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Zápis ze setkání Local Mobility Forum 

 

Doprava na severozápadě Prahy  

podle Koncepce městské a aktivní mobility 
 

Městská část Praha-Suchdol ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu 

uspořádala v rámci projektu SMACKER setkání „Doprava na severozápadě Prahy podle Koncepce 

městské a aktivní mobility”, které se konalo ve čtvrtek 24. června 2021. Akce se zúčastnilo cca 30 

zástupců místních samospráv, odborných institucí a dalších zainteresovaných subjektů. Cílem bylo 

diskutovat konkrétní kroky a opatření na podporu udržitelné mobility v severozápadní části 
pražské aglomerace. 

 

Prezentace 

Udržitelná mobilita na severozápadě Prahy v kontextu strategií  
Ing. Gabriela Lněničková, MBA, radní MČ Praha-Suchdol a manažerka projektu SMACKER 

 
Gabriela Lněničková představila projekt SMACKER, který je zaměřen na podporu služeb veřejné 
hromadné dopravy a udržitelné mobility v městských periferních a venkovských oblastech. Hlavní 
výzvou je rostoucí dopravní zátěž a nová rezidenční výstavba v severozápadním segmentu pražské 
aglomerace. Podíl automobilové dopravy na hranici Prahy tvoří téměř 80 %, což vyvolává velký tlak 
na dopravní síť. Na severozápadě Prahy přibude víc než 20 tisíc obyvatel během příštích 15 až 20 let. 
27. května 2021 proběhlo setkání s občany, kteří se vyjádřili pro větší spolupráci obcí, aktivní 
zapojení občanských iniciativ a rozvoj veřejné hromadné dopravy (zejména tangenciální). V anketě 
uvedli občané jako hlavní hrozby velké dopravní stavby (především rozšíření letiště a Pražský okruh) 
a také novou rezidenční výstavbu ve Středočeském kraji. Návod k řešení uvedených výzev nám 
nabízí strategické dokumenty: Zelená dohoda pro Evropu, Evropská strategie pro udržitelnou a 
inteligentní mobilitu na evropské úrovni, Strategický rámec ČR 2030, Dopravní politika ČR pro 
období 2021 – 2027 a Koncepce městské a aktivní mobility. Na úrovni Prahy je to především 
Strategický plán hlavního města Prahy, Klimatický plán do roku 2030 a Plán udržitelné městské 
mobility. Tyto dokumenty obsahují důležité principy, jejichž uplatňování přispěje k naplnění vize 
efektivní, udržitelné a dostupné dopravy, např.: budování města krátkých vzdáleností, omezení 
tempa suburbanizace, meziobecní spolupráce, podpora ekologických druhů dopravy, snižování 
dopravní zátěže IAD, zvýšení kvality veřejného prostranství, snižování emisí skleníkových plynů. 
Klíčovým předpokladem je úzká spolupráce obcí a městských částí na severozápadě Prahy za 
podpory hlavního města a Středočeského kraje.  
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Základní pilíře Koncepce městské a aktivní mobility  

Ing. Jitka Vrtalová, Partnerství pro městskou mobilitu 

 
Jitka Vrtalová představila principy Koncepce městské a aktivní mobility, která byla schválena  
11. ledna 2021 vládou České republiky. Dokument byl ve vazbě na řešené území, tedy hlavní otázka 
je, jak pomoci severozápadní části pražské aglomerace se zásadními problémy s dopravou, které ji 
čekají. Zároveň byla představena aktuální čísla a fakta, která se týkají záboru prostoru ve městech, 
klimatických změn, energetické náročnosti a postoj veřejnosti k IAD ve městech. Podle Koncepce 
městské a aktivní mobility je základním předpokladem snížení potřeb po mobilitě. Tedy jde o to, jak 
vhodným plánováním minimalizovat nároky na dopravu (blízkost občanské vybavenosti, zdroje a cíle 
cest). Druhým krokem je motivovat lidi, aby využívali co nejvíce alternativy k individuální 
automobilové dopravě, především veřejnou hromadnou dopravu, a aplikace podporující 
intermodalitu. Základem je strategické plánování, které probíhá v cyklicky (příklad je metodika 
SUMP 2.0). Dokument zdůrazňuje myšlenku města krátkých vzdáleností.  
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Dopravní studie Statenic a přilehlého okolí  

Ing. Jiří Lávic, AFRY CZ s.r.o. 

