaltový povrch, označování parkovacích míst SDZ nebo 

přechod pro chodce na vjezdu do obytné zóny). 

Obytné zóny v ulicích Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská (severně od ul. Ochozská) 

nejsou vhodně umístěny ani vhodně stavebně uspořádány. V tomto případě je vhodnější 

změnit režim na zónu 30 a také zjednosměrnit ulice (malá šířka komunikace, parkování). 

S úpravami těchto ulic je také navrženo dokončení propojení ulic Církvická a Ctiněveská. 

Pro obytné zóny Rožmitálská, Rozhovická, a Dubinská platí stejná podmínky jako 

pro první skupinu. Navrhuje se jejich zachování s drobnými nedostatky (povrch, nadbytečné 
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SDZ). Pouze v ulici Rozhovická je nutné dobudovat chybějící část zpevněného povrchu 

(v dlažbě) a tuto ulici zobousměrnit. 

Obytnou zónu v ulici Ročovská je vhodné zrušit, jedná se o velmi krátkou ulici (50 m) 

a ani uspořádání neodpovídá obytné zóně. 

Obytná zóna v ulici Donínská je absolutně nevhodně uspořádána (rovná dlouhá ulice 

s chodníkem, navíc jednosměrná). Chybí také ukončení této obytné zóny směrem do ulice 

Dražická (která jako obytná zóna označena není). Ulice Donínská musí být zónou 30 

a stejně tak přilehle obytné zóny v části ulic Račiněveská a Rápošovská.   

6.4.2 Organizace jednosměrných ulic v jihozápadní oblasti 

Návrh uspořádání jednosměrných ulic by měl přispět ke zklidnění dopravy a také 

k usnadnění parkování v některých místech. Je vhodné, aby všechny jednosměrné 

komunikace byly zpřístupněny v obou směrech pro cyklisty a netvořily jim tak překážky 

v cestě. Šířka ulic vedení cyklistů v protisměru umožňuje. U více zatížených komunikací je 

vhodné vyznačit VDZ jízdní pruh pro cyklisty v protisměru (případně V20). Konkrétní návrh 

jednosměrných ulic je v příloze 6.4.B. 

V případě, že zklidnění oblasti nevyloučí průjezdnou dopravu v ulicích Ochozská 

a Druhanická je alternativně (příloha 6.4.C) navrženo zjednosměrnění části těchto ulic 

(a úprava organizace přilehlých) k zamezení přímého průjezdu oblastí. 

6.5 Jižní oblast 

Tato kapitola se zabývá oblastí ohraničenou ulicemi Novosibřinská na severní 

straně, Staroújezdská na západní straně a Rohožnická na východní straně. Oblast je 

rozdělena přibližně v polovině ulicí Zaříčanská. Komunikační kostru oblasti tak kromě ulice 

Zaříčanská (sběrná komunikace) tvoří ulice Toušická, Chmelická, Chotěnovská a Zbýšovská.  

Nachází se zde některé zklidňovací prvky (zejména v oblasti nové zástavby ulic 

Lstibořská a Luníkovská). Dále nechybí opět několik krátkých zpomalovacích prahů 

(nevhodné) a zajímavé je uspořádání ulice Chotouchovská (šikany). Území je poměrně 

rozmanité jak typem zástavby, tak skladbou komunikací. Většina komunikací je ale 

ve špatném stavu. Zásadními nedostatky při realizaci zóny 30 je:  

 příliš mnoho SDZ, zejména B20a (20, km/h), A7b a IP2 v místě 

zklidňovacích opatření a upravujících přednost 

 špatný stav povrchů komunikací   
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 organizace jednosměrných ulic - chybí koncepce, a povolení vjezdu 

cyklistům v protisměru 

 hrozba průjezdné dopravy ulicemi Chmelická a Chotěnovská, případně 

Lomecká, Lišická (vyhýbání se ulici Novosibřinská) 

Současný stav komunikací (včetně chodníků) je znázorněn v příloze 6.5.A. 

 

Obr. 97 Šikany v ulici Chotouchovská 

 

Obr. 98 Povrch ulice Tuchotická 

 

Obr. 99 Jižní konec ulice Zalešanská 

 

Obr. 100 Povrch ulice Chabeřická 

V současné době je velká část komunikací v nevyhovujícím stavu. Výjimkou jsou 

části ulic Toušická a Chabeřická v okolí supermarketu LIDL a jižní okraj oblasti (nová 

zástavba). Prioritně musí dojít k navrácení ulice Chmelická, která je zničena z důvodu 

vedení objízdné trasy touto ulicí, do původního stavu. Výhledově je vhodné tuto ulici upravit 

v rámci zklidňování, stejně tak paralelně vedenou ulici Chotěnovská a realizovat zde 

chodníky. V této oblasti je dále potřeba realizovat nový povrch v ulicích Toušická, 

Chotouchovská a Tuchotická, kde je třeba odstranit bariéru, která brání průjezdu touto 

ulicí. Ve východní části je vhodná rekonstrukce ulic Zalešanská, Zbýšovská a kvůli 
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vysoké intenzitě chodců také ulice Zlivská. Výhledově je také počítáno se dvěma novými 

komunikacemi (zaneseny v ÚP). Jedna bude spojovat ulice Staroújezdská a Hořejšího, 

druhá potom ulice Zaříčanská a Rohožnická. Při budování nových komunikací je velmi 

důležité dbát na jejich uspořádání a aplikaci zklidňovacích prvků.  

V oblasti je důležité výhledově aplikovat zklidňovací opatření zejména v ulicích 

Chmelická, Chotěnovská, Lišická, Lomecká, Zalešanská a Zbýšovská. Zejména je 

možná realizace vystřídaného parkování se šikanami, zvýšených křižovatkových ploch 

nebo zpomalovacích polštářů.  

