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Zápis z Veřejného projednání Generelu bezmotorové dopravy  

 

 

Setkání bylo pořádáno pod záštitou místostarosty MČ Praha 8, pana MgA. Petra Vilguse, 

Ph.D.  

 

Datum a čas konání: 27. 8. 2015 od 17:30 do 19:30 h. 

Místo konání: Dům dětí a mládeže Karlínské Spektrum (Karlínské nám. 7) 

 

Přítomni za vedení MČ Praha 8: MgA. Petr Vilgus, Ph.D. – zástupce starosty MČ Praha 8 

 

Přítomni za ÚMČ Praha 8: 

Odbor dopravy – Mgr. Martin Moulis 

Oddělení strategického rozvoje a agendy 21 (OÚRV) – RNDr. Pavel Roušar 

Oddělení bezmotorové dopravy (OD) – Ing. Hana Tischerová 

Oddělení kultury a vnější komunikace (OKSK) – Mgr. Vladimír Slabý  

 

Přítomni dále: 39 zapsaných občanů v prezenční listině 

 

Přítomni za MHMP: 

Odbor rozvoje a financování dopravy – Mgr. Sylva Švihelová 

 

Přítomni za Centrum dopravního výzkumu: Ing. Jitka Vrtalová, Ing. Jaroslav Martinek 

 

Veřejné projednání moderoval: RNDr. Pavel Roušar 

 

Cíl setkání: 

Představení pracovní verze Generelu bezmotorové dopravy MČ Prahy 8 a získání podnětů 

k bezmotorové dopravě. 

 

Program: 

1. Přivítání, představení, úvodní slovo   

2. Prezentace generelu, dotazy 

3. Sdělení dalšího postupu, různé, poděkování za účast  
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ZÁPIS 

 

Bod 1) 

Místostarosta městské části Prahy 8 Petr Vilgus přivítal všechny přítomné a seznámil je 

s hlavním cílem setkání, tj. představení koncepce bezmotorové dopravy (cyklo, pěší) a získání 

zpětné vazby, podnětů a připomínek pro jejich zapracování do Generelu. 

 

Pavel Roušar se ujal moderování veřejného projednání. Seznámil veřejnost s tím, že městská 

část Praha 8 začíná zpracovávat Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8 pomocí 

procesu místní Agendy 21 (se zapojením široké veřejnosti). Generel bezmotorové dopravy 

bude jedním z podkladů pro strategický plán v oblasti dopravy.  

 

 

Bod 2) 

Jaroslav Martinek (zástupce CDV) přednesl svou prezentaci na téma koncepce bezmotorové 

dopravy na Praze 8. Jeho prezentace vycházela z pracovní verze Generelu bezmotorové 

dopravy, která byla již před projednáním umístěna na webu MČ P8 a občané měli možnost ji 

několik dnů připomínkovat. Nejprve zmínil základní koncepční podklady pro zpracování 

generelu, jímž je např. Programové prohlášení Rady MČ Praha 8 pro období 2014–2018. 

Následně představil také klíčové teze a podklady, z nichž CDV při zpracování generelu 

vycházelo. Klíčovou tezí je, že generel není tvořen primárně pro chodce a cyklisty, ale pro 

různé typy lidí, kteří mají své specifické zájmy a potřeby. V rámci projednání byly také 

představeny konkrétní návrhy, např. možnosti zřízení cyklostezek a in-line stezek. 

Diskutována byla také možná opatření podél ulice Žernosecké. Občané mohli v průběhu 

veřejného projednání vznášet své dotazy a připomínky. V sále také visely mapy, které si 

přítomní mohli prohlédnout, a byla zde umístěna krabice, do níž bylo možné vkládat podněty. 

 

 

Bod 3) 

V závěru bylo všem přítomným poděkováno za účast. Bylo také oznámeno, že občané mohou 

své podněty ke generelu a bezmotorové dopravě jako takové zasílat Haně Tischerové na 

adresu hana.tischerova@praha8.cz. Podané podněty budou předány CDV k vypořádání. 