 
Jiří Lávic představil čerstvou dopravní studii obce Statenice. Obec zaznamenala v posledních 10 
letech nárůst počtu obyvatel o 35 %, další výstavba se připravuje. Dopravní studie jako územně 
plánovací podklad obsahuje analýzu stavu a intenzity dopravy, návrhová část potom zahrnuje 
několik návrhů na úpravy. Speciální část je věnována podnětům ve vztahu k územnímu plánu – tedy 
oproti obvyklé dopravní studii nadstandardně pracuje s mobilitou a zdroji a cíli dopravy. Doporučení 
k územního plánu obsahuje  

 dopravní model výhledových intenzit, 

 rozvoj území, 

 rozvoj území v kontextu rozvoje dopravní infrastruktury, 

 dílčí rozvojové plochy dle územního plánu a související úpravy infrastruktury, 

 a také matici rozvoje infrastruktury.  
Obcí prochází dvě silnice 2. třídy – II/240 a II/241. Ani jedna z nich není způsobilá pro nárůst 
intenzity dopravy. Koncepce rozvoje dopravy v obci je postavena především na posílení pěší  
a cyklistické dopravy, dále obsahuje úpravu veřejné hromadné dopravy, dopravy v klidu  
a automobilové dopravy. Rozsah úprav komunikací je poměrně značný, přesahuje území obce  
a odpovídá zpoždění, které má za územním rozvojem dlouhodobě zakonzervovaný stav silnic. Hlavní 
roli při zvládnutí navýšení přepravních nároků by měla hrát veřejná hromadná doprava v podobě 
autobusových linek Pražské integrované dopravy. 
 

 
 
Dopravní záměry a opatření na severozápadě Prahy podle strategií 
Ing. arch. Vladan Hodek, axioHM s.r.o. 
 
Vladan Hodek představil koncept města krátkých vzdáleností a myšlenku spádového území, které 
vychází z dříve uvedených strategických dokumentů. Upozornil na nezbytnost spolupráce a 
vytváření předpokladů k naplnění společného cíle, kterým je udržitelný rozvoj a zvýšení odolnosti 
společnosti v probíhající demografické a klimatické krizi.  Na základě toho představil metodiku 
přístupu k dopravním opatřením na severozápadě Prahy, která se opírá o kvalitní informace, 
profesionální správu a vyjednanou shodu na společných strategických cílech, které propojují 
všechny obory činností. 
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S ohledem na prudký nárůst rezidenční výstavby za hranicí Prahy a pravidelné dojíždění obyvatel do 
hlavního města za prací, školou a službami, je třeba vytvářet kapacitní veřejnou dopravu a společně 
koordinovat svůj rozvoj.  
Klíčovou součástí dopravního systému by měla být kolejová doprava, což zahrnuje tramvajovou trať 
z Podbaby na Suchdol, most do Bohnic s pokračováním TT do Letňan a také pokračování TT ze 
Suchdola na Horoměřice, Nebušice, Ruzyni s napojením na TT z Dědiny/Evropské a železnici na 
letiště. Podél severní tramvajové tangenty by vznikl městský bulvár pro další druhy dopravy 
(cyklistická, pěší a regulovaná IAD), který by umožnil rozvoj potřebné občanské vybavenosti a 
pracovních příležitostí v severozápadní části pražské aglomerace. S ohledem na cíle a závazky 
strategických dokumentů je rovněž nezbytné podporovat aktivní mobilitu, tj. budování 
infrastruktury a zlepšování podmínek pro chodce a cyklisty.  
Vzhledem k plánované masivní výstavbě ve Statenicích, Lichocevsi a Velkých Přílepech se nabízí i 
možnost využití stávající železnice z Noutonic s přestupem na plánovanou rychlodráhu Letiště –
Masarykovo nádraží nebo pokračováním na Smíchov. Jižní obchvat Přílep přivede dopravu z okolních 
obcí na přestupní železniční uzel (P+R a B+R) v Noutonicích. 
Na závěr byly shrnuty klíčové předpoklady pro vznik a fungování spádových území. Je zapotřebí 
společně usilovat o změnu legislativy, aby bylo možné vytvářet svazky obcí za účelem vzniku 
spádových oblastí a aby tato možnost byla i na rozhraní dvou krajů (Praha a Středočeský kraj). MČ 
zapojené do svazku obcí musí mít možnost si pořizovat podrobný územní plán, aby profesionální 
správa mohla funkčně koordinovat územní rozvoj. Společně také musí usilovat o doplnění článku do 
stavebního zákona tak, aby obce mohli výběrem kontribucí kompenzovat vliv na území, který 
působení obce na poli územního plánování vyvolává.   
 

