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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z 28. 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, Filip Ježek, Ing. Filip Kolerus, Martin Kontra, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel Polák, 

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, Radek Čermák, Jitka Vrtalová 
 

Omluveni JUDr. Monika Hášová, Jan Zalabák 

Zpracovala Sylva Švihelová  Počet stran 4 
0

 

h 

Datum 
9. 1. 2018 

17:00 – 20:30 

 

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) 

Až budou 

v procesu 

přípravy již 

zadané ZK 

Nesplněno  

25/2 
Shromáždit finální verze ZK 2017 do 

jedné složky na disku. 
RFD 

(S. Švihelová) 
30. 6. 2017 

Během ledna 

bude spuštěna 

online databáze 
ZK na praha.eu 

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 

IPR dostal od 
RFD 

připomínky. 

Vypořádány by 
měly být v půlce 

února 2018 

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 splněno 

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 splněno 
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2. INFORMACE Z RFD 

- Online databáze ZK Cyklo bude přístupná na praha.eu během ledna 

- Cyklistická data budou shromažďována a zobrazována skrze jednotný portál open dat MHMP 

spravovaný operátorem ICT 

- Interaktivní mapa cyklistických opatření (problém, příprava, nové …) je v sekci Na Kole na ČSP 

- V roce 2018 se počítá s pokračováním ČSP, účastí na For Bikes, v kampani Do práce na kole a na 

Evropském týdnu mobility  

- Ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty by měla být dokončena metodika pro autoškoly a 

realizována aplikace v praxi  

- Projekt EKOLOGIS, jehož součástí je i téma zásobování pomocí nákladních kol, bude pokračovat ve 
spolupráci s IPR a jejich procesem přípravy plánu udržitelné městské logistiky (realizátorem Ekologis 

je externí firma). 

- Projekt Jezdím jako člověk bude pod záštitou ČSP a jeho stěžejním tématem bude ohleduplnost 

motoristé vs cyklisté vs chodci  (realizátorem je externí firma). 

- Proznačení a propagace trasy Euro Velo 7 v rámci Prahy 

- Na základě KCD se bude poptávat tvorba několika kreslených spotů na téma cyklististické 

infrastruktury. Budeme potřebovat pomoc s výběrem témat a tvorbou stěžejních sdělení.  

- Na For Bikes by měly být hotové nové mapy 2018   

- Na kole Prahou aplikace bude pokračovat i v roce 2018  

 

3. REPORT STAVU AKCÍ TSK   

- Přehled akcí nové infrastruktury za rok 2017 – únor/březen  

- Pravidelný report do KCD nedorazil.  

- SVCM – Na ideovou studii ma navazovat podrobna studie proveditelnosti, která není zatím nikým 

zpracovávaná. Dle vyjádření IPRu je třeba celou akci držet jako celek. Nabízí se jako hlavni 

koordinátor OSI MHMP. IPR se koncem roku 2017 vyjádřil pozitivně.  

- Sčítací totem pro cyklisty bude provozovat EcoCounter  

 

4. VSTUP PRAHY DO EVROPSKÉ CYLISTICKÉ FEDERACE 

 

Usnesení 28.1: Komise souhlasí se vstupem Prahy do Evropské cyklistické federace, sítě měst pro 

cyklisty (15-0-0)     

 

 

5. RTT ZENKLOVA CT A42 

Byla započata rekonstrukce tramvajové trati. Integrace pro cyklisty zde není řešena ideálně. Podle projektu 

zde má vzniknout několik nebezpečných míst pro cyklisty. 

 

Usnesení 28. 2.: Komise žádá o předložení projektu rekonstrukce Zenklovy ulice k vyjádření na 

únorové jednání KCD. (15-0-0)  

 

6. PATOČKOVA A DALŠÍ INTEGRACE  

- Na komunikacích spadajících pod správu TSK (ODA) budou dle rozhodnutí náměstka Dolínka a 

v souladu s usnesením č. 55 ze dne 19. 1. 2016 zřízena integrační opatření pro cyklisty v rámci 
projektů obnovy těchto komunikací. Rozhodnutí se týká i komunikací. Náchodská, Plzeňská, 

Balabenka a Patočkova. Dotčené městské části byly o provedení integrace na těchto komunikacích 

informovány RFD.  