Generel je umístěn k připomínkování na adrese: www.praha8.cz/ma21 v sekci Zapojte se. 

 

 

 

 

 

 

 

zapsala Hana Tischerová  

 

http://www.praha8.cz/Programove-prohlaseni-Rady-MC-Praha-8-pro-obdobi-2014-2018.html
mailto:hana.tischerova@praha8.cz
http://www.praha8.cz/ma21
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Nejdůležitější připomínky, které zazněly na veřejném projednání  

 

1) Požadavek na řešení dopravy v širším kontextu. 

Požadavek je řešen v Generelu v kapitole 1.1. Charakteristika cyklistické dopravy. 

 

2) Požadavek na princip budování sítě cyklotras. Požadavek, či doporučení vzešlo z otázky, 

jaké opatření by si přáli občané preferovat při budování sítě cyklotras.   

Závěr diskuse je zakomponován v Generelu v kapitole 2.3.1.  

Pozornost by měla být zaměřena především ve třech směrech, které by měly být 

realizovány pokud možno současně, s přihlédnutím na finanční možnosti Prahy 8 a 

magistrátu  

 Opatření 1.1. – integrační opatření na vozovce 

 Opatření 1.2. – nákladná opatření při budování cyklistických komunikací přihlédnutím na 

potřeby chodců a in-linistů 

 Opatření 1.3. – bodová kolizní místa 

 

3) Požadavek na preferenci výběru opatření v koridoru ulic. Požadavek, či doporučení vzešlo 

z otázky, jaké opatření by si lidé přáli například na ulici Žernosecká.  

Závěr diskuse je zakomponován v kapitolách 2.2.1. B. Znalost potřeb a požadavků cílových 

skupin, pak v kapitole 2.3.2. u trasy A283 a pak v kapitole 2.4.1. a 2.4.2. vždy u trasy A283 

V daném koridoru se navrhuje zřídit jak: 

 Opatření 1.2. společnou stezku pro chodce a cyklisty (a to díky nízké intenzitě chodců)  – 

nicméně návrh chceme nechat otevřen i pro možnost osazení značky C7, s dodatkovou 

tabulkou „vjezd cyklistům povolen“ 

 Opatření 1.1. ale také cyklistický pruh na dané komunikaci (relativně malý provoz a 

dostatečná kapacita komunikace. 

 

4) Požadavek na slušné chování mezi všemi účastníky silničního provozu.  

Bude řešeno v kapitole 2.4.2.„Cyklostezky“ a vše s tím spojené - vztah chodec a cyklista a 

také do kapitoly 2.4.1. Integrovaná opatření. Informace o bezpečnosti bude přidána do 

kapitoly 2.4.5. Zklidňovací opatření, zóny. 

 

5) Na veřejném projednání byl nesoulad v otázce integračních opatření v hlavním dopravním 

prostoru, což se mimo jiné projevilo i v připomínkách od veřejnosti.  

Odpovědi jsou pak vypořádány přímo v kapitole 2.3.1. u daných podnětů (viz níže). 

 

6) Zazněla také připomínka, aby nové stavby byly pokud možno co nejlevnější a abychom se 

vyhnuli výkupům pozemků, které zdražují stavbu. Tato připomínka je v souladu se 

zadáním, kde jsme hledali řešení využívajících především pozemků patřícím Praze 8, či 

Magistrátu hl. města Prahy.  

 

zapsal Jaroslav Martínek 
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Kapitola 2.3.1 Generelu bezmotorové dopravy obsahuje přehled připomínek a jejich 

vypořádání. 

Podnět 1: Chybějící osvětlení v Thomayerových sadech (na A2) 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět je zařazen mezi realizovaná opatření. 

Podnět 2: chybějící pěší (i cyklistické) propojení Horova náměstí a Primátorské (nutno použít přechod u 

zastávky Stejskalova) 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět je zařazen mezi realizovaná opatření Jedná se o koridor trasy A42. 