Komunikace mimo výše zmíněné není nutné výhledově upravovat. Dosažený efekt by 

neodpovídal vynaloženým nákladům. Pokud ovšem dojde k zásahu do těchto komunikací 

(např. realizace inženýrských sítí atd.) je vhodné při rekonstrukci komunikace postupovat dle 

principů plošného zklidňování a dle vzorových uspořádání uličního prostoru. 

Dále by mělo dojít k odstranění SDZ (upravující přednost, zakazující vjezd 

nákladních vozidel, upravující rychlost, upozorňující na zpomalovací prahy). U ústí ulic 

do sběrných komunikací jsou navržena místa pro přecházení. Konkrétně jsou zobrazena 

v příloze 6.5.B. Všechny vjezdy do oblasti budou osazeny SDZ IP25a/b a na přechodu 

do obytné zóny budou tyto značky doplněny o IP26b/a.  

Začátek zóny 30 v ulici Toušická je posunut dále (až za výjezdy z parkoviště) 

od světelné křižovatky u Lidlu. 

Navrhovaný stav včetně odkazů na vzorová příčná uspořádání komunikací organizaci 

jednosměrných ulic a obytných zón je v příloze 6.5.B. 

6.5.1 Obytné zóny v jižní oblasti 

Obytné zóny v ulicích Roklova, Bromova, Šlitrova mají odpovídající stavební 

uspořádání i polohu. Jedinou významnou výhradou je existence několika krátkých 

zpomalovacích prahů. Bylo by vhodné výhledově tato zařízení nahradit jinými prvky. 

Obytné zóny v oblasti nové zástavby ústící do ulice Lstibořská je vhodnější z důvodu 

jejich malé délky změnit do režimu zóny 30. Obytná zóna v ulicích Luníkovská, Zbytinská 

a Lutínská se navrhuje zachovat, ačkoliv její stavební uspořádání není zcela vhodné. V této 

oblasti se počítá s další výstavbou domů, proto je nutné při rozšiřování sítě komunikací 

v režimu obytné zóny dbát na opatření zvýrazňující nadřazenost pobytové funkce nad funkcí 

dopravní a také na realizace opatření zamezujícím přímému průjezdu ulic.  
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6.5.2 Organizace jednosměrných ulic v jižní oblasti 

Návrh organizace jednosměrných ulic by měl více zklidnit dopravu a zamezit průjezdu 

vozidel oblastí. Jednosměrky jsou vedeny směrem proti sobě (nebo od sebe) do ulic ústících 

do ulice Novosibřinská. Dalším přínosem, respektive podnětem pro zřízení jednosměrných 

ulic je zlepšení situace ohledně parkování. Je důležité, aby všechny jednosměrné 

komunikace byly průjezdné v obou směrech pro cyklisty a netvořily jim tak závleky tras. Šířka 

ulic vedení cyklistů v protisměru umožňuje. U více zatížených komunikací je vhodné vyznačit 

VDZ jízdní pruh pro cyklisty v protisměru. Konkrétní návrh jednosměrných ulic je v příloze 

6.5.B. 

6.6 Jihovýchodní oblast (sídliště Rohožník) 

Jedná se o oblast, kde se nachází výhradně zástavba bytových jednotek. Všechny 

komunikace z území ústí do ulice Rohožnická. V porovnání s ostatními obytnými oblastmi 

v Újezdu nad Lesy má několik specifik. Jedná se o znaky, které jsou pro většinu sídlišť 

na území ČR velmi podobné. Co se týká povrchů, komunikace jsou v dobrém stavu včetně 

chodníků. Nachází se tu téměř u každého bytového domu parkoviště (případně také garáže). 

Vozidla často využívají k parkování také samotné komunikace, což může činit problémy 

zejména v blízkosti křižovatek. Křižovatky jsou často velmi rozlehlé, z čehož vyplývá také 

nevyhovující délka přechodů pro chodce. Parkovacích kapacit je v oblasti dostatek (což 

souvisí s pozdější výstavbou sídliště), zejména pak v ulici Žlebská/Žehušická je mnoho ploch 

určených pro parkování a odstavování vozidel. Využití těchto ploch je ale poměrně nízké. 

Plyne to z vůle obyvatel mít vozidlo zaparkované co nejblíže k vlastnímu bytu a z faktu, že 

každý bytový dům má většinou dostatek parkovacích kapacit. Co se týká dopravy v klidu, je 

nutné zamezit parkování v bezprostřední blízkosti křižovatek a v nepřehledných místech. 

Se zvýšeným počtem podélných stání souvisí také současná jednosměrnost ulic Žárovická, 

Malešovská a Žíšovická. 

Zde je popis a shrnutí problémů jednotlivých ulic: 

 Žlebská/Žehušická - jedná se o velmi dlouhou přímou a širokou ulici 

bez jakéhokoliv směrového vychýlení. Ačkoliv je zde mnoho parkovacích 

míst mimo komunikaci (parkoviště s kolmým stáním), dochází zde 

k parkování vozidel podélně v prostoru komunikace. 
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 Miletická - spojka mezi ulicemi Žlebská a Rohožnická. Nevhodné je 

parkování vozidel v blízkosti přechodu pro chodce a křižovatky s ulicí 

Žíšovská 

 Měšínská - ulice s podélným parkováním, opět četné parkování u přechodů 

pro chodce a křižovatek. Problematická je situace u zdravotnického 

střediska. 

 Žíšovská - jednosměrná komunikace s podélnými stáními na komunikaci. 

Na obou koncích ulice dlouhé přechody (až 16 m), dochází k parkování 

vozidel v jejich blízkosti, stejně jako v blízkosti třetího přechodu v této ulici. 

 Malešovská a Žárovická - dvojice paralelních jednosměrných komunikací 

s podélným parkováním. Na jižních koncích obou ulic jsou dlouhé přechody 

pro chodce. U přilehlých domů dochází k parkování v prostoru chodníku 

(legálně), někde dokonce i ve dvou řadách. 

