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Předmluva 

V tuzemských podmínkách je generel vnímán jen jako územně plánovací podklad. Moderní 
přístup k cyklistickým generelům nabízí ale jiné řešení. Je třeba dívat se na něj spíše 
z pohledu strategického plánování. Generel musí být propojen s celkovou vizí města, musí 
být napojen na strategické cíle a hlavně na akční plán, který definuje, co se bude kdy 
dělat. Schválení takového dokumentu sice předchází dlouhé projednání, na druhou stranu 
je výsledek živý a pracuje se s ním, nestane se tedy, že by generel skončil v „šuplíku“.  

 

Tento moderní přístup může být uplatněn právě v Městské části Praha 8, neboť se 
připravuje celkový strategický dokument dalšího rozvoje, a to na základě aktivního 
zapojení občanů do procesu tvorby. Generel bezmotorové dopravy se tak zároveň stává 
první vlaštovkou, která oznamuje přípravu vyššího strategického dokumentu.  

 

Proto generel začíná představou vize, jaká by Praha 8 mohla být. Jedná se ale o vizi, která 
bude sice korigována strategickým dokumentem, ale již nyní vychází z aktuálních platných 
dokumentů – ať je to programové prohlášení rady městské části, koncepce rozvoje 
cyklistické dopravy hl. m. Prahy z roku 2010. Dále se generel zabývá vizí a obecnými 
otázkami dopravy, neboť bezmotorová doprava je její součástí (viz obsáhlá příloha 2). 

 

Teprve až ve třetí rovině se dostáváme na úroveň řešení bezmotorové dopravy samotné. 
Podrobnost generelu zůstává v mezích strategického dokumentu a územně plánovacích 
podkladů, tj. tento generel se zabývá zpravidla principy řešení, definuje nutnost řešit 
v konkrétním místě odpovídající opatření, avšak již neříká přesně (a tudíž detailně) jak 
mají konkrétní opatření vypadat či bude popisopvat jejich uspořádání - podrobné řešení se 
odvíjí od znalosti všech dalších podmínek (dopravní řešení, inženýrské sítě apod.). 
Jednotlivá řešení či jejich soubor je nutno prověřit podrobnou prověřovací studií, která určí 
všechny technické a organizační podmínky, dále pak vlastnické vztahy a zpřesní odhad 
nákladů.  

 

Tento generel svou podrobností definuje především územní potřebu řešit konkrétní stavbu 
či dopravní opatření, nevěnuje se všem podrobným částem programového prohlášení, jako 
jsou bezbariérové přechody či přístupy do budov veřejného vybavení, neboť např. právě 
tyto podléhají podrobné přípravě a konkrétním požadavkům a nyní je třeba dále 
podrobněji definovat takovýmto strategickým dokumentem.  

 

Generel bezmotorové dopravy v rámci pěších potřeb definuje především koridory, ve 
kterých je třeba zajistit průchodnost území, pro oblast in-line definuje síť stezek 
v provázanosti s veřejnou dopravou a v oblasti cyklistické dopravy se jedná o nejširší záběr 
a to díky nutnosti vymezit i opatření pro cyklisty v rámci již existující infrastruktury (nejen 
nové stavby, ale taktéž přeuspořádání profilu ulice apod.).  
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Hlavním výstupem z pohledu je rámcový akční plán (viz kapitola 2.5.2.), který navrhuje 
priority, tedy co se bude kde dělat, kdo za to bude zodpovědný a jaký objem financí je na 
tyto projekty potřeba. Akční plán se navrhuje zpravidla jako dvouletý, v tomto případě 
tedy pro léta 2016 – 2017. Pro další období si bude moci municipalita Prahy 8 vybrat z celé 
sady navrhovaných opatření, které jsou popsány v kapitole 2.3. 

 

Závěrem je třeba dodat, že generel bezmotorové dopravy vychází z řady materiálů, které 
vznikly pro potřeby municipalit. V první řadě je to Cyklistická akademie, výukový program 
pro města a obce, a jeho základní dokument pod názvem List nepopsaného papíru. Ten je 
jakousi „kuchařkou“ pro vytvoření akčního plánu rozvoje cyklistické dopravy v českých 
městech, s využitím výstupů mezinárodních projektů Central MeetBike a Mobile2020. 
Konkrétní návrhy v kapitole 2 jsou tak tříděny podle obecné struktury Cyklistické 
akademie, vytvořeny však byly s ohledem na požadavky místních obyvatel (v kapitole 
2.3.1), a s otevřeností vůči dalším zainteresovaným stranám. 

