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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Komise Rady hl.  m. Prahy pro cyklodopravu  

Zápis z 35. jednání 

 

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

Přítomni 

Mgr. Radek Čermák, Ing. Vojtěch Benedikt, Ing. Vratislav Filler, David Horatius, Ing. Daniel 
Mourek, Ing. arch. Tomáš Cach, Tomáš Prousek 
Bc. Jaroslav Hájek – tajemník 

Hosté          Bc. Marek Bělor, Mgr. Jaroslav Mach, Ing. Zuzana Jeřábková 
 
 Omluveni Ing. Jitka Vrtalová, Ing. Květoslav Syrový, Ing. Michal Švadlenka, Václav Vorlíček 

Zpracoval Jaroslav Hájek  Počet stran 3  Datum 
28.6. 2022  
16:00 – 19.20 

 

 
Body budou projednané dle následujícího pořadí. 

    

1. Kontrola úkolů 

34.1. – splněn 

34.2. – splněn 

34.3. – splněno, mimo bod č. 8 Komise doporučuje – trvá 

34.4. – splněn, náprava stavu 

34.5. – trvá 

 

2. Pravidelný report TSK 

 

-A1 Nádražní – U Královské louky – zhotovitel vybrán, řeší se DIO a DIR 
-A2 Podolské nábř. – zhotovitel vybrán, řeší se DIO a DIR 
-Komořany – Lahovice, návaznosti Vltava – pře výběrem zhotovitele  

- A500 Staroklánovická – vybrán zhotovitel i TDS a koordinátor BOZP, řeší se DIO a DIR, předpoklad 
zahájení je konec 07/2022  
-A1 Klárov, podjezd Mánesova mostu – probíhá realizace, aktuálně probíhají přípravné práce spojené 
s výstavbou opěrné zdi, která bude obložena kyklopským zdivem. Předpoklad dokončení je 30.9.2022  

-Průmyslová – Jahodnice – vybrán zhotovitel i TDS a koordinátor BOZP, již proběhly průzkumné a 
přípravné práce. Zahájení samotné stavby stezky je naplánováno na 07/2022 s předpokladem dokončení 
do 09/2022 
- Ocelkova – Půdova – vybrán zhotovitel, probíhá výběr TDS a koordinátora BOZP. Termín zahájení je ke 
konci 07/2022 
 

 

3. Analýza podchodů ve správě TSK (Benedikt, Zuzula) 

Usnesení č. 35.1.:  Komise se seznámila s analýzou podchodů ve správě TSK hl. m. Prahy a. s. a 
doporučuje zahrnout vybrané podchody do vazeb pro cyklodopravu včetně navazujících komunikací. 
 
Úkol: Členové KCD zašlou připomínky k podchodům, kde je nutné brát zvláštní zřetel na cyklodopravu. 
Termín: 13.7.2022.  
7-0-0 
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4. Kolárny se vstupem na Lítačku a koncept Kolovna (Mach, Čermák) 
Usnesení č. 35.2.:  Komise doporučuje zpřístupnit kolárny širšímu okruhu uživatelů nad rámec držitelů 
časových kuponů v systému Lítačka 
 7-0-0 
 
Komise se seznámila s prezentací projektu Kolovna- bez usnesení. 

        
 

5. Uzavírka cyklotrasy A2 (Prousek, Švadlenka) 
Usnesení č. 35.3.:  Komise doporučuje, aby opravy na významných cyklistických trasách nebyly řešeny 
formou uzavírek a byly směřovány mimo hlavní cyklistickou sezonu (tedy mimo období cca duben - září). 
Toto platí zejména pro cyklostezky a to s ohledem na slabší cyklisty (např. děti a seniory) i další uživatele 
cyklostezek. Komise doporučuje, aby TSK hl. m. Prahy, a. s. ve svém stanovisku k uzavírkám a zvláštnímu 
užívání komunikací nadřazené sítě cyklistických komunikací (A1-A9, A50) požadovala zachování průjezdu 
a minimalizaci omezujících režimů (zúžení nebo lokální zákaz jízdy na kole). Žádoucí je komplexní DIO 
zahrnující i včasné upozornění na omezení a vyznačení objízdných tras. 
Úkol: KCD žádá ODO o předání na TSK HMP a informování SSÚ na území HMP. 
Úkol: Investor dodá DIO a POV rekonstrukce A2 podél Podolského nábřeží (Švadlenka). 
6-0-0 (Benedikt nepřítomen) 

 
 
6. Via Sancta (Čermák) 

Usnesení č. 35. 4.: Komise souhlasí se zněním dokumentace pro společné povolení v úseku Hůlkova-
Čakovická. 
Komise doporučuje další projekční rozpracování předložených studií stezky Via Sancta ve Vinoři a Kbelích.  
Úkol: Svolat koordinační jednání s projektantem a investorem navazující stezky směrem k železniční trati 
(Čermák, Bělor) 
6-0-0  (Benedikt nepřítomen) 

 
 
 
7. Klidové propojení Prosek-centrum (Čermák) 

Usnesení č. 35. 5.:  Komise doporučuje, aby v rámci projektu cyklotrasy Via Sancta bylo studijně 
prověřeno chráněné propojení Čakovická – Čuprova. 
6-0-0  (Benedikt nepřítomen) 
 

 
 
8. Různé 

Incident na severojižní magistrále (Filler) 

Usnesení č. 35.6.:  

1. Komise doporučuje zřízení dočasných úprav na Severojižní magistrále zlepšujících bezpečnost jízdy na 
kole v úseku, kde je jízda povolena. 
5-0-1 

2. Komise doporučuje zpracovat řešení dovolující bezpečnou jízdu na kole v souběhu se Severojižní 
magistrálou nebo v jejím těsném souběhu v úseku Vychovatelna – Spořilov (např. lávka přes 
Masarykovo nádraží, Kačerov - Roztyly). 
6-0-0 (Benedikt nepřítomen) 

 

Koncepční studie Krčské údolí 

Usnesení č. 35.6.: Komise žádá náměstka primátora Ing. Adama Scheinherra, MSc., Ph.D., aby při 
projednávání této studie zajistil zahrnutí chráněných cyklotras A7 a A293, včetně návazností na železniční 
zastávky Praha Krč a Praha Braník, Ve Studeném. 
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6-0-0 

 

VF informuje, že na Geoportálu byla zveřejněna platná verze Celoměstského systému cyklotras dle 
usnesení RHMP ze 7. 3. 2022. 

 

            

 
 
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 
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 5. 4. 2022  

 
Zapsal: Bc. Jaroslav Hájek Ověřil: Mgr. Radek Čermák  