 Komunikace označené jako obytná zóna (Žehušická, Machovická, 

Žeretická, Žherská a Žichlínská) - tato obytná zóna má základní a zásadní 

nedostatky. Především zde není patrná změna stavebního uspořádání, která 

je pro realizaci obytné zóny zásadní. Zůstává tu členění na vozovku 

a chodník a nejvzdálenější místo leží 500 m od hranice obytné zóny 

(doporučení - max. 300 m). Vjezd je osazen krátkým zpomalovacím prahem 

a dále se v této oblasti nachází ještě další dva prahy. Jedná se o typický 

příklad, jak by obytná zóna vypadat neměla, kdy jediným zklidňovacím 

opatřením při její realizaci je SDZ IP26a/b. 

 

Obr. 101 Parkování v blízkosti křižovatky 

a přechodu pro chdce  

 

Obr. 102 Začátek obytné zóny 
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Obr. 103 Parkování ve dvou řadách ul. Malešovská 

 

Obr. 104 Ulice Žehušická/Žlebská 

 

Doprava v klidu je v této oblasti stěžejní složkou dopravy. Je vhodné pomocí 

organizačních, případně stavebních opatření uspořádat parkování mimo klasická 

parkoviště s ohledem na ostatní druhy dopravy (zejména pěší). Jedná se zejména o ulice 

Malešovská a Měšínská. Pokud by úpravami došlo k mírnému poklesu parkovacích kapacit, 

alternativu nabízí rozsáhlé parkovací plochy v ulici Žehušická/Žlebská. 

Obecně lze říci, že jakákoliv úprava komunikací spojená s úpravou šířky komunikace, 

nebo stavební organizací parkování by byla, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu komunikací, 

poměrně náročná a situace to nezbytně nevyžaduje. Je ale vhodné řešit situaci 

v křižovatkách a pomocí například méně nákladných opatření (přechodné obruby, nebo 

vysazené plochy) zamezit parkování v jejich bezprostřední blízkosti. Další možností může 

být organizace parkování vyznačením podélných stání na komunikaci pomocí VDZ a také 

realizace zklidňovacích opatření formou např. zpomalovacích polštářů nebo malých 

kruhových polštářů (zejména v ulici Žehušická/Žlebská). Doporučuje se ponechat přechody 

pro chodce pouze u křižovatek s ulicí Rohožnická a ostatní zrušit. Pokud by se přistoupilo 

k zachování přechodů je nutné je upravit (zejména nevhodná délka), ev. přestavit 

na zvýšené přechody a rovněž zamezit parkování v jejich těsné blízkosti. Pokud nedojde 

k přestavbě komunikací uvnitř současné obytné zóny, je nutné odstranit SDZ IP26a/b 

a obytnou zónu zrušit. 

Navrhuje se v rámci realizace zóny 30 odstranění SDZ (zejména upravující přednost). 

Všechny vjezdy do oblasti budou osazeny SDZ IP25a/b. Navrhovaný stav uspořádání oblasti 

je v příloze 6.6.B. 
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6.7 Severovýchodní oblast 

Tato kapitola se zabývá oblastí ohraničenou ulicemi Novosibřinská na jižní straně 

a Staroklánovická na západní straně. Tato oblast se vyznačuje pravidelným uspořádáním 

ulic. Komunikační kostru tvoří ulice Soběšínská, Sulovická, Svojšická, Valdovská, Velimská 

(přivádějí dopravu na hlavní komunikaci Novosibřinská) a část ulice Hulická (úřad MČ 

a policie ČR)  

Zklidňovací prvky se nacházejí v ulicích Soběšínská, Valdovská a Velimská. 

Konkrétně se jedná o zvýšené křižovatkové plochy a dlouhé zpomalovací prahy. 

Většina komunikací nemá chodník, výjimkou jsou rekonstruované ulice Soběšínská, 

Valdovská, Velimská a krátký úsek ulice Hodkovská. V této části je jako v jediné 

jednosměrné ulici na území MČ povolen vjezd cyklistů v protisměru. Zbylá část ulice 

Hodkovská je ve velmi špatném stavu. Většina ostatních ulic sice nemá trvalý povrch, 

případně povrch není v ideálním stavu, ale obecně situace není nijak zásadně 

problematická. Zásadními nedostatky při realizaci zóny 30 jsou:  

 SDZ B20a (20, km/h), A7b a IP2 v místech zklidňovacích opatření 

 havarijní stav ulice Hodkovská   

 organizace jednosměrných ulic - chybí povolení vjezdu cyklistům 

v protisměru 

 hrozba průjezdné dopravy ulicí Hulická (vyhýbání se ulici Novosibřinská) 

Současný stav komunikací (včetně chodníků) je znázorněn v příloze 6.7.A. 

 

Obr. 105 Zvýšená křižovatková plocha 

 

Obr. 106 Rekonstruovaná část ulice Hodkovská 
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Obr. 107 Stav ostatních částí ulice Hodkovská 

 

Obr. 108 Ulice Hulická, u úřadu MČ 

Pravidelné uspořádání větší části uliční sítě vybízí k realizaci jednosměrných ulic. 

Dále je doporučeno komunikace Sulovická a Svojšická realizovat podobně jako paralelní 

ulice Soběšínská, Valdovská a Velimská (zvýšené křižovatkové plochy - spíše ale 

realizace zpomalovacích polštářů). Při nutné rekonstrukci ulici Hodkovská je navrženo 

propojení stávajících zpomalovacích prahů v ulicích Soběšínská a Valdovská 

s navrženými zvýšenými křižovatkovými plochami, případně méně náročná realizace 

polštářů v křižovatkách.  

Dále je možná v ulicích navržených k rekonstrukci realizace šikan, nebo 

zpomalovacích polštářů. Dále by mělo dojít k odstranění SDZ (zakazující vjezd nákladních 

vozidel, upravující rychlost, upozorňující na zpomalovací prahy). U ústí ulic do sběrných 

komunikací jsou navržena místa pro přecházení (kromě ulic Hodkovská, Valská a Všeňská). 

Všechny vjezdy do oblasti budou osazeny SDZ IP25a/b.  

