
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 3113 
ze dne  5.12.2022 

k úpravě číslování vybraných úseků Celoměstského systému cyklotras hlavního města Prahy 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu číslování vybraných úseků Systému celoměstských cyklotras hlavního města 
Prahy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, včetně grafické podoby uvedené v příloze č. 2 
tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D. 

1.  seznámit s bodem I. tohoto usnesení městské části hl.m. Prahy, Středočeský 
kraj, odbory MHMP a městské organizace v oblasti dopravy a investic v území 

Termín: 31.1.2023 

2.  MHMP - ODO MHMP 

1.  zajistit úpravu číslování vybraných úseků platného Systému celoměstských 
cyklotras hlavního města Prahy dle bodu I. tohoto usnesení a jeho zveřejnění v 
rámci mapového portálu pro veřejnost 

Termín: 31.1.2023 

3.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

1.  spolupracovat na úkolu dle bodu II.2.1. tohoto usnesení 

Termín: 31.1.2023 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Tisk: R-45956  
Provede: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., MHMP - ODO MHMP, 

ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  























Důvodová zpráva k R-45956 
 

k úpravě číslování vybraných úseků Systému celoměstských cyklotras 
hlavního města Prahy 

 
Radě hl. m. Prahy je předkládán ke schválení návrh na aktualizaci dokumentu Systém celoměstských 
cyklotras hlavního města Prahy. 
 
Dokument předkládá úpravu číslování celoměstského systému cyklotras navazující na aktualizaci 
z 7.3.2022 schválenou Radou HMP č. usnesení 418.   
 
Aktualizace dokumentu nemění vedení stávajících tras, pouze vyznačuje, které další cyklotrasy budou 
v dlouhodobém horizontu vedeny v režimu nadřazené. Jedná se tedy o doplnění nadřazených 
cyklotras. 
 
Vyznačení (doplnění) nadřazených cyklotras pomůže k tomu, aby průběžně docházelo k územnímu 
zajištění a k vzájemné koordinaci vznikajících projektů.  
 
Nadřazené cyklotrasy budou připravovány v souladu se Strategií aktivní mobility, která byla schválená 
usnesením č. 1859 Radou HMP dne 1.8.2022, tedy v nejvyšším standardu s nejvyššími požadavky na 
komfort a kvalitu cyklotras.  
 
 
Hlavní navržené změny systému celoměstských cyklotras: 
 
Značení nadřazených cyklotras je navrženo v režimu A1 až A9 a cyklotrasa A50. Jedná se o doplnění 

těchto tras. Seznam změn je přílohou č. 1 usnesení v grafické podobě, pro větší přehlednost pak v pří-
loze č. 2 usnesení.  
 
Značení páteřních cyklotras (A10-A49) zůstává bez větších změn, pouze v některém paralelním 
vedením s nadřazenou trasou dojde buď k souběhu nebo k úplné náhradě páteřní cyklotrasy 
nadřazenou, dále jsou v malém rozsahu navrženy páteřní trasy v koridoru tras hlavních pro zlepšení 
konzistence systému. 
 
Ostatní cyklotrasy značené A100-599 (nevyužitá všechna čísla) zůstávají neměnné, pouze v některém 
paralelním vedením s nadřazenou trasou dojde buď k souběhu nebo k úplné náhradě cyklotrasy 
cyklotrasou nadřazenou. 
 
Aktualizací výkresu a zveřejněním v rámci mapového portálu je pověřen odbor dopravy MHMP ve 
spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jako IPR Praha). IPR Praha také spravuje 
jeho digitální podobu, která je veřejně přístupná. 
 
Zápis z jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu ze dne 7.6.2022 je přílohou č. 1 
důvodové zprávy. Dle usnesení č. 34.3. bylo pracovní skupinou vypracováno doplnění cyklotras. 
 
Úprava přečíslování nemění vliv na další koncepce či strategické dokumenty Hlavního města Prahy. 
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