- Podél Patočkovy KCD doporučuje zadat k realizaci samostatnou chráněnou stezku pro cyklisty, která 

by výhledově měla v souladu s generelem bezmotorové dopravy MČ Praha 6 navazovat na chráněný 

koridor podél Brusnického potoka 
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7. CYKLISTICKÁ DOPRAVA V ÚZEMNÍM PLÁNU  

 

- Ředitel IPR ani ředitel sekce INFR neodpověděl na výzvu zajistit účast na dnešní KCD k tomuto 

bodu  

- Členové KCD vyjádřili pochybnosti o způsobu zapracování cyklistické dopravy ve 

zveřejněném návrhu metropolitního plánu.  

- Bod o zapracování CD do ÚP bude přesunut na únorové jednání. IPR bude opět pozván, aby nám 

svou práci představil.  

 

8. SVODIDLA NA NUSELSKÉM MOSTĚ  

 

- V rámci rekonstrukce Nuselského mostu byla instalována na mostě mezi vozovkou a stezkou 
svodidla a sloupky, které vytvářejí nebezpečné situace pro cyklisty.  

 

Úkol 28/1: Zažádat TSK o systémové řešení bezpečnosti svodidel zasahujících do stezek pro cyklisty.  

O: RFD             T: 5. 6. 2018  

 
Úkol 28/2: Zažádat TSK o řešení nebezpečného úseku svodidel na nově zrekonstruovaném Nuselském 

mostě.  

O: RFD             T: 6. 2. 2018  

 

 

9. RŮZNÉ 

 

9.1. změna zákona pro segway  

- Návrh na změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích 

- Segway by se měl podle tohoto návrhu chovat stejně jako cyklista  

- Do příští KCD je možné si promyslet připomínky a další požadavky  

9. 2. MČ Praha 1 – pěší zóny  

- 28. 12. 2017 Byl vydán návrh stanovení na omezení provozu cyklistů v pěších zónách. V současné době je 

možné se k tomu vyjádřit a stanovení připomínkovat.  

- 9. 1. 2018 měla petici Auto*Matu projednávat Praha 1. Výsledek není v době jednání KCD znám.  

9. 3. Cykloobousměrky v MČ  

RFD pokračuje v analýze dat z aplikace Na kole Prahou a vyhodnocení pohybu cyklistů v jednosměrkách. 

Odpovědi MČ Prahy 8 i Prahy 3 byly negativní.   

9.4. Sčítače pro cyklisty 

10. 1. 2018 je naplánovaná schůzka na TSK k tomuto tématu.   

9.5. Cyklotrasa A240 a A262 

Radek Čermák představil projekt DZ CT A240 a A262 na území Prahy 14. 

Usnesení 28.3.: Komise požaduje přepracování PD, zejména odstranění závleků a neznemožnění 

provozu cyklistů v hlavním dopravním prostoru. (9-0-0) 
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Bod 

jednání 

číslo úkolu 

jednání/pořadí 
znění úkolu 

zodpovědná 

osoba 

termín 

plnění 

8 28/1 
Zažádat TSK o systémové řešení bezpečnosti 

svodidel zasahujících do stezek pro cyklisty. 
RFD 5. 6. 2018 

8 28/2 

Zažádat TSK o řešení nebezpečného úseku 
svodidel na nově zrekonstruovaném 

Nuselském mostě. 
RFD 6. 2. 2018 

 

 

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 

SVCM  Severovýchodní cyklistická magistrála  

 
   

Příští jednání KCD se uskuteční 6. 2. 2018 

Zapsala: Sylva Švihelová Ověřil: Stanislav Kozubek  