Navrhovaný stav včetně odkazů na vzorová příčná uspořádání komunikací organizaci 

jednosměrných ulic je v příloze 6.7.B. 

6.7.1 Organizace jednosměrných ulic v severovýchodní oblasti 

Návrh organizace jednosměrných ulic je nástrojem zklidnění dopravy a zamezí 

průjezdu vozidel oblastí. Jednosměrné ulice jsou vedeny směrem proti sobě (nebo od sebe) 

do ulic ústících do ulice Novosibřinská. Dalším přínosem, respektive podnětem pro zřízení 

jednosměrných ulic je zlepšení situace ohledně parkování. Je důležité, aby všechny 

jednosměrné komunikace byly průjezdné v obou směrech pro cyklisty a netvořily jim tak 

závleky tras. Šířka ulic vedení cyklistů v protisměru umožňuje. U více zatížených komunikací 

je vhodné vyznačit VDZ jízdní pruh pro cyklisty v protisměru. Zde vyvstává problém 

v nejzápadnějším úseku ulice Hulická. Pokud dojde k realizaci nových parkovacích míst tak, 
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že budou po obou stranách komunikace je téměř nemožné při stávající šířce komunikace 

vést cyklistickou dopravu v protisměru. Doporučuje se prověřit efektivita zřízení nových 

parkovacích stání. Případně je vhodné rozšířit komunikaci, nebo vést cyklisty mimo HDP. 

Konkrétní návrh jednosměrných ulic je v příloze 6.7.B. 
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7 Městská hromadná doprava 

Současný stav obslužnosti MHD (popsaný v kap. 2.3) se jeví jako stabilizovaný 

a vyhovující. Funguje důležité napojení všech částí Újezdu nad Lesy na železniční zastávku 

Praha-Klánovice včetně návaznosti na vlaky ve resp. ze směru Praha. Stěžejními linkami 

jsou autobusové linky č. 163, č. 250 a č. 261, které zajišťují přepravu na metro linek A a B 

(Želivského, Černý Most) a právě na železniční zastávku v Klánovicích. Další linky je svým 

vedením tras vhodně doplňují a zajišťují tak téměř celoplošnou obsluhu řešeného území. 

Dostupnost zastávek MHD je zobrazena pomocí izochron v příloze 7.A. Linka č. 260, která je 

v provozu od konce roku 2011, je důležitá pro obsluhu severozápadní části Újezdu nad Lesy 

(Blatov). Důvodem je problematická dostupnost zastávek Blatov, nebo Hulická 

ze vzdálenějších částí této oblasti. Navíc vznik této linky opět posílil význam železničního 

spojení s centrem Prahy. Ačkoliv její obsazenost není zatím příliš vysoká (s výjimkou ranní 

a odpolední špičky), své opodstatnění její provoz má a pokud by linka byla doplněna o další 

zastávky (velká hustota zastávek je na tomto typu linky žádoucí), její atraktivita a využití 

s největší pravděpodobností vzroste.  

Změna vedení trasy linky č. 109, kdy došlo k jejímu odklonu mimo území Újezdu 

nad Lesy a nahrazení linkou č. 163, byla veřejností často kritizovaná. Podle přepravních 

průzkumů je poměr cestujících pokračujících v Dolní Počernicích dále linkou č. 163 

k cestujícím, kteří přestupují na linku č. 109 přibližně 2:1. Nepotvrdily se tak předpovědi, že 

bude více cestujících v Dolních Počernicích přestupovat na linku č. 109. Navíc tak nyní 

existuje přímé spojení s linkou metra A, stejně jako s obchodním centrem Štěrboholy. 

Po zprovoznění linky č. 261, která poskytuje pravidelné spojení východní poloviny 

Újezdu nad Lesy se žel. zastávkou v Klánovicích s návazností na vlaky směr Praha mohly 

být omezeny spoje na lince č. 250, protože došlo k částečnému přelivu cestujících právě 

na linku č. 261.  

Oblast sídliště Rohožník má výbornou dostupnost MHD v podobě zastávek Sídliště 

Rohožník resp. Rohožnická.  

Stejně tak není nutné přivádět MHD do jižní a severovýchodní oblasti, které mají 

dobrou dostupnost zastávek na ulici Novosibřinská. Výjimkou je nejjižnější část (nová 

zástavba v oblasti ulic Lstibořská a Velebného. Zde by bylo vhodné zvážit a prověřit možnost 

vedení některé linky MHD ulicí Zaříčanská (směr Sibřina), která by zajistila dostupnost těchto 

odlehlých oblastí (navíc je zde počítáno s další výstavbou).  
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Problematická je situace v jihozápadní oblasti. Situaci zlepšuje přítomnost zastávek 

v ulici Staroújezdská, kde linka č. 303 zajišťuje spojení a návaznost na vlaky v zastávce 

Praha-Klánovice. Ale i tyto zastávky jsou z některých částí obtížně dostupné. Řešením by 

mohlo být zavedení podobné linky jako v oblasti Blatova směr Nádraží Klánovice. Otázkou 

je, jak by byla taková linka využívána. Pravděpodobně by ale šlo o linku, která by musela být 

financována z prostředků MČ. Alternativou by mohla být úprava současné linky č. 260 

na linku okružní, která by jednosměrně obsluhovala severozápadní a nově i jihozápadní 

oblast. Toto řešení by ale bylo náročné z hlediska zajištění návaznosti na odjezdy a příjezdy 

vlaků v zastávce Nádraží Klánovice. Nevýhodou by byla také delší cestovní doba při vazbě 

na zastávku v Klánovicích.  

Severozápadní oblast (Blatov) je vhodně obsloužena linkou č. 260, jak je zmíněno 

na začátku této kapitoly. Obslužnost severozápadní a jihozápadní oblasti se také zlepší 

po dokončení zastávek Plhovská a Polesná v ulici Starokolínská. Více k těmto novým 

zastávkám v kap. 2.7.3.  

