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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z 26. jednání 

 

Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD) 

Přítomni 

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

JUDr. Monika Hášová, 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, Stanislav Pfeifer  

 

Omluveni Pavlína Hořejšová, Ing. Arch. Irena Mádlová, Ing. Pavel Polák 

Zpracovala Sylva Švihelová  Počet stran 4 
0

 

h 

Datum 
3. 10. 2017  

17:00 – 20:18 

 

1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ       

 

číslo úkolu 

jednání/pořa

dí 

znění úkolu 
zodpovědná 

osoba 

termín 

plnění 
Stav 

19/5 

Poslat členům KCD návrh smlouvy na 

provoz sčítačů cyklistů v navazujícím 

období. 
S. Pfeifer 4. 4. 2017  nesplněno  

23/1 

Zpracovat ZK na A23 v ulici U Plynárny 

v úseku Nad Vinným potokem – 

Chodovská ul. 

RFD 

(D. Horatius) 
6. 6. 2017 nesplněno 

24/2 
Shromáždit finální verze ZK 2017 do 

jedné složky na disku. 
RFD 

(S. Švihelová) 
30. 6. 2017 nesplněno 

24.1. 

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 

24.2. 

Zažádat IPR o aktuální studii Revoluční 

a zjistit, jak jsou zde zakomponovaná 

cyklistická opatření. 
RFD 3. 10. 2017 nesplněno 

24.3. 

Svolat jednání za účasti zástupců SŽDC, 

IPR, developera pozemků v okolí 

Masarykova nádraží a dalších 

relevantních aktérů. 

 

RFD  

3. 10. 2017 

 
nesplněno 

24.4. 
Svolat akční skupinu KCD a probrat 

jednotlivá nedořešená usnesení. 
RFD 

(S. Švihelová) 
3. 10. 2017 

Splněno (bude 

řešeno 

elektronicky V. 

Fillerem) 

24.5. 
Připravit konkrétní návrh plánu zimní 

údržby 
RFD 

(D. Horatius) 
3. 10. 2017 viz bod 9.3. 
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24.6. 
Zeptat se DPP jak pokračuje příprava 

bikesharingového systému 
RFD 3. 10. 2017 splněno 

 

Usnesení 26.1.: Komise souhlasí s žádostní členky Pavlíny Hořejšové o její výměnu za Filipa Ježka a 

zároveň souhlasí se jmenováním Jana Zalabáka jako zástupce IPR. (11-0-1) 

       

2. REPORT STAVU AKCÍ TSK   

- Zvýraznění cyklopruhu na Prašném mostě bylo zamítnuto ODA, KCD je s tím už delší dobu 

seznámena. Požadavek na Povltavskou stále platí. Na dalšími návrhy se členové zamyslí.  

- Informace o obnově cyklo-VDZ  

o Vršovická – TSK bude obnovovat stávající stav v rámci souvislé údržby. 

o Jeremenkova – existuje studie od Advisii, kterou má u sebe Štěpánek z TSK. Obnova VDZ je 

už dlouhou dobu nedodělaná.   

- Revitalizace směrového značení A2. Jsou podány žádosti o stanovení.   

- Projekt – značení Podolské nábřeží, byl na úřední desce a dostal stanovení. Ale nikdo neví, co je s tím 

teď a v jakém je stavu.   

- Jednání ohledně Krejcárku a Balabenky zatím čeká na projektový výbor SŽDC. Zatím se neozvali, 

bylo by dobré se jim připomenout.  

- Návrhy na cykloobousměrky na Praze 3 byly městskou částí zamítnuty.  

- Praha 8 připravuje modernizaci A2. Petr Vilgus poskytne projekt členům komise k vyjádření. RFD 

projekt již dostal i viděl.  

 

3. ZPRÁVY Z RFD  

- 16 - 22. září proběhl úspěšně Evropský týden mobility a Den bez aut na ulici Štefánikova.  

- Proběhla obnova značení EV4 skrz Prahu, RFD vydalo mapu EV4 jako propagační materiál. Na příští 

rok připravuje trasu EV7, která vede podél Vltavy. 

- Akce „Nejezdi jak netopojr!“ zaměřená na prevenci cyklistů v oblasti dobré viditelnosti proběhne 

tradičně po změně letního na zimní čas.  

- Pro rok 2018 by měla vzniknout aktualizace pražské cyklistické mapy. RFD svolá schůzku.  