 

 

Za zpracovatelský tým  

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.  

a kolektiv 
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Úvodem – širší kontext 
Generel bezmotorové dopravy vychází ze základních tezí programového prohlášení Rady 
městské části Praha 8. Ve výhledu bude součástí připravované strategie rozvoje Prahy 8. 
Tato vazba ukazuje, že generel je plně v souladu s politikou městské části Praha 8. 

Vzhledem k tomu, že mnohá infrastrukturální opatření budou financována z rozpočtu 
Magistrátu hl. m. Prahy, je nutné, aby tento generel vycházel ze stále platného dokumentu 
s názvem Zásady podpory cyklistické dopravy Hlavního města Prahy z roku 2010. 

Programové prohlášení Rady městské části Praha 8 

Rada městské části Praha 8 si je vědoma odpovědnosti za správu veřejných věcí, za 
bezproblémové fungování úřadu i za hospodárné využívání svěřených hodnot. Je 
připravena v praxi naplňovat programové vize, které voličům koaliční strany nabídly v 
rámci kampaně a na základě kterých byly zvoleny. Cílem Rady městské části Praha 8 je, 
aby se za čtyři roky městská část Praha 8 nacházela v mnohem lepším stavu, než je nyní, 
a aby Praha 8 byla příjemným místem pro život. 

 

Přímá vazba na programové prohlášení: 

3.2 Pěší a cyklistická doprava, bezpečnost chodců 

 Zaměříme se na rozvoj podmínek pro pěší dopravu po území Prahy 8. Budeme 

budovat bezbariérové přechody na silnicích a dopravně bezpečnostní prvky na 

přechodech pro chodce, které ochrání slabší účastníky provozu – děti, rodiče s 

kočárky, seniory a hendikepované. Projekty budeme konzultovat s organizacemi 

zaměřenými na podporu zájmů osob se zdravotním postižením. 

 Budeme podporovat zlepšení infrastruktury pro cyklisty. Tato opatření umožní 

rychlejší a bezpečnější dopravu po Praze 8 na elektrickém i běžném kole. 

Cyklodoprava nesmí být na úkor chodců, proto budeme prosazovat, aby vznikaly 

nové oddělené chodníky a koridory pro chodce a to zejména v místech, kde vinou 

vysokého provozu hrozí kolize chodců a cyklistů. V rezidenčních oblastech budeme 

podporovat sdílení veřejného prostoru. 

 Vzdělávání o základních pravidlech pohybu na kole či koloběžce v městě včetně 

zásad mezilidské tolerance zavedeme už v mateřských a základních školách. Pro 

tuto výuku využijeme moderní dopravní hřiště. 

 Podpoříme rozvoj systému sdílení kol. 

 Podpoříme zpomalení provozu v citlivých oblastech – před školkami a školami, či 

v blízkosti parků a dětských hřišť. Uděláme to jak stavebními úpravami vozovky 

(rychlostní prahy nebo tzv. krtčí uši zkracující přechody, které jsou pak 

bezpečnější), tak změnami v organizaci dopravy (střídání šikmého a podélného 

parkování, přednost zprava). 
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 V rámci chodníkového programu a ve spolupráci s občany Prahy 8 budeme i nadále 

financovat opravy chodníků. Budeme však tlačit na magistrát, aby se o své 

chodníky staral za své finanční prostředky. 

 Podpoříme rozvoj běžeckých tras a cyklotras a dalších volnočasových projektů, 

např. single track v lesoparcích, pétanque apod. 

 Budeme budovat nové cesty pro pěší, a to zejména podél přirozených koridorů, 

jako jsou vodní toky. Zřídíme nové turistické stezky. 

 Podpoříme vznik systému veřejného WC na území naší městské části. 

 Budeme prosazovat včasné a kvalitní provádění údržby komunikací a chodníků, 

zejména pak v zimním období. 

 Zachováme Karlín jako rezidenční zónu s preferencí pěší a cyklistické dopravy. 

 Budeme usilovat o výstavbu lávky spojující Karlín a Holešovice financovanou 

z magistrátního rozpočtu nebo evropských fondů. 