Návrhem je: 

 realizace nových zastávek v ulici Zaříčanská 

 realizace nových zastávek v jihozápadní oblasti  

 realizace nových zastávek v severozápadní oblasti 

 vedení nové linky ulicí Zaříčanská (vazba na sousední obec Sibřina)  

 vedení nové linky jihozápadní obytnou oblastí s vazbou na vlaky linky S1 

(S7). 

Navrhovaný stav rozmístění zastávek a vedení nových linek je zobrazen 

v příloze 7.B. 
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8 Bezbariérovost 

Důležitým faktorem pro posuzování pěších tras je jejich bezbariérovost. Tento pojem 

představuje možnost používání tras tělesně i zrakově postiženými, ale také například lidmi 

s kočárkem, nebo vedoucími jízdní kolo. 

Dobré řešení přístupnosti vychází především z pochopení potřeb cílových skupin, 

proto je potřeba specifikovat zvláštnosti pohybu osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace na pozemních komunikacích. 

Mezi osoby s omezenou schopností pohybu řadíme nejenom osoby zdravotně 

postižené (osoby na vozíku pro invalidy, osoby používající berle, atd.), ale i osoby 

pokročilého věku, děti, těhotné ženy, osoby s dětskými kočárky, v dopravních terminálech 

jsou to rovněž osoby se zavazadly, v nákupních centrech osoby s nákupními vozíky. Pro tuto 

skupinu tvoří bariéry hlavně výškové rozdíly (schody, obrubníky). Další bariérou může být 

nedostatečná šířka komunikace, nevhodně řešený detail (např. umístění sloupu veřejného 

osvětlení, který může znemožnit průjezd vozíku či kočárku), příliš strmý sklon rampy (hrozí 

pád osoby nebo převržení vozíku), nevhodný povrch komunikace, atd.  

Bezbariérové řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu, ve svém 

zjednodušení, spočívá v návrhu dostatečně široké trasy za použití ramp s dodržením max. 

sklonu 8,33% a výškovým rozdílem pochozích ploch max. 0,02 m. 

Mezi osoby s omezenou schopností orientace patří osoby se zbytky zraku a osoby 

nevidomé, osoby neslyšící a hluchoslepé, dále také osoby pokročilého věku, děti a případně 

osoby s mentálním postižením. Problematika osob se sluchovým postižením se řeší 

podrobněji například v oblasti hromadné dopravy. Při navrhování pozemních komunikací je 

nejdůležitější respektovat potřeby osob se zrakovým postižením. V projektových 

dokumentacích bývají nejčastěji chyby právě v úpravách pro zrakově postižené. Nevidomí 

a slabozrací používají k bezpečnému pohybu v exteriéru zejména sluch a hmat. Chybná 

řešení jim tak ztěžují samotný pohyb a také mohou ohrozit jejich bezpečnost. 

Z hlediska přístupnosti pro potřeby této cílové skupiny je nutné zajistit dostatek 

hmatných orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podle vodící linie. 

Přirozenou vodící linií mohou být například stěny budov, zídky, podezdívky plotů, nebo 

obrubníky u travnatých ploch (výška min. 0,06 m). Vodící linií nesmí být nikdy obrubník 

u vozovky. Při přerušení vodící linie v délce více než 8 m musí být zřízena umělá vodící 

linie. Na vodící linie navazují signální pásy, zvláštní forma umělé vodící linie, upozorňující 

na změny směru k orientačně důležitému místu. Nebezpečné nebo nepřístupné prostory 
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(styk chodníku a jízdního pruhu s obrubníkem nižším než 0,08 m - přechody pro chodce, 

místa pro přecházení, vjezdy vedené přes chodník) musí být označeny varovným pásem. 

Ten je speciální formou umělé vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevně 

kontrastní dlažby s výstupky. [10] 

8.1 Základní parametry přístupnosti pro dopravní stavby 

Šířka komunikace pro pěší musí být minimálně 1,5 m. Pokud šířku komunikace 

nelze při rekonstrukci nebo stavbě nové komunikace dodržet ze závažných stavebně 

technických důvodů, je nutné postupovat v souladu s ČSN 736110, odůvodnit skutečnost 

a následně požádat o vyjádření stavební úřad a PČR. 

Podélný sklon komunikace pro pěší musí být maximálně 8,33% (1:12). Pokud tato 

podmínka není splněna, jedná se o bariérovou trasu a je nezbytné navrhnout jiný podélný 

profil, nebo zajistit obchozí bezbariérovou trasu. Pokud je podélný sklon větší než 5%, zřizují 

se po 200 m odpočívadla. 

Příčný sklon komunikace pro pěší musí být maximálně 2%. Je nutné si uvědomit, že 

kombinace maximálního podélného a příčného sklonu je pro osoby na vozíku za mokra nebo 

v zimních měsících problematická. Nedoporučuje se tak kombinace maximálních hodnot 

sklonů. 

Existence vodící linie v celé délce chodníku, přirozené nebo umělé. Zejména jde 

o dodržení minimální výšky zahradního obrubníku nad povrchem chodníku - 0,06 m. Mimo 

zastavěné území může výjimečně tvořit tuto linii samotný okraj komunikace bez obrubníku 

směrem k vegetaci. 

Signální pás musí mít šířku 0,8 m - 1,0 m a výrazně odlišenou strukturu a charakter 

povrchu odlišující se od okolí. Délka jeho směrového vedení musí být min. 1,5 m (lze snížit 

na 1,0 m). Změny směrového vedení by měly být zřizovány přednostně v pravém úhlu. Dále 

musí být signální pás vnímatelný slepeckou holí a nášlapem při dodržení barevného 

kontrastu vůči okolí. Musí být ukončen u vodící linie. Signální pás určuje směr přecházení 

(přechod pro chodce, žel. přejezd, atd.). V místě, kde se stýkají dvě trasy signálních pásů, 

musí být signální pásy přerušeny v délce odpovídající jejich šířce. 

