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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z 27. jednání 

 

Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD) 

Přítomni 

Stanislav Kozubek – předseda komise, Ing. arch. Tomáš Cach, Ing. Vratislav Filler, Ph.D., David 

Horatius, Ing. Filip Kolerus, Martin Kontra, Ing. Daniel Mourek, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš 

Prousek, Ing. Květoslav Syrový, Ing. Michal Švadlenka, MgA. Petr Vilgus, Ph.D. 
 Mgr. Sylva Švihelová – tajemnice  

Hosté          Bc. Marek Bělor, Mgr. Jaroslav Mach, Filip Ježek, Radek Čermák, Jitka Vrtalová 
 

Omluveni Pavlína Hořejšová, Ing. Arch. Irena Mádlová, Ing. Pavel Polák, JUDr. Monika Hášová 

Zpracovala Sylva Švihelová  Počet stran 3 
0

 

h 

Datum 
7. 11. 2017  

17:00 – 20:18 

 

1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ       
 

číslo úkolu 

jednání/pořa

dí 

znění úkolu 
zodpovědná 

osoba 

termín 

plnění 
Stav 

23/1 

Zpracovat ZK na A23 v ulici U Plynárny 
v úseku Nad Vinným potokem – 

Chodovská ul. 

RFD 

(D. Horatius) 
6. 6. 2017 nesplněno 

25/2 
Shromáždit finální verze ZK 2017 do 

jedné složky na disku. 
RFD 

(S. Švihelová) 
30. 6. 2017 

nesplněno 

(probíhá jednání 

s OKM MHMP) 

25/1. 

zahájit jednání s oddělením správy a 
údržby cyklostezek a se správní sekcí 

TSK ohledně možností realizovat 

souvislou údržbu povrchu. 

RFD 
(S. Švihelová) 

3. 10. 2017 nesplněno 

25/2. 

Zažádat IPR o aktuální studii Revoluční 

a zjistit, jak jsou zde zakomponovaná 

cyklistická opatření. 

RFD 

(D. Horatius) 
3. 10. 2017 nesplněno 

25/3. 

Svolat jednání za účasti zástupců SŽDC, 

IPR, developera pozemků v okolí 

Masarykova nádraží a dalších 

relevantních aktérů. 

RFD 

(D. Horatius) 

3. 10. 2017 

 
splněno 

26/1 
Poslat členům KCD návrh řešení BS 

v Praze. 
RFD 

(S. Švihelová) 
7. 11. 2017 splněno 

26/2 

Zažádat OSI o prověření prodloužení 

lávky přes ulici Chlumeckou u Černého 

mostu severním směrem k areálu Makro 
jako bezbariérové pěší a cyklistické 

řešení a napojení na 9. etapu 

severovýchodní cyklomagistrály 

(součást cyklogenerelu HMP). 

RFD 

(D. Horatius) 
7. 11. 2017 nesplněno 
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26/3 

Svolat pracovní skupinu KCD, jejímž 
cílem bude domluvit se na požadavcích 

KCD na sčítací zařízení. 
S. Pfeifer 7. 11. 2017 splněno 

 

- Stálými hosty byli jmenováni Radek Čermák (Praha 19) a Jitka Vrtalová (Asociace měst pro cyklisty) 

       

2. REPORT STAVU AKCÍ TSK   

- TSK proinvestovalo svěřené peníze na cyklistickou infrastrukturu, Michal Švadlenka představil čerpání 

rozpočtu na cyklostezky 2017. 

- A16 – Ruzyně Hostivice – ukončeno na základě problematických majetkoprávních vztahů   

- Šárovo kolo, Košíkovský potok I. etapa, Terasy Hilton, Běchovice – Horní Počernice = projekty 

aktuálně v realizaci 

- Bylo by dobré mít i přehled o akcích MČ, které jsou financovány MHMP, OTV, OSI apod… 

 

3. A2 PROJEKT NOVÉHO ZNAČENÍ 

- Probíhají jednání s jednotlivými MČ 

 

4. A2 PODPOVLTAVSKÁ A ROHANSKÝ OSTROV (PRAHA 8) 

 

Úkol 27/1: Poslat členům komise oficiální projektovou dokumentaci ke stezce podél Povltavské a na 

Rohanském ostrovu a svolat schůzku Prahy 8, RFD, KCD s projektanty. 

O: P. Vilgus             T: 30. 11. 2017  

 

5. VÝVOJ ZÁKAZU VJEZDU CYKLISTŮ NA PRAZE 1 

A*M uspořádal protestní happening a sesbíral petici s více jak tisíci podpisy. Omezení cyklistů na P1 mělo 

být projednáváno v listopadovým ZHMP, bylo to odloženo na další projednávání (30. 11. 2017).    