 

4. CYKLOSTEZKA SATALICE – VINOŘ  

 

Zástupci dotčených částí představili zamýšlený projekt revitalizace cyklotras A50 a A263. 

 

Usnesení 26.2.: Komise souhlasí se zahájením projektové přípravy prezentovaného úseku cyklotras 

A50 (Březiněves a Horní Počernice) a A263 ve formě studie. Komise souhlasí s finanční podporou 

z rozpočtu HMP pro cyklostezky pro městskou část. (12-0-1) 

 

5. BIKESHARING 

Paní Hášová vyjádřila požadavek se účastnit schůzek k systému BS v Praze.  

Jak řeší legislativa BS v rámci celé ČR?  

 

Úkol 26/1: Poslat členům KCD návrh řešení BS v Praze.  

O: RFD             T: 7. 11. 2017 

 

6. P+R ČERNÝ MOST 

 

Úkol 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). 

O: RFD             T: 7. 11. 2017 
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7. STUDIE PROSTUPNOSTI PRŮMYSLOVÁ 

 

Existuje stanovení dopravního značení v navazujícím úseku na P10 (Průmyslová a Teplárenská), které dosud 

nebylo realizováno.   

 

Usnesení 26.3.: Komise v souladu s usnesením RHMP č. 55/2016 podporuje studii prostupnosti 

Průmyslové a doporučuje městské části zahájit projekční přípravu a žádá TSK o provedení souvislé 

údržby stávajících chodníků včetně bezbariérových úprav v souladu se studií prostupnosti 

Průmyslové, navrhuje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu MHMP pro rok 2018. (11-0-0)  

 

8. SČÍTAČE A PRŮZKUMY 

 

Úkol 26/3: Svolat pracovní skupinu KCD, jejímž cílem bude domluvit se na požadavcích KCD na sčítací 

zařízení. 

O: Standa Pfeifer          T:7. 11. 2017 

 

9. RŮZNÉ 

           

9.1. Křesomyslova  

Bezbariérová komise razantně odmítá tramvajovou zastávku typu cyklovídeň. Navazující úseky jsou 

bohužel nakresleny tak, že je zde kolizní šířka vozovky mezi obrubníkem a tramvajovou tratí. Jedná se o 

požadavek IPR.  

 

Stavební úpravy vzniklé na základě požadavků bezbariérové komise požaduje KCD uhradit z rozpočtu 

bezbariér.  

 

Cyklovídeň je typ standardní tramvajové bezbariérové zastávky schválený RHMP.  

 

Usnesení 26.4.: Komise doporučuje i nadále usilovat o bezbariérové řešení zastávky v souladu se 

standardem zastávek PID schválený usnesením RHMP č. 2296 z 19. 9. 2017 a manuálem Tvorby 

Veřejných Prostranství od IPR a o zachování bezpečných průjezdných profilů pro cyklisty mezi 

tramvajovou tratí a obrubníkem. (9-0-0) 

         

9.2. Pěší zóny na Praze 1  

Proběhlo jednání na Praze 1, kde byl představen návrh KCD na kompromisní řešení zachovávající 

základní prostupnost území. Zástupci P1 odmítají slevit ze svých požadavků. Povedlo se dohodnout 

šest cykloobousměrek (pouze dvě na náš návrh), což je nedostatečné.  

 

Usnesení 26.5.: Komise nesouhlasí s omezením jízdy na kole v bezmotorových zónách Prahy 1 

a v koridorech celoměstských cyklotras požaduje realizovat řešení, která umožní průjezd 

cyklistů. (9-0-0) 

 

9.3. Zimní údržba  

Do 13. 10. 2017 je možné posílat požadavky na zimní údržbu, které budou zapracovány.  
 

 

Bod 

jednání 

číslo úkolu 

jednání/pořadí 
znění úkolu 

zodpovědná 

osoba 

termín 

plnění 

5 26/1 Poslat členům KCD návrh řešení BS v Praze. RFD 7.11.2017 

6 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 

RFD 7.11.2017 
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napojení na 9. etapu severovýchodní 

cyklomagistrály (součást cyklogenerelu HMP). 

 

8 26/3 

Svolat pracovní skupinu KCD, jejímž cílem 

bude domluvit se na požadavcích KCD na 

sčítací zařízení. 
S. Pfeifer 7.11.2017 

 

 

V zápisech běžně využívané zkratky: 

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 

ZK  zadávací karta 

   

Příští jednání KCD se uskuteční 7. 11. 2017 

Zapsala: Sylva Švihelová Ověřil: Stanislav Kozubek  


