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Důvodová zpráva: 
 
Rozhodování o strategických zásazích, které mohou zásadním způsobem dlouhodobě 
negativně a do jisté míry nevratně ovlivnit dopravní situaci v celé MČ musí být založeno na 
dostatečné analýze očekávaných dopadů. To samé platí pro rozhodování o rozsáhlých 
investičních akcích. V minulosti byla v MČ pod vedením ODS realizována minimálně jedna 
rozsáhlá investiční akce (Polyfunkční dům LEVEL) s investičními náklady přes sto milionů 
korun, která vzhledem k nedostatečné kvalitě záměru a provozním nákladům nebyla 
ekonomicky udržitelná, jak bylo předpokládáno, a nefunguje v souladu s plánovaným 
záměrem (soukromá restaurace). Tato investice vytvořila dlouhodobou zátěž pro veřejné 
rozpočty v řádu milionů korun. Bez dostatečné analýzy může dojít k obdobným škodám v 
souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti a parkování v lokalitě Železniční stanice Praha 
- Klánovice (jih). 
 
Železniční stanice Praha - Klánovice patří s celkovým vytížením 5880 cestujícími mezi 
nejvytíženější stanice na území hlavního města. Pro srovnání počty cestujících: Praha 
Libeň 7035, Praha Holešovice 5639, Úvaly 5237.[1]  Naprostá většina z několika tisíců 
cestujících k dopravě na a ze stanice Praha - Klánovice NEVYUŽÍVÁ osobní automobil. Pro 
cestující, kteří nepřijdou pěšky (popř. nepřijedou na kole) je dopravní obslužnost primárně 
zajištěna autobusy PID. Např. ze sídliště Rohožník v ranní špičce mezi sedmou a osmou 
hodinou ranní jezdí pět autobusových spojů (linky 211 a 391), jejichž kapacita je obvykle plně 
využívána a dopravují k nádraží stovky cestujících. Vzhledem přetížení hlavní křižovatky 
osobními automobily se stává, že autobus nedojede včas na navazující vlakový spoj.  
 
Z Analýzy dopravy v klidu na vybraném území MČ Praha-Klánovice - aktualizace 2019, 
zpracovatel: M.O.Z. Consult s.r.o., zadavatel MČ Klánovice vyplývají následující odhady 
ohledně parkování v oblasti železniční stanice Praha Klánovice: 
 
V okolí stanice Praha Klánovice parkuje v pracovní den více jak 6 hodin přibližně 260 
osobních vozidel (legální kapacita je 238, z toho 167 v MČ Praha Klánovice a 71 v MČ 



Praha 21). Největší příjezd vozidel je v ranní špičce, a to konkrétně mezi 7-8h ranní, přičemž 
značná část parkovací kapacity je již zaplněna mezi 6-7h ranní. Střední doba parkování řidičů, 
kteří pokračují dále do svého cíle cesty vlakem (3/4 všech parkujících), je 8,35h. Parkujícími 
jsou obyvatelé násedujících obcí (MČ): Klánovice 15% (z nichž cca ½ má cíl v místě, tedy 
nepokračuje vlakem dále), Újezd nad Lesy 27%, Koloděje 2%, ostatní Praha 2%, 
Šestajovice 27%, ostatní střední Čechy 27% (největší podíl tvoří Květnice a Jirny). I když je 
třeba brát daná čísla jako orientační, je možné konstatovat, že občané Újezda nad Lesy tedy 
tvoří cca jednu čtvrtinu parkujících. Více jak padesát procent parkujících jsou obyvatelé 
ze Středočeského kraje, kteří při své cestě na nádraží musí projet buď centrem MČ 
Klánovice (zejména ze Šestajovic), nebo hlavní křižovatkou v MČ Praha 21 (uzel 
Starokolínská - Staroklánovická).     
  
Doprava na hlavní silnici (Novosibřinská, Starokolínská) patří mezi nejpomalejší v celém 
hlavním městě. Průměrná rychlost na několikakilometrovém úseku mezi ulicemi 
Staroklánovická a V Panenkách (Běchovice) je 35 km/hod (přičemž na části úseku povoleno 
80 km/hod). Průměrná rychlost v pracovní den mezi křižovatkou s ul. Zaříčanská a 
křižovatkou s ul. Staroklánovická je 25 km/hod. Přičemž den dle údajů TSK[2] tímto úsekem 
projede směrem do centra v pracovní den přibližně 9200 osobních vozidel a necelé dvě 
stovky autobusů MHD. Další podstatná dopravní zátěž souvisí s dopravou dětí 1. stupně ZŠ 
(zejména 6 tříd v prvním ročníků). V časovém úseku 7.15-7.45 počet osobních vozidel je již 
dnes nad kapacitou vyústění jednosměrné komunikace za ZŠ (ul. Čentická) mezi uzlem 
Starokolínská a Staroklánovická a odbočku k stanici Praha - Klánovice. 
 