Varovný pás musí mít šířku 0,4 m a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu 

a charakter povrchu odlišující se od okolí, musí být vnímatelný holí a nášlapem. Varovný pás 

musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 0,8 m. 
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Umělou vodící linii tvoří podélné drážky a její šířka v interiéru je min. 0,3 m 

a v exteriéru min. 0,4 m. Změny směru a odbočky se zřizují jen v nezbytné míře 

a přednostně v pravém úhlu. 

Vodící pás přechodu je zvláštní forma umělé vodící linie, která slouží k orientaci 

osob se zrakovým postižením při přecházení. Musí mít šířku 0,55 m a skládá se z 2 x 3, 

nebo 2 x 2 pásků. Navazuje na signální pás na chodníku a zřizuje se, pokud je trasa 

přecházení delší než 8 m, pokud je vedena v šikmém směru anebo v oblouku s poloměrem 

menším než 12 m.   

Hmatný pás je zvláštní forma varovného pásu ohraničující místo, které na stezce pro 

chodce a cyklisty určuje rozhraní mezi prostorem pro chodce a cyklisty (případně in-line 

bruslaře). Jeho šířka musí být 0,3 až 0,4 m a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu 

a charakter povrchu odlišující se od okolí, musí být vnímatelný holí a nášlapem. Hmatný pás 

musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 0,8 m. 

Typová schémata konkrétních bezbariérových opatření jsou v přílohách 8.A - 8.D.  

8.2 Situace v Újezdu nad Lesy 

Na území Újezdu nad Lesy je možné najít jednotlivé prvky pro bezbariérové užívání 

komunikací. Stav infrastruktury je podobný jako u prvků cyklistické dopravy. Jsou realizovány 

spíše jednotlivé segmenty, nikoliv celé úseky nebo trasy. Tento stav je podobný i v jiných 

částech ČR a vyplývá ze skutečnosti, že se na bezbariérovost tras začalo při stavbách 

a úpravách dopravní infrastruktury dbát až v posledních letech. Proto se tyto prvky často 

realizují v izolovaných částech (např. rekonstrukce, nebo zřízení nového přechodu, 

rekonstrukce chodníku, atd.). Navíc v drtivé většině případů nejsou bezbariérová řešení 

provedená správně. Jedná se o větší či menší nedostatky v provedení jednotlivých prvků. 

Výhledově je vhodné zajistit liniově bezbariérovost hlavních pěších tras. Návrh vedení 

základních nejdůležitějších bezbariérových tras v Újezdu nad Lesy je v příloze 8.E. 
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8.2.1 Příklady správně provedených bezbariérových úprav 

 

Obr. 109 Příklady správně provedených bezbariérových úprav 
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8.2.2 Nejčastější nedostatky z hlediska bezbariérovosti 
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Obr. 110 Nejčastější nedostatky z hlediska bezbariérovosti 
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9 Navigační systém 

Účelem navigačního systému města, v tomto případě městské části, je přivedení 

účastníků provozu (zejména neznalých místních poměrů) k požadovaným cílům v daném 

území. Kvalitní navigační systém musí splňovat tři základní kritéria - viditelnost 

(rozpoznatelnost), jednoduchost a zapamatovatelnost.  

Systém je navržen tak, že navádění je prováděno na všech komunikací vstupujících 

do MČ Újezd nad Lesy (ulice Starokolínská, Novosibřinská, Staroklánovická, Staroújezdská, 

Zaříčanská a Rohožnická), pomocí informativního SDZ IS 24c "Komunální cíl" (přímý směr) 

a IS24b "Kulturní nebo turistický cíl" (změna směru). Směr k daným objektům je značen 

v důležitých uzlech a samozřejmě také při nutnosti odbočení z hlavní komunikace. 

Nejvýznamnější cíle jsou značeny již od okraje MČ. 

V rámci MČ Újezd nad Lesy byly vybrány následující cíle: 

 Úřad MČ Praha 21 (značeno již od vjezdů na území MČ) 

 ZŠ Újezd nad Lesy (značeno již od vjezdů na území MČ) 

 Nádraží Klánovice (značeno již od vjezdů na území MČ) 

 Polyfunkční dům (značeno již od vjezdů na území MČ) 

 Fotbalové hřiště (značeno již od vjezdů na území MČ) 

 Zdravotní středisko (značeno již od vjezdů na území MČ) 

 Pošta 

 Policie ČR 

 Městská policie 

 Tenisové kurty 

 MŠ Rohožník 

 MŠ Lišická 

 MŠ Polesná 

 MŠ Čentická 

Konkrétní návrh navigačního systému MČ Újezd nad Lesy je zobrazen v příloze 9.A. 

Značky IS 24b je možné nahradit IS 24c. Na následujícím Obr. 111 je ukázka SDZ IS 24c 

a IS 24b. 
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Obr. 111 Ukázka značení navigačního systému 
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10 Závěr 

Cílem práce bylo zpracování generelu dopravy pro městskou část Újezd nad Lesy. 

Byl vytvořen koncepční dokument, který zohledňuje současný stav dopravy v daném 

území, širší dopravní vztahy a plánovaný rozvoj území.  

V rámci zjišťování současného stavu dopravy byl kromě mnoha terénních průzkumů 

proveden také rozsáhlý dopravní průzkum se zaměřením na směrovost a intenzitu 

dopravy. Ačkoliv byla situace ovlivněna rekonstrukcí kanalizační sítě, která trvala bezmála 

dva roky a nebylo možné se jí při realizaci průzkumu vyhnout, podařilo se zjištěné dopravně-

inženýrské charakteristiky po podrobné analýze a přepočítat na běžný stav. 

Na základě databáze PČR byly vyhodnoceny dopravních nehody v letech  

2007 - 2012. Byla provedena analýza vývoje absolutního počtu nehod včetně zohlednění 

těch s následky na zdraví osob. Na vybraných místech byla také sledována relativní 

nehodovost a porovnána s hodnotami na jiných místech v Praze. Zvláštní pozornost byla 

věnována určitým typům nehod. 