Podnět 3: zřídit zónu 30 v oblasti ulic Na Rokytce, U Libeňského pivovaru, Nám. Dr. Holého (jedná se o 

rezidenční oblast a auta jezdí rychle) 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Tento návrh je již na odboru dopravy a měl by se již řešit. 

Podnět 4: zřídit cyklostojany na Nám. Dr. Holého a v "důlku" (vnitroblok Andrštova, U Libeň.pivovaru, 

Na Rokytce) 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět je zařazen mezi realizovaná opatření. 

Podnět 5: nesmyslné parkování na chodníku v ulici Pivovarnická (vozovka je dostatečně široká pro 

parkování na silnici), zejména restaurace U Králů 

Vypořádání připomínky: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Tento požadavek bude vypořádán v rámci parkovací politiky MČ Prahy 8. 

Podnět 6: námitka vůči zřízení páteřní cyklotrasy v ulicích Čimická, K Pazderkám, Lodžská 

Odůvodnění podnětu: 

Mnoho autobusů a aut - málo místa pro zřízení cyklopruhů, ale zde nepříliš využívané chodníky, návrh 

smíšené stezky pro chodce a cyklisty (jako v ulici K Pazderkám), levnější varianta - nedělit opticky 

chodník, ale použít pravidlo "celá plocha pro všechny"; některé úseky chodníku popraskané 

Vypořádání připomínky: Bude projednání dne 21. 9. 2015 na dopravní komisi Prahy 8 

Komentář: 

Generel přichází s novým pohledem na integrační opatření, ke kterým se několikrát vrací. 

V následujících návrzích pak tato opatření zůstanou, neboť odpovídající moderním evropským trendům. 

O návrzích se bude tedy dále diskutovat dne 21. 9. 2015 na dopravní komisi MČ Prahy 8 a také na 

dalších kulatých stolech při tvorbě strategického dokumentu Prahy 8. Navíc intenzity automobilové 

dopravy zde mají klesat. Na druhé straně je možné akceptovat návrh varianty - nedělit opticky chodník, 

ale použít pravidlo "celá plocha pro všechny". Jak sám autor ale píše, tak některé úseky chodníků jsou 

popraskané, což nepřidává atraktivitě podpory cyklistické dopravy. 

Podnět 7: rozšířit trasy od Thomayerových sadů podél Povltavské, třeba i "provizorně" (kvůli stavební 

uzávěře); udělat lávku podél vody, která by byla místy nad vodou 

Vypořádání připomínky: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

V zásadě by bylo možné akceptovat tuto podmínku, ale dle zadání generelu je prioritně hledat levná 

řešení a případně se zaměřit na výstavbu chybějících úseků a kolizních míst. Pokud by tedy byl podnět 

akceptován, tak až po roce 2020. Mezi prioritami by tak tato stavba nebyla. 

Podnět 8: Parkování v Karlíně: vyžadovat dodržování zákona při parkování, průjezdu, přednosti zprava i 

pro cyklisty 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět bude předán DI Policii ČR a městské policii. 
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Podnět 9: Parkování v Karlíně: zajistit, aby nové stavby s podzemními garážemi nezvyšovaly dopravní 

zatížení v Karlíně, kde je již nyní parkování obtížné, tj. přesouvat do garáží parkovací kapacity, které 

vznikají nelegálním stáním 

Vypořádání připomínky: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět bude řešen v navazujících kulatých stolech při tvorbě strategického dokumentu Prahy 8. 

Podnět 10: cyklo propojení ulic Přádova a Kubešova přes parčí pod FÚ (tzv. park Dlážděnka) 

Odůvodnění podnětu: 

Výhody: jízda po vrstevnici s návazností do ulic Nad Hercovkou a Na Šutce, dále do Bohnic, Troji, 

Čimic apod. mimo hlavní provoz 

Vypořádání připomínky: Bude projednáno dne 21. 9. 2015 na dopravní komisi Prahy 8. 