 Dokončíme propojení in‐line a cyklostezky od Libeňského zámečku přes ZOO až po 

oblast Zámků a podpoříme další rozvoj cyklostezek a in‐line stezek. 

 

Další přímá vazba na programové prohlášení, tentokrát z pohledu dopravy. Jde o to, že 
některá opatření pro podporu cyklistické dopravy se dělají v rámci širšího kontextu: 

 

3. Automobily, cyklistika, pěší a veřejná doprava 
3.1 Automobilová doprava a parkování 

 Zahájíme aktivní dopravní politiku Prahy 8. Posílíme výstavbu zpomalovacích pruhů, 

světelných semaforů a upravíme dopravní značky podle místních zvyklostí. Budeme 

prosazovat úpravy především místních komunikací tak, aby sloužily nejen 

automobilům, ale také chodcům a cyklistům. 

 Podpoříme vznik celopražské parkovací zóny, která upřednostní místní obyvatele 

a nezkomplikuje život našim živnostníkům. Je potřeba jednat o vybudování nových 

parkovacích míst. 

 Podpoříme kroky magistrátu, které zvýhodní cestování návštěvníků Prahy veřejnou 

dopravou (nové tramvajové tratě, přestupní stanice, vznik parkovišť P+R za hranicí 

města). 

 Budeme usilovat o to, aby auta neparkovala na vymezených pruzích pro cyklisty, 

MHD ani na chodnících a tím ohrožovala plynulost a bezpečnost silničního provozu. 

 Podpoříme vznik bezpečných parkovacích ploch pro kola a skútry. 

 Zavedeme opatření zvyšující bezpečnost pěší a cyklistické dopravy – stavební 

úpravy a zklidňování rezidenčních ulic. 
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 Snížíme hlukovou zátěž na dopravně exponovaných místech. 

 Zklidníme dopravu v obytných zónách včetně stavebních úprav vozovky. 

Zjednodušíme dopravní značení v obytných ulicích tak, aby rychlost jízdy byla 

přirozeně regulovaná předností zprava. 

 Zjistíme mezi občany zájem o vznik ulic či čtvrtí bez motorové dopravy po vzoru 

západních metropolí. 

 Jsme pro urychlenou dostavbu vnějšího silničního obchvatu Prahy. Podporujeme tu 

variantu, která je ohleduplnější ke všem občanům Prahy 8. 

 Budeme požadovat po magistrátu urychlenou opravu Libeňského mostu. Výsledkem 

rekonstrukce nesmí být vedení automobilové dopravy přes Palmovku a v ulici Na 

Žertvách. 

 Odmítáme projekt povrchového vedení městského okruhu přes Libeň. 

 Budeme po magistrátu požadovat urychlení tunelového řešení pro Holešovičky. 

3.3 Veřejná doprava 

 Budeme požadovat po Magistrátu hl. m. Prahy, Středočeském kraji a organizátorovi 

veřejné dopravy ROPID, aby urychlily přípravu přestupních bodů z automobilů na 

veřejnou dopravu (ideálně parkovišti P+R "park and ride") za hranicemi Prahy, na 

vlakových tratích a významných autobusových linkách. 

 Podporujeme společný dopravní integrovaný systém Prahy a Středočeského kraje. 

 Jsme pro další zavádění inteligentních světelných křižovatek, které umí dát přednost 

tramvajím a autobusům a urychlit tak cestování MHD. 

 Budeme po dopravním podniku a magistrátu požadovat komplexní bezbariérovost 

veřejné dopravy – jak z hlediska používaných vozů, tak na zastávkách. To platí i pro 

ty zastávky metra, kde ještě nebyl instalován výtah. 

 Budeme usilovat o zlepšení obsluhy Prahy 8 veřejnou dopravou včetně železnice. 

Podpoříme vznik přestupních bodů mezi jednotlivými druhy dopravy. Budeme 

prosazovat takovou úpravu železničních tratí, aby z nich vycházelo méně hluku a 

přitom aby netvořily optickou bariéru a cizorodý prvek ve městě. 

 Kde to bude užitečné s ohledem na počet cestujících, tam budeme žádat vznik nové 

zastávky MHD. Ty však nesmí být na úkor rychlosti veřejné dopravy. Budeme 

usilovat o zkrácení intervalu tramvají a autobusů na trasách, kde už je dnes přetlak 

cestujících. 