Z předběžné analýzy vyplývá, že umožnění parkování dodatečných několika stovek 
osobních vozidel bude mít nepodstatný vliv na celkový počet vozidel směřujících do 
centra hlavního města zvlášť při zohlednění dopravní indukce. Zároveň vliv na zlepšení 
dostupnosti železniční stanice by byl marginální. Dodatečné dvě až tři stovky vozidel, 
jejichž příjezd bude pravděpodobně koncentrován do několik desítek minut v období ranní 
špičky však mohou značně ztížit dopravní situaci v uzlu Starokolínská-Staroklánovická 
(zejména v časovém úseku 7.15-7.45) i dopravní obslužnost stanice autobusy PID z jižní 
strany (tj. ze směru Újezdu nad Lesy). Z hlediska hospodárnosti a efektivity využití veřejných 
prostředků je třeba posoudit celkové náklady různých variant, např. Parkovací dům za stovky 
milionů korun porovnat se zlepšenou obslužností autobusy MHD (možné realizovat za 
jednotky milionů korun ročně) spolu s vytvoření 30 legálních parkovacích míst (+/- 10 PM) i se 
zvláštním režimem (omezená doba stání, Úřad MČ může podobně jako např. okolí školy či 
budovy ÚMČ udělit výjimku, za předem stanovených podmínek : např. tělesně postižení, 
rodiče dlouhodobě nemocných dětí, senioři při cestě k lékaři). Z výše uvedených důvodů je 
třeba před strategickým rozhodnutím o dlouhodobém řešení dopravní obslužnosti a dopravy 
v klidu v oblasti železniční stanice Praha-Klánovice (jižní část) prověřit náklady a dopady 
různých variant řešení dopravní dostupnosti železniční stanice Praha Klánovice z jižního 
směru, zejména v době 7.15-7.45. 
 

[1] www.zdopravy.cz (https://zdopravy.cz/prehledne-nejvytizenejsi-prazska-
nadrazi-a-trate-pocty-cestujicich-vzrostly-o-14-6954/) 

 



[2] ANALÝZA DOPRAVY V KLIDU NA VYBRANÉM ÚZEMÍ MČ PRAHA-
KLÁNOVICE – AKTUALIZACE 2019 ČÁST DÍLA: SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
Březen – duben 2019, zpracovatel: M.O.Z. Consult s.r.o 
https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/intenzity-
dopravy 
https://pid.cz/wp-
content/uploads/system/zkouska_obsaditelnosti_sbornik_2016.pdf 
Obr.: Orientační jízdní rychlosti, průměrný pracovní den, současný stav 
(2017), všechna vozidla, 0-24 hod,  silnice I/12, TSK 

 

 
 
 
  



 
Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo městské části 
 
1)  vyhrazuje si  
pravomoc schvalovat všechna strategická rozhodnutí týkající se dopravní obslužnosti a 
dopravy v klidu v oblasti železniční stanice Praha-Klánovice (jižní část). To se týká zejména 
rozhodnutí souvisejících s výstavbou P+R či jiných parkovacích ploch. Za strategická 
rozhodnutí se považují v této věci všechna rozhodnutí s dopadem delším než dva roky. 
 
2) ukládá Radě MČ Praha 21  
zajistit zpracování zjednodušené studie proveditelnosti, která umožní zastupitelstvu učinit 
informované rozhodnutí v této věci. Studie proveditelnosti umožní posouzení alespoň 
následujících variant řešení: 1. Parkovací dům o kapacitě 400 parkovacích stání, 2. Vytvoření 
parkovacích míst podél nástupiště (viz M.O.Z. Consult s.r.o, 2019), 3. Vytvoření 30 legálních 
parkovacích míst (+/- 10 PM) se zvláštním režimem (omezená doba stání), 4. Zajištění 
autobusového spojení z oblasti jižního Blatova a “Božkovny” v intenzitě odpovídající bus 210. 
Ke každé variantě bude studie obsahovat alespoň následující: odhadované celkové investiční 
náklady, odhadované průměrné roční provozní náklady, posouzení dopravní indukce, dopady 
na dopravní situaci na hl. křižovatce v MČ u Polyfunkčního domu LEVEL (uzel Starokolínská 
- Staroklánovická) v ranní špičce, dopady na dopravní situaci v oblasti nádraží, dopady na 
životní prostředí, minimální doba potřebná na realizaci.  
 
3) ukládá  
starostovi MČ Praha 21 předložit zpracovanou studii proveditelnosti dle bodu 2 na jednání 
zastupitelstva do 15.12.2020. 
 
4) ukládá Radě MČ Praha 21 
 a jejím jednotlivým členům nečinit žádné kroky v souvislosti s realizací jakékoli investiční akce 
v oblasti železniční stanice Praha-Klánovice (jižní část), dokud zastupitelstvo na základě 
studie proveditelnosti nevybere vhodnou variantu, či v této věci nerozhodne jinak. 
 
5) bere na vědomí 
důvodovou zprávu, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 