Podnět 11: Přívoz na P6 (má pozn.:zřejmě je myšlen na P7) - všechny přístupy (Karlín, Štvanice, 

Holešovice upravit na bezbariérové, nyní jsou tam příkré schody 

Vypořádání připomínky:JE AKCEPTOVÁNO 

Bezbariérovost bude navržena. Co se týče vazby na Prahu 6, tak to by mělo být v pořádku. Jedná se o 

přívoz: Podhoří - V Podbabě 

Podnět 12: vyznačit vodorovně přejezd cyklistů přes Trojskou (A31) 

Vypořádání připomínky: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Tento požadavek leží mimo území Prahy 8. Bude předáno příslušné městské části. 

Podnět 13: vyasfaltovat Zenklovu mezi zastávkami U Kříže a Vosmíkových (včetně vozovky a 

chodníků) 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět je zařazen mezi realizovaná opatření (viz kapitola 2.4). Nicméně požadavek nebude 

realizován v rámci akcí tohoto generelu, ale v širším kontextu. 

Podnět 14: vyasfaltovat Primátorskou 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Nicméně požadavek nebude realizován v rámci akcí tohoto generelu, ale v širším kontextu. 

Podnět 15: tramvajová zastávka U Kříže: nebezpečný tramvajový ostrůvek, z chodníku je nutno přejít 2 

pruhy, kde auta jezdí rychle, přechod je až na jižním konci ostrůvku, pro kočárky je nepoužitelný, neboť 

vede na konci ostrůvku a s kočárkem se nedá dostat na ostrůvek přes stojan s jízdním řádem 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Řešení pěší dopravy sice nebylo v zadání tohoto generelu (byť nese název „bezmotorový“), ale i tak je 

podnět do následujících návrhů zapracován. 

Podnět 16: Primátorská: auta z ulice Vosmíkových si zde zkracují cestu do centra a jezdí velmi rychle, 

přitom je zde dětské hřiště, měly by být zábrany a rychlost omezená na 30 km/h 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Nicméně požadavek nebude realizován v rámci akcí tohoto generelu, ale v širším kontextu. 

Podnět 17: Dětské hřiště (zřejmě v Primátorské nepoužitelné) - není tam stín, je tam jak v poušti) 

Vypořádání připomínky: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Tento požadavek bude řešen v rámci zpracování strategického dokumentu Prahy 8. 

Podnět 18: ZŠ v Ďáblicích se účastní projektu Bezpečná cesta do školy, pan projektant chystá studii, ale 

budu ji mít až na přelomu října a listopadu 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Generel je živý dokument, rozhodující je akční plán (viz kapitola 2.5.), který bude každoročně spojen 

s prioritami pro daný rok a s příslušnými financemi. Není problém tuto studii zařadit mezi priority 

k realizaci, např. pro rok 2017, pokud ti bude situace vyžadovat. 
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Podnět 19: U Českých loděnic: štěrk na cyklostezce a posprejovaná zrcadla 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět je zařazen mezi realizovaná opatření.  

Podnět 20: křižovatka Žernosecká_Bojasova: je upřednostněna vedlejší silnice proti cyklostezce, 

Žernosecká je hlavní a Bojasova je vedlejší 

Vypořádání připomínky: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Jedná se o problém, který je dán problematikou české legislativy. Děkujeme za tento podnět, budeme o 

něm diskutovat se zástupci MD. 

Podnět 21: nejasná přednost cyklistů na cyklopruhu označeném červenou barvou na vozovce 

Vypořádání připomínky: NENÍ ZŘEJMÉ, CO JE TOUTO PŘIPOMÍNKOU MÍNĚNO. 