 Jednoznačně podpoříme ozelenění tramvajových tratí travní směsí nebo sukulenty, 

případně též osázení okrajů tratí stromořadím. 

 Otevřeme debatu o tramvajovém spojení do Bohnic, Dolních Chaber a expresní 

tramvajové linky do Prahy 6. Budeme požadovat vznik studie, která ověří 

realizovatelnost tohoto plánu. 



GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8    Textová průvodní část 


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.        10 

 

 Podporujeme rekonstrukci tramvajové trati na Sokolovské, v Zenklově a v Klapkově 

ulici. 

 Zavedeme debatu o přestavbě trati v ulici Střelničná s cílem dosáhnout většího 

bezpečí chodců. 

 Zasadíme se o to, aby v Praze 8 vznikly vlakové zastávky Karlín a U Kříže (Rokytka). 

 Budeme žádat rychlou rekonstrukci Libeňského mostu, bez kterého by Libeň zůstala 

odříznutá od druhé strany Vltavy. Obnovu potřebují taky zanedbané tramvajové 

trati na Palmovce, U Kříže, Vosmíkových, na Stírce a u Invalidovny. 

 

Nepřímá vazba generelu bezmotorové dopravy na ostatní body programového prohlášení: 

1. Bezpečnost a veřejný pořádek 

 Budeme podporovat výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti. 

2. Územní rozvoj, výstavba a ochrana práv občanů  

 Budeme nadstandardně komunikovat s občany a občanskými iniciativami. Zapojení 

občanů se stane součástí každodenní práce radnice. 

 Významná veřejná prostranství budou revitalizována v souladu s požadavky 

místních občanů a na základě výsledků architektonické soutěže. O obnově 

veřejných prostranství povedeme veřejnou diskuzi. 

 Každý nový projekt budeme posuzovat z hlediska dopravní zátěže na místní 

obyvatele. 

 Budeme žádat, aby se developerské firmy výrazným způsobem podílely na řešení 

následků jejich projektů pro okolí – zvyšování kapacity školek a škol, opravy ulic 

nebo budování nových zastávek MHD. 

 Zřídíme systém informování o územním a strategickém rozvoji, který bude občanům 

podávat pravdivé a objektivní informace o zamýšlených stavbách a investicích na 

území Prahy 8. 

 Budeme podporovat takovou podobu pražských stavebních předpisů a 

metropolitního plánu, které neohrozí životní prostředí a které zároveň umožní 

přeměnit Prahu na moderní metropoli. 

 U veškerých dopravních staveb na území Prahy 8 budeme na první místo klást 

bezpečnost, zdraví a kvalitu života občanů. Silnice ani tratě nesmí být 

nepřekonatelnou bariérou a prostředkem pro vytváření vybydlených ghett. 

 Budeme hledat cesty, jak někdejší sídlištní centra proměnit podle současných 

představ o funkčním veřejném prostoru. Budeme o jejich budoucnosti vést debatu s 

veřejností a necháme zpracovat vize jejich dalšího vývoje. 
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 Budeme spolupracovat s profesionálními urbanisty i se studenty vysokých škol při 

hledání budoucnosti pro nejpoškozenější místa na Osmičce, i pro obnovu dalších 

zanedbaných míst. 

 Podpoříme profesionální projekty a studentské studie, které zabrání přeměně sídlišť 

na vyloučené oblasti. Budeme hledat peníze na uskutečnění revitalizací jak ve 

fondech EU, tak u firem působících v naší městské části. 

 Ve spolupráci s IPR a dalšími partnery necháme zpracovat urbanistickou studii pro 

oblast Palmovky. Toto místo má naději stát se novým centrem východní části Prahy. 

 Budeme jednat s magistrátem, aby byl vytvořen plán na využití Rohanského ostrova 

a podoby pravého břehu Vltavy mezi mostem Barikádníků a Rohanským ostrovem. 

Mělo by se jednat o území volně přístupné občanům s maximálním možným 

množstvím zeleně pro relaxační potřeby obyvatel. Neměl by být blokován 

(privatizován, oplocen) přístup k řece. 

