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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Komise Rady hl.  m. Prahy pro cyklodopravu  

Zápis z 6. jednání 

 

Pro Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklodopravu (KCD) 

Přítomni 

Ing. Pavel Polák – předseda 
Ing. Vratislav Filler, Ing. arch. Tomáš Cach, David Horatius, Ph.D., Ing. Daniel Mourek, Tomáš 
Prousek, Ing. Michal Švadlenka, Ing. Vojtěch Benedikt, Bc. Dominika Marešová – tajemnice  

Hosté          
Mgr. Radek Čermák, Stanislav Pfeifer, Jiří Polomis, Bc. Václav Kříž, Mgr. Jaroslav Mach,  
Bc. Marek Bělor, Mgr. Martin Duška 
 Omluveni Ing. Květoslav Syrový 

Zpracovala Dominika Marešová  Počet stran 3 
0
 
h 

Datum 
3. 9. 2019  
16:00 – 18:00 

 

      

1. KONTROLA ÚKOLŮ 

- 

 
2. TSK PRAVIDELNÝ REPORT AKCÍ 

Tabulka akcí TSK s informacemi o fázi postupu byla poslána členům KCD. 

Ing. Švadlenka stručně představil aktuální stav projektové přípravy i realizace. 

 

3. PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL PSP 

Bylo připraveno několik variant pro možnosti zřizování parkování jízdních kol v návaznosti na počty 
parkovacích stání. Situace je komplikována složitým algoritmem výpočtu, který se liší v závislosti na 
lokalitě výstavby a není optimální pro výpočet kapacity pro parkování jízdních kol. Současný návrh V. 
Fillera je připomínkovat, bude svolána samostatná schůzka dne 17. 9. 2019. 

 

4. MASARYKOVO NÁDRAŽÍ – NÁDRAŽNÍ LÁVKA 

Usnesení: 

Komise: 

1) Souhlasí se záměrem zadat technickou prověřovací studii lávky pro chráněné bezmotorové propojení 

Bulhar – Na Florenci v těsném souběhu při západním straně severojižní magistrály. 

2) Žádá náměstka primátora a radního pro dopravu Ing. Adama Scheinherra, MSc., Ph.D., aby tento záměr 

projednal s IPR hl. m. Prahy. 

 

5. KŘIŽOVATKA BULHAR 

Usnesení: 

Komise: 

1) Nesouhlasí s předloženým dopravním řešením z důvodu zhoršení podmínek pro jízdu na kole oproti 
současnému stavu a omezení výhledové možnosti zlepšit podmínky pro chráněná bezbariérová 
opatření. 

2) Žádá náměstka primátora a radního pro dopravu Ing. Adama Scheinherra, MSc., Ph.D. o svolání 
schůzky k této situaci s cílem zajištění bezpečné chráněné bezmotorové infrastruktury a provozu ve 
vozovce. 
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6. NA FLORENCI 

Usnesení: 

Komise: 

1) Nesouhlasí s předloženým řešením, které cyklistické napojení historického jádra na oblast Karlína 
reálně vůbec nezohledňuje. 

2) Žádá řešit východozápadní propojení oblasti Křižíkovy ulice a náměstí Republiky buď kombinací 
ochranných cyklopruhů (v rozšířené vozovce) a doplňkově sdíleným pěším prostorem (jižně od 
vozovky), nebo samostatnou fyzicky segregovanou obousměrnou stezkou (pouze pro cyklisty) a co 
nejužším prostorem vozovky (se společným provozem). 

 

7. PRAHA 11 

Radní pro dopravy MČ Praha 11 Mgr. Martin Duška vyjádřil zájem o podporu rozvoje cyklistické dopravy 
na území MČ Praha 11. Vzhledem ke geomorfologii území považuje tuto městskou část za vhodnou pro 
rozvoj cyklodopravy a požádal o podporu jak při pořizování dat o provozu cyklistů (např. zřízení dalších 
sčítačů cyklistů na území MČ Praha 11), tak o podporu při budování cyklistické infrastruktury a opatření 
pro cyklisty, ve kterých pociťuje v dotčeném území značný deficit. 

 
8. CYKLOOPRAVNIČKY 

Byla navržena umístění, problémem je vandalismus a poškození např. provozem motorových vozidel 
v okolí opravniček 

Usnesení: 

Komise: 

1) Podporuje instalaci cykloopravniček na základě výsledků participace s občany a předloženého 
materiálu. 

2) Doporučuje instalaci po vyřešení zabezpečení a dohledu na sezónu 2020. 

 
9. ZELENÁ MALOVANKA 

Usnesení: 

Komise nepovažuje systém lávek za dostatečně přínosný a upřednostňuje řešení pomocí doplněnění 
chráněné bezmotorové vazby přes ulici Patočkova na východním rameni mimoúrovňové křižovatky a 
doplnění integračních opatření ve vozovce dle generelu Prahy 6 pro bezmotorovou dopravu. 

 

10. NÁPLAVKA A RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 

Komise bere na vědomí přípravu projektu rekonstrukce Rašínova nábřeží, bude projednáno po dodání 
dalších podkladů. (V. Filler) 

 

11. RŮZNÉ 

 Bubny – Zátory:  

- územní studie bude představena veřejnosti dne 10.9.2019 od 18 hod. v ZŠ TGM na Ortenově 
náměstí 

- bylo upozorněno na významné nedostatky z hlediska bezmotorové dopravy (T. Cach) 

     

 

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 
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MČ  městská část 
MHMP   Magistrát hlavního města Prahy 
ODO    Odbor dopravy (bývalý odbor RFD)  
PSP  Pražské stavební předpisy 
RHMP  Rada hlavního města Prahy 
TSK    Technická správa komunikací hlavního města Prahy 
TP  Technické podmínky 
ZK  zadávací karta 

   

Příští jednání KCD se uskuteční 1. 10. 2019  

 
Zapsala: Dominika Marešová Ověřil: Pavel Polák  
 
 
 

 