Podnět 22: I tam, kde by bylo stavebně možné vytvořit pruh pro cyklisty, se to z nepochopitelných 

důvodů i při novém značení po rekonstrukci vozovky neděje.  Chabry, Ústecká ulice po obou stranách od 

ulice Žernosecká až po hranice Prahy cca 3 km. Má zde být páteřní cyklostezka acyklisté by měli jezdit v 

pruhu pro auta, neboť plná bílá čára označuje krajnici a po té je zakázáno jezdit. 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Celý dokument je postaven právě na principu, který popisujete. V návrhové části se jedná o kapitolu 2.4., 

opatření 1.1. Žel, stále se vyskytují názory, že se jedná o nevhodná řešení (viz podnět 6). Nicméně 

generel s vašimi návrhy počítá (viz trasa A42 a A289). 

Podnět 23: diskriminace cyklistů v MHD - nemožnost používat výtahy ve většině stanic. 

Vypořádání připomínky: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

My s vaším názorem souhlasíme, ale zatím je to záležitost rozhodnutí Dopravního podnikua  ROPIDu. 

Tento požadavek se objevuje v opatření 5. 2., který vychází z berlínské „cyklostrategie“. Váš požadavek 

je tedy plně na místě. 

Podnět 24: Ve vozech metra nesmyslně bez zjevného důvodu jsou cyklisté nuceni nastupovat do místa 

ve vagonu, které není nijak nejen uzpůsobeno, ale ani nijak označeno . Z toho vyplývají nedorozumění a 

spory s ostatními cestujícími, kteří nevědí, kde cyklisté směji být a kde ne. Zrušení nesmyslného 

určování místa pro kola by toto vyřešilo a nevytvářely by se shluky několika kol s několika kočárky na 

jednom místě. 

Vypořádání připomínky: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Vypořádání stejné, jako u podnětu 23. 

Podnět 25: Zvýšit zatím velmi omezené možnosti (časové i počet linek) přepravovat jízdní kola směrem 

do kopce v tramvajích. 

Vypořádání připomínky: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Vypořádání stejné, jako u podnětů 24 a 23. 

Podnět 26: Generel je příliš obsáhlý a obsahuje zbytečné informace, málo místa pro analytickou část. Z 

dokumentu by mělo být jasně patrné, jaká je základní vize MČ P8, jaký je současný stav a jaký stav se 

navrhuje vč. návrhu principielních opatření. Ostatní informace by měly být vypuštěny ev. pokud je 

zpracovatel opravdu považuje za důležité, lze je zařadit do příloh. 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Plně souhlasím s podnětem. Nicméně dokument, který byl zveřejněn pro veřejné projednání dne 27. 8. 

2015 měl zcela jinou strukturu a logiku, než ten, který je nyní předkládán. Až teprve nynější podoba 

generelu splňuje podmínky zadání. Bylo to z toho důvodu, že jsme chtěli brát vážně podněty od 

veřejnosti a tak jsme méně představovali konkrétní návrhy a více jsme se zaměřili na obecné principy. 

Na veřejném projednání jsme pak mohli dovysvětlit jak obecné principy, tak už i velmi konkrétní návrhy. 

Zároveň se omlouváme, že i v této nové podobě je stále ještě dost teoretických informací, ale je to z toho 
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důvodu, abychom dostali prostor pro vysvětlení nových moderních trendů v plánování cyklistické 

dopravě. I výše uvedené podněty naznačují, že společnost je v těchto otázkách rozdělena – srovnej 

podnět 6. a 22. 

Podnět 27: Příliš mnoho teoretických informací, informace o legislativě zařadit do příloh. 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Vypořádání stejné, jako u podnětu 26. 

Nicméně lze uznat, že pro příště může být materiál pro veřejné projednání připraven jinak a lépe. Šlo ale 

opravdu jen o snahu, jak zaujmout a podnítit k přemýšlení nad dokumentem. Děkujeme Vám tímto, že 

jste strávil čas nad studiem dokumentu, který byl určen jen pro veřejné projednání (viz předmluva) a 

pevně věřím, že aktuální podoba splní již vaše představy. 