Území Újezdu nad Lesy bylo pro účely této práce přirozeně rozděleno na čtyři 

základní sběrné komunikace a pět obytných oblastí. Tyto jednotlivé části byly postupně 

analyzovány a byla zde navrhována organizace utvářející jednotný princip řešení s důrazem 

na zklidňování a bezpečnost dopravy. V rámci jednotlivých částí byla také vytipována 

a popsána z hlediska dopravy problémová místa a byla navržena jejich řešení, která jsou 

zobrazena v přílohách. 

Jednou ze základních myšlenek je aplikovat princip fungující v mnoha evropských 

městech a obcích. Jedná se o to, že rychlost 50 km/h je povolena pouze na hlavních 

místních komunikacích s dopravní funkcí a na všech obslužných komunikacích je 

aplikován nějaký druh celoplošného zklidnění, v tomto případě zklidnění ve formě zón 30. 

V zónách 30 je společným jmenovatelem navržených úprav odstranění svislého dopravního 

značení (kromě nezbytně nutného), zavedení přednosti na křižovatkách zprava a realizace 

zklidňovacích opatření. 

Největší koncentrace problémových míst je na nejzatíženější komunikaci I/12. 

Jedná se například o oba vjezdy do zastavěného území městské části, nebo některé 

křižovatky. Dále byly vybrány a navrženy k úpravě místa jako například okolí základní školy 

v ulici Polesná, prostor před budovou pošty nebo další křižovatky na sběrných komunikacích. 

U návrhu řešení vybraných problémových míst je vždy na konci kapitoly shrnutí jednotlivých 

opatření se zohledněním priority a náročnosti realizace.  
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Jedna z kapitol je věnována Městské hromadné dopravě. Bylo navrženo několik 

změn v jinak dobře fungujícím systému hromadné dopravy. Tyto změny se týkají zejména 

zajištění lepší dostupnosti zastávek. 

Dále jsou shrnuty základní principy bezbariérovosti dopravních staveb. Je 

zhodnocena současná situace pro bezbariérové užívání komunikací v řešeném území a také 

je navržena základní síť tras, které by měly být výhradně bezbariérové. V případě 

bezbariérových úprav je možné podat žádost o finanční dotaci na SFDI v rámci 

poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti 

dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Poslední kapitola se zabývá návrhem navigačního systému městské části. Ten 

spočívá v umístění značek (IS24b, IS24c) v důležitých uzlech pro směrování k zájmovým 

cílům na území Újezdu nad Lesy. 

Cyklistická doprava a její koncepce je podrobně řešena v cyklogenerelu, který není 

součástí této práce, ale byl vytvořen v koordinaci s tímto generelem dopravy, tak aby si 

jednotlivá řešení a návrhy odpovídaly a navazovaly na sebe. 

Všechny navržené změny by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti všech 

druhů dopravy a také ke zklidnění dopravy v městské části Újezd nad Lesy. 
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6.7.B Severovýchodní oblast - návrh      1:5 000 

7.A Izochrony dostupnosti a zastávky MHD - současný stav   1:10 000 

7.B Izochrony dostupnosti a zastávky MHD - návrh    1:10 000 

8.A Uspořádání přechodu pro chodce      1:50 

8.B Uspořádání místa pro přecházení      1:50 

8.C Uspořádání místa pro přecházení a zastávky BUS    1:50 

8.D Uspořádání vjezdu/vstupu do vozovky     1:50 

8.E Návrh hlavních bezbariérových tras      1:50 

9.A Navigační systém MČ - návrh      1:7 000 
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Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2007/01/01 - 2007/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 143

Počet nehod s následky na zdraví 12

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 1

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 4

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 11

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 2

jiný druh nehody 1

srážka s chodcem 3

srážka s domácím zvířetem 1

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 101

srážka s lesní zvěří 5

srážka s pevnou překážkou 20

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 10



 

 

 
 

 

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

lesní zvěří, domácím zvířectvem 6

řidičem motorového vozidla 137

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

malý motocykl (do 50 ccm) 1

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 2

nákladní automobil s návěsem 6

nákladní automobil s přívěsem 3

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 13

nezjištěno, řidič ujel 7

osobní automobil bez přívěsu 111

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 21

Počet nehod v úterý 26

Počet nehod ve středu 25

Počet nehod ve čtvrtek 22

Počet nehod v pátek 18

Počet nehod v sobotu 18

Počet nehod v neděli 13

Statistika nehod podle jednotlivých komunikací

Počet nehod na silnici č.12 1



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2008/01/01 - 2008/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 158

Počet nehod s následky na zdraví 11

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 2

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 9

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 5

jiný druh nehody 4

srážka s chodcem 2

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 108

srážka s lesní zvěří 3

srážka s pevnou překážkou 10

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 26



 

 
 

 

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

lesní zvěří, domácím zvířectvem 3

řidičem motorového vozidla 152

řidičem nemotorového vozidla 1

technickou závadou vozidla 1

závadou komunikace 1

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

autobus 3

jiné motorové vozidlo (zemědělské, stavební atd.) 1

jízdní kolo 1

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 2

nákladní automobil s návěsem 8

nákladní automobil s přívěsem 1

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 18

nezjištěno, řidič ujel 11

osobní automobil bez přívěsu 110

osobní automobil s přívěsem 3

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 24

Počet nehod v úterý 20

Počet nehod ve středu 23

Počet nehod ve čtvrtek 22

Počet nehod v pátek 32

Počet nehod v sobotu 19

Počet nehod v neděli 18



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2009/01/01 - 2009/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 64

Počet nehod s následky na zdraví 13

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 0

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 13

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 4

jiný druh nehody 2

srážka s chodcem 3

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 39

srážka s lesní zvěří 3

srážka s pevnou překážkou 9

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 4



 

 
 

 