 

Usnesení 27.1: Komise žádá RFD o dodání analýzy vlivu omezení provozu cyklistů v pěších zónách 

Prahy 1 na bezpečnost provozu v centru Prahy. (12-0-0)     

            

6. INTEGRACE CYKLISTŮ NA STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍCH  

Členové KCD dodali RFD začátkem roku připomínky k integracím na komunikacích, které jsou ve správě 

HMP. Patočkova byla první z realizací, dalších 10 bylo na základě rozhodnutí sekretariátu náměstka 
zastaveno a 4 v nejvyšším stádiu rozpracovanosti jsou nyní na základě požadavku náměstka zaslány k 

vyjádření dotčeným městským částem. 

 

Integrace cyklistů na ulici Patočkova je součástí generelu Prahy 6. Zároveň se počítá s chráněnou trasou 

v údolí Brusnického potoka. Jsou to dvě rozdílné trasy pro různé uživatele.  

 

Usnesení 27.2.: KCD považuje integrační opatření za standardní součást dopravního řešení na 

komunikacích s povolenou jízdou cyklistů a žádá zřizovat zde integrační opatření v souladu 

s usnesením RHMP 55/2016 a s platnými TP 179. A zároveň doporučuje doprovázet zřizování nových 

integračních opatření rozšířeným informováním veřejnosti. (11-0-0)  

 

KCD navrhuje zadat urychlenou přípravu souvislé chráněné cyklotrasy v koridoru údolí Brusnického 

potoka v souladu s generelem bezmotorové dopravy Prahy 6. (10-1-0)       

 

7. CYKLOOBOUSMĚRKY ODMÍTANÉ MĚSTSKÝMI ČÁSTMI 

 

Městské části dostaly od RFD analýzy pohybu cyklistů v jednosměrkách na jejich území. Mnohé z nich 

zřizování cykloobousměrek nesmyslně odmítají jako celek, např. Praha 3.  

 

Ne všechna stanoviska MČ jsou negativní. Smysl má začít jednat s těmi, co to chtějí, ne se hádat s těmi, co to 
odmítají. Opatření na odstranění bariér pro bezmotorovou dopravu je vhodné začlenit například jako 
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iniciační opatření do přípravy komplexnějších projektů. V případě zájmu městských částí by bylo možné 

realizovat rozsáhlejší vzorové zóny celoměstského významu (1. odstranění přebytečných dopravních značek, 

2. zklidnění dopravy na místních komunikacích II. třídy, 3. prostupnost území pro chodce a cyklisty) jako 

sdruženou investici. 

 

Usnesení 27.3.: KCD požaduje realizovat pozitivní komunikační osvětovou kampaň na téma začlenění 

provozu cyklistů do stávající dopravní infrastruktury a seznámení veřejnosti s opatřeními pro 

cyklisty. (11-0 0)  

 

8. NOVÉ PROPOJENÍ BUBENČE 

Předkladatel se nedostavil na jednání komise. Podklady pro tento bod nebyly dostatečné k dalšímu 

rozhodnutí.  

 

9. BIKESHARING 

 

RFD představilo návrh základních požadavků na provoz BS v Praze. Následně diskuse upraví.  

 

10. RŮZNÉ 

 

10.1 Měcholupy   

 

Usnesení 27.4.: KCD doporučuje realizovat navrženou trasu č. 3, protože vhodně dotváří celoměstský 

systém cyklotras a trasu č. 5, neboť zkvalitňuje stávající vyznačenou CT. U navržených tras č. 1, 2, 4 

KCD považuje za klíčové zajistit bezmotorovou prostupnost území v souvislosti s rozvojem území, 

zejména připravovanou Hostivařskou spojkou (viz ZK 2017/15-9). (9-0-0)     

 

Bod 

jednání 

číslo úkolu 

jednání/pořadí 
znění úkolu 

zodpovědná 

osoba 

termín 

plnění 

4 27/1 

Poslat členům komise oficiální projektovou 

dokumentaci ke stezce podél Povltavské a na 

Rohanském ostrovu a svolat schůzku Prahy 8, 

RFD, KCD s projektanty. 

P. Vilgus 30. 11. 2017 

 

 

V zápisech běžně využívané zkratky: 
BS  Bikesharing – systém sdílení kol  
CD  cyklistická doprava 

CT, CS  cyklistická trasa, cyklostezka 

ČSP  kampaň Čistou stopou Prahou 
DÚR  dokumentace k územnímu rozhodnutí 

DZ  dopravní značení 

IPR  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

KCD    Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu 

MČ  městská část 

MHMP   Magistrát hlavního města Prahy 

RFD    Odbor rozvoje a financování dopravy 
RHMP  Rada hlavního města Prahy 

TSK    Technická správa komunikací hlavního města Prahy 

TP  Technické podmínky 
ZK  zadávací karta 

   

Příští jednání KCD se uskuteční 5. 12. 2017 – Vánoční  

Zapsala: Sylva Švihelová Ověřil: Stanislav Kozubek  