Podnět 28: Celý dokument má příliš složitou strukturu a nepřehledné členění, zcela nelogicky je zvlášť 

kapitola Podklady pro upřesnění sítě cyklotras a kapitola Analytická a návrhová část, přičemž 

v Analytické části je následně napsáno (viz str. 42), že stav bude popsán v kapitole Podklady pro 

upřesnění sítě cyklotras, tuto nelogičnost by bylo dobré upravit. Zcela nezařazený je pak text na str. 59-

63, analýza intenzit dopravy, ta pravděpodobně nepatří pod Oblast 6.Služby. 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Vypořádání stejné, jako u podnětů 26. a 27. 

Nicméně lze uznat,že pro příště může být materiál pro veřejné projednání připraven jinak a lépe. Šlo ale 

opravdu jen o snahu zaujmout a podnítit k přemýšlení nad dokumentem. Děkujeme Vám tímto, že jste 

strávil čas nad studiem dokumentu, který byl určen jen pro veřejné projednání (viz předmluva) a pevně 

věřím, že aktuální podoba splní již vaše představy. 

Podnět 29: V generelu chybí analýza toho, v čem se MČ P8 rozchází s Magistrátem a Středočeským 

krajem v tématu dopravy. 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Otázka dopravy bude řešena v navazujícím strategickém dokumentu MČ P8. Naopak ve vztahu 

k cyklodopravě se hledá především shoda. Dokument se několikrát odkazuje na spolupráci 

s magistrátem. Hned v úvodní části je tato vazba popsána a dále například v kapitolách 1.2.1., 2.2. Ve 

vazbě na Středočeský kraj byla provedena určitá analýza v kapitole 2.2.5. část C. a návrh opatření 1.4.1. 

v kapitole 2.4.  se přímo odkazuje na Středočeský kraj. 

Podnět 30: Návrh asfaltového propojení A2 do Karlína - nevhodné řešení (má pozn.: zřejmě kvůli tomu, 

že stezka vede přírodní krajinou a asfalt by hyzdil) 

Vypořádání připomínky: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Zda bude tento podnět akceptován, se rozhodne při revitalizaci celého území, které se plánuje. Zde je 

potřeba pak uplatnit tuto připomínku. Samotný generel nepočítá se samostatnými náklady na 

vyasfaltování A2. Pokud by k tomu došlo, tak jen v širším kontextu. 

Podnět 31: návrh, že příslušný odbor prověří, nakolik a kde může být realizován servis pro opravu a 

údržbu jízdních kol, se zdá zcela mimo kompetence úřadu. Servisů jízdních kol je na území MČ P8 řada 

a jejich vznik se řídí tržním prostředím tj. nabídkou a poptávkou. 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Opatření bylo změněno. Nový text, který je umístěn v příloze 4., je následující: „Existuje mnoho 

opatření, která Praha 8 může realizovat nebo podporovat, aby se situace cyklistů zlepšila. V tomto 

kontextu příslušný odbor prověří, nakolik a kde může být instalovány vzduchové kompresory ve 

veřejném prostranství, podobně jak se opatření realizovalo v Třinci, či Hradci Králové.  

Podnět 32: propojení A26 s ulicí Kotlaska 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 
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Ve výkresové mapě vede po ulici Kotlaska doplňková cyklotrasa a to jako spojnice trasy A26 a a A254 

Podnět 33: "zcyklostezkování" chodníků podél Střelničné 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět bude zařazen mezi následující návrhy. Současně bude prověřena možnost zřízení 

integračních opatření v hlavním dopravním prostoru dané komunikace. 

Podnět 34: dokončení cyklostezky mezi Krejcárkem a Balabenkou 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět bude zařazen mezi následující návrhy. 

Podnět 35:Obecně je téměř všude velmi nedostatečně řešeno dopravní značení pro cyklisty. Chybí 

značky "Pozor cyklisti". Chybí směrovky, které by cyklisty navigovaly na doporučené cyklotrasy. 