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody
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Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

chodcem 2

lesní zvěří, domácím zvířectvem 3

řidičem motorového vozidla 58

technickou závadou vozidla 1

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 1

nákladní automobil s návěsem 4

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 8

nezjištěno, řidič ujel 6

osobní automobil bez přívěsu 44

osobní automobil s přívěsem 1

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 12

Počet nehod v úterý 9

Počet nehod ve středu 10

Počet nehod ve čtvrtek 11

Počet nehod v pátek 10

Počet nehod v sobotu 11

Počet nehod v neděli 1



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2010/01/01 - 2010/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 82

Počet nehod s následky na zdraví 10

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 2

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 12

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 2

jiný druh nehody 2

srážka s chodcem 1

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 52

srážka s lesní zvěří 3

srážka s pevnou překážkou 9

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 13
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Úloha: Dopravní nehody
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Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

jiné zavinění 1

lesní zvěří, domácím zvířectvem 3

řidičem motorového vozidla 77

řidičem nemotorového vozidla 1

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

jízdní kolo 1

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 1

nákladní automobil s návěsem 5

nákladní automobil s přívěsem 1

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 10

nezjištěno, řidič ujel 13

osobní automobil bez přívěsu 49

osobní automobil s přívěsem 2

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 10

Počet nehod v úterý 10

Počet nehod ve středu 16

Počet nehod ve čtvrtek 16

Počet nehod v pátek 9

Počet nehod v sobotu 13

Počet nehod v neděli 8



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2011/01/01 - 2011/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 77

Počet nehod s následky na zdraví 10

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 2

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 13

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 3

jiný druh nehody 4

srážka s chodcem 2

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 46

srážka s lesní zvěří 2

srážka s pevnou překážkou 10

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 10
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Úloha: Dopravní nehody
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Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

lesní zvěří, domácím zvířectvem 2

řidičem motorového vozidla 73

závadou komunikace 2

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

autobus 2

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 3

nákladní automobil s návěsem 2

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 6

nezjištěno, řidič ujel 13

osobní automobil bez přívěsu 50

osobní automobil s přívěsem 1

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 13

Počet nehod v úterý 14

Počet nehod ve středu 9

Počet nehod ve čtvrtek 19

Počet nehod v pátek 7

Počet nehod v sobotu 14

Počet nehod v neděli 1



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2012/01/01 - 2012/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 124

Počet nehod s následky na zdraví 10

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 1

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 3

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 8

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

jiný druh nehody 6

srážka s chodcem 2

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 80

srážka s lesní zvěří 3

srážka s pevnou překážkou 17

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 16
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Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

lesní zvěří, domácím zvířectvem 3

řidičem motorového vozidla 116

řidičem nemotorového vozidla 1

technickou závadou vozidla 3

závadou komunikace 1

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

autobus 4

jízdní kolo 1

nákladní automobil s přívěsem 1

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 10

nezjištěno, řidič ujel 15

osobní automobil bez přívěsu 91

osobní automobil s přívěsem 2

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 19

Počet nehod v úterý 21

Počet nehod ve středu 23

Počet nehod ve čtvrtek 15

Počet nehod v pátek 19

Počet nehod v sobotu 17

Počet nehod v neděli 10

















































Průměrná cena jedné SDZ IP25 (1 000 x 1 500 mm) na dvou sloupcích je 7 000 kč včetně sloupků, patek a montáže.

Severozápadní oblast 6 84 000 12 168 000 18 252 000

Jihozápadní oblast 14 196 000 6 84 000 20 280 000

Jižní oblast 26 364 000 7 98 000 33 462 000

Jihovýchodní oblast 4 56 000 0 0 4 56 000

Severovýchodní oblast 11 154 000 0 0 11 154 000

Celkem 61 854 000 25 350 000 86 1 204 000

Alernativou může být osazení menšího typu značky (750 x 1 000 mm) na jednom sloupku - průměrná cena jedné značky 5 500 včetně sloupku, patky a montáže. 

Severozápadní oblast 6 66 000 12 132 000 18 198 000

Jihozápadní oblast 14 154 000 6 66 000 20 220 000

Jižní oblast 26 286 000 7 77 000 33 363 000

Jihovýchodní oblast 4 44 000 0 0 4 44 000

Severovýchodní oblast 11 121 000 0 0 11 121 000

Celkem 61 671 000 25 275 000 86 946 000

Kč celkem

Přibližná kalkulace 

osazení zón 30 SDZ 

IP 25 a/b

Počet párů 

IP25 na 

vjezdech 

do zóny 30

Počet 

párů IP25 

na 

hranicích 

s OZ

Počet 

párů IP25 

celkem

7 000 Kč7 000 Kč

Kč při 

ceně 

jedné SDZ

Kč při 

ceně 

jedné SDZ

Počet 

párů IP25 

celkem

Kč celkem

5 500 Kč 5 500 Kč

Přibližná kalkulace 

osazení zón 30 SDZ 

IP 25 a/b

Počet párů 

IP25 na 

vjezdech 

do zóny 30

Kč při 

ceně 

jedné SDZ

Počet 

párů IP25 

na 

hranicích 

s OZ

Kč při 

ceně 

jedné SDZ



Další alternativou může být případně osazení páru značek menšího typu (750 x 1 000 mm) na jednom sloupku z obou stran (tak, že IP25b by bylo 

na levé straně komunikace) - průměrná cena jedné značky 4 500 včetně sloupku, patky a montáže.

Severozápadní oblast 6 54 000 12 108 000 18 162 000

Jihozápadní oblast 14 126 000 6 54 000 20 180 000

Jižní oblast 26 234 000 7 63 000 33 297 000

Jihovýchodní oblast 4 36 000 0 0 4 36 000

Severovýchodní oblast 11 99 000 0 0 11 99 000

Celkem 61 549 000 25 225 000 86 774 000

Počet párů 

IP25 na 

vjezdech 

do zóny 30

Přibližná kalkulace 

osazení zón 30 SDZ 

IP 25 a/b 4 500 Kč4 500 Kč

Kč celkemPočet 

párů IP25 

celkem

Kč při 

ceně 

jedné SDZ

Počet 

párů IP25 

na 

hranicích 

s OZ

Kč při 

ceně 

jedné SDZ












