 
  
 

Shrnutí důležitých poznatků a podnětů z diskuse  
 
Územní plánování – základní předpoklad pro udržitelný rozvoj území 
 
V minulosti oblast zdědila územní plány, které nepočítaly s odpovídajícím rozvojem občanské 
vybavenosti, pracovních příležitostí a infrastruktury pro bezmotorovou dopravu. Důsledkem je 
dojíždění do Prahy za prací, školou a službami a obrovský nárůst zátěže IAD. Uvedené strategické 
dokumenty dávají návod, jak zajistit udržitelný rozvoj území. Dopravní studie Statenic ukazuje 
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konkrétní problémy a navrhuje možnosti řešení i s ohledem na plánovanou rezidenční výstavbu. 
Jedná se o prosazování vize obce krátkých vzdáleností a budování infrastruktury pro chodce a 
cyklisty. V širším území je zapotřebí posílit provoz veřejné hromadné dopravy, urychlit rozvoj 
kolejové dopravy a vybudovat přeložku silnice II/240, která odvede nákladní tranzit z obcí. Za 
účelem snížení dojížďky do Prahy je nezbytné budovat občanskou vybavenost a vytvářet nové 
pracovní příležitosti v obcích a podél navrhované severní tramvajové tangenty (Suchdol – 
Horoměřice – Nebušice – Ruzyně). 
Při realizaci staveb je potřeba myslet na zachování zelených koridorů a propojit městskou a 
rekreační zeleň, aby nedocházelo ke fragmentaci krajiny. 
K diskusi by určitě měli být přizváni zástupci ORP Černošice, kteří mají za úkol pořizování územních 
plánů. Je žádoucí, aby se blíže seznámili se situací v naší lokalitě a vydávali stanoviska v souladu se 
zájmy obcí a udržitelným rozvojem území.  
 
Dopravní záměry a opatření na podporu udržitelné mobility 
 
V rámci prezentací a diskuse byla zmíněna řada dopravních záměrů a opatření, které mohou přispět 
ke zlepšení dopravní situace a snížení zátěže IAD: 

 Tramvajová trať Podbaba-Suchdol  

 Multimodální terminál Výhledy s P+R, B+R, pravidelnými autobusovými linkami a dalšími 
službami (e-carsharing, sdílení kol, poptávková doprava) 

 Posílení stávajících autobusových linek (356) a zavedení nové linky na Suchdol (409) 

 Úpravy komunikací v obcích (např. Statenice) s doplněním chodníků a cyklostezek 

 Výstavba nových stezek pro chodce a cyklisty mezi obcemi a v návaznosti na kolejovou 
dopravu (zastávky tramvaje a železnice) 

 Severní tramvajová tangenta s městským bulvárem Ruzyně – Nebušice – Horoměřice – 
Suchdol – Bohnice – Kobylisy – Letňany, která umožní napojení na TT z Dědiny a železnici na 
letiště a městsky propojí území od Hostivic po Roztoky. 

 Modernizace železniční trati Noutonice – Hostivice s novým terminálem v Noutonicích, která 
zajistí spojení na Smíchov a navazuje na železnici Praha – letiště - Kladno  

 Přeložka silnice II/240, která odvede nákladní tranzit z obcí a přispěje k plynulejšímu 
provozu autobusových linek PID po stávající komunikaci II/240 

Vizí je efektivní, udržitelná, bezpečná a dostupná doprava. 
 
Spádové území a společné plánování 
 
Za účelem zajištění trvale udržitelného rozvoje a mobility je zapotřebí vytvořit spádové území na 
principu města krátkých vzdáleností. Klíčovým předpokladem je úzká spolupráce obcí a městských 
částí na severozápadním okraji Prahy za podpory hlavního města a Středočeského kraje. 
Společné strategické a územní plánování vyžaduje koordinaci, profesionální správu a sdílení dat a 
informací. Zároveň přináší mnoho výhod: 

 umožní spojit síly a optimalizovat využití přiměřené občanské vybavenosti.  

 přinese větší flexibilitu a vyhodnocením variant v širším kontextu umožní lépe poznat 
veřejný zájem  

 přispěje k hledání společných strategických řešení, které pomohou omezit poptávku po 
mobilitě a vytvoří předpoklady pro větší využití veřejné a bezmotorové dopravy 

 umožní vytvořit atraktivní prostředí pro podnikatele a vznik vysoce kvalifikovaných 
pracovních příležitostí 

Jako konkrétní příklady lze uvést základní školu, gymnázium, polikliniku či kulturní zařízení, které 
budou moci využívat obyvatelé více obcí a které budou snadno dostupné pěšky, na kole či veřejnou 
hromadnou dopravou. 
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Další kroky 
 

 Projednání navrhovaných opatření včetně Pražského okruhu z hlediska strategií a formulace 
společného stanoviska (do konce září 2021) 

 Společné memorandum o spolupráci obcí a městských částí v severozápadní části pražské 
aglomerace (pokud možno do konce září 2021) 

 Na základě společného memoranda nastavit pracovní struktury, které umožní financování, 
mezirezortní spolupráci, aktivní součinnost politickou a institucionální a zapojení všech 
relevantních subjektů od odborníků po občanskou společnost. (říjen 2021) 

 Jednání se Středočeským krajem a hl. městem Prahou (září – říjen 2021) 

 Společná studie spádového území  

 Pravidelná komunikace a další společné setkání na podzim 2021 
Konkrétní harmonogram a rozdělení rolí bude upřesněno po dohodě zástupců obcí a městských 
částí. 
 
 