(Pokud někde směrovky jsou tak jsou často umístěny tak, že je těžké je najít - zvlášť když zrovna člověk 

jede na kole.), vodorovné značení na vozovkách (označující cyklopruhy a cyklostezky) je často 

opotřebované a prakticky nerozeznatelné. 

Vypořádání připomínky:JE AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět bude zařazen . 

Podnět 36:Chybí cyklořešení křižovatky na Bulovce. Kříží se tam několik cyklotras, které jsou vedené 

různě po silnici nebo po chodníku. Nutno doplnit dopravní značení, nakreslit cyklopruhy na silnice i 

chodníky. Například v dolním úseku ulice Davídkova (od ulice Na Stáži až pod most pod Libereckou, 

případně i dále) je mnoho prostoru na doplnění cyklopruhů v obou směrech. 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět je již nyní řešen v kontextu trasy A42, A270 a následně v návrhové části v kapitole 2.4.4. 

Nicméně tento podnět bude zařazen i mezi priority do kapitoly 2.4.3. (křižovatky, křížení) 

Podnět 37:2. Nebezpečný úsek ulice Povltavská u křižovatky s ulicí Bulovka by se měl výhledově nějak 

vyřešit. Zatím by tam co nejrychleji mělo být doplněno alespoň dopravní značení varující projíždějící 

automobily.  

Představuji si značku Pozor cyklisti s tabulí: "Pozor cyklisti odbočující vlevo. Zpomal." - v obou 

směrech. 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět je řešen v kontextu trasy A27, v rámci kapitoly 1.2.4. a následně v návrhové části 

v kapitole 2.4.3. 

Podnět 38:Úplně nevyřešené jsou cyklistické trasy k novému bazénu Na Šutce. 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

K dispozici jsou dva návrhy řešení v rámci opatření trasy A28 na ul. Čimické 

Integrační opatření (viz kapitola 2.4.1.) 

Využití stávajícího chodníku (viz kapitola 2.4.2.) 

Podnět 39:Vedení cyklotrasy A271 (od výstupu z metra Kobylisy, tj. od křížení ulic Klapkova a 

Střelničná, po ulici Čumpelíkova) je nevyhovující, protože vede po frekventovaném a ne příliš širokém 

chodníku. Přitom prostoru pro řešení je tam dost. V této oblasti je nutné lépe vyřešit napojení tras v 

ulicích Klapkova, Na pěšinách, U Školské zahrady s trasami v ulicích Pakoměřická a Čumpelíkova. 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět bude zařazen mezi návrhy patřící do kapitoly 2.4.3. 

Podnět 40:Cyklostezka přes Karlín (mezi Libeňským mostem a Rohanským nábřežím) by si zasloužila 

rekonstrukci. Za mokrého počasí se tam tvoří velké a těžko překonatelné louže. 

Vypořádání připomínky: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Dne 27. 8. 2015 proběhlo veřejné projednání i z toho důvodu, aby bylo možné si vyslechnout zcela 

protichůdné názory. To se týká de facto této připomínky, neboť Podnět 30 má opačnou představu o 
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řešení cyklostezky přes Karlín:„návrh asfaltového propojení A2 do Karlína - nevhodné řešení (má pozn.: 

zřejmě kvůli tomu, že stezka vede přírodní krajinou a asfalt by hyzdil)“ 

Proto tyto rozpory musí být řešeny v rámci navazujících kulatých stolů při tvorbě strategie Prahy 8, což 

se tedy bude týkat i této připomínky. 

Podnět 41:Vyřešit napojení cyklostezky podél ulice Lannova s ulicí Revoluční.  

Vypořádání připomínky: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Připomínka se netýká Prahy 8, ale podnět bude předán příslušné městské části. 

Podnět 42:Chybí cyklořešení v ulicích Ječná a Žitná.  

Vypořádání připomínky: ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Připomínka se netýká Prahy 8, ale podnět bude předán příslušné městské části. 

 