4. Kultura, sport a sousedská spolupráce 

 Nadále budeme rozvíjet farmářské trhy a zvážíme vznik trvalé tržnice na území 

Prahy 8 – tedy místa, kde si bude možné koupit čerstvé ovoce a zeleninu od 

českých farmářů. V tržním řádu navýšíme počet míst, na kterých bude možné 

pořádat trhy. 

5. Majetek, byty, nebytové prostory, podpora podnikání, turistický ruch a mezinárodní 
vztahy 

 Budeme jednat s Pozemkovým fondem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových a dalšími orgány státu o převodu státních pozemků na městskou část. 

6. Školy, školky, volný čas dětí a mládeže 

 Podpoříme stěhování středních a vysokých škol na území Prahy 8. Studentský život 

oživuje čtvrti, ve kterých školy sídlí, a přináší jim novou energii. 

 Podpoříme pedagogické pracovníky při osvojování si moderních (aktivizačních) 

metod výuky. 

7. Sociální politika, zdravotnictví, byty a senioři 

 Podpoříme programy aktivního stáří, chceme seniory plně zapojit do společenského 

života. 

 Budeme spolupracovat s Nemocnicí Na Bulovce a zasadíme se o zachování 

dostupnosti pohotovostní lékařské i lékárenské péče v prostorách této nemocnice. 

8. Otevřený úřad, transparentní správa a boj proti korupci 

 Zavedeme na úřadu Místní agendu 21 (v souladu s kompetencemi koaličních stran) 

a připravíme strategický plán udržitelného rozvoje městské části. Úředníci budou 

proškoleni, jak otevřeně a férově jednat s občany. 

 Budeme dbát na maximální otevřenost úřadu občanům. Informace, které je možné 

uveřejnit, automaticky uveřejníme, aby se občané nemuseli svých práv domáhat 

složitě na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. 
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 Přehodnotíme obsah a formu časopisu Osmička, včetně financování a způsobu 

vydávání. 

9. Zeleň a životní prostředí 

 Prosadíme, aby vybrané lokality prošly revitalizací a aby byla zajištěna pravidelná 

údržba těchto míst. Rozšíříme plochy městské zeleně a tam, kde je to možné, 

začneme s jejich vzájemným propojováním. 

 Budeme usilovat o snížení znečištění ovzduší. 

 Chceme vybudovat minimálně dva zcela nové parky pro občany s veškerým 

příslušenstvím. 

 Parky budou místem pro sport, odpočinek a sousedský život. Parky mají být 

otevřené možnosti uspořádat piknik nebo oběd. 

 Zrekonstruujeme celý park Pod Plynojemem na Palmovce a společně s majitelem 

budeme hledat nové řešení pro rozestavěný kryt na jižním svahu. 

 Budeme aktivně pracovat s majiteli lesů v Kobylisích, Ďáblicích a Čimicích, aby 

zajišťovali péči o lesy. 

 Budeme prosazovat, aby Rokytka a její bezprostřední okolí prošlo revitalizací a 

mohlo být využíváno pro rekreační účely a aby byla zajištěna pravidelná údržba 

těchto míst. 

 Podpoříme ekologickou výchovu ve školách a mezi občany. 

10. Ekonomika, rozpočet a investice 

 Zachováme grafický přehled rozpočtu, tzv. „rozklikávací“ rozpočet. 
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Zásady podpory cyklistické dopravy na území Hlavního 
města Prahy 

Vzhledem k tomu, že součástí Generelu bezmotorové 
dopravy má být i akční plán, pak je nutné vycházet 
z principů fungování spolupráce mezi Prahou 8 
a magistrátem, který bude sestaven na základě politické 
dohody, jejíž součástí je i specifikace úkolů pro 
jednotlivé pražské organizace, které mají ve své náplni 
i konkrétní podporu cyklistické dopravy. Vzhledem 
k tomu, že mnohá infrastrukturální opatření budou 
financována z rozpočtu magistrátu, pak je nutné, aby 
tento generel vycházel ze Zásad podpory cyklistické 
dopravy Hlavního města Prahy z roku 2010, který je 
doposud platným dokumentem.  

 

TEXTOVÁ ČÁST – ZÁVAZNÁ (VÝROK)  

(1) Koncepce cyklistické dopravy je tvořena vymezenými 
koridory cyklistické infrastruktury.  

(2) Vymezené koridory cyklistické infrastruktury 
vyjadřují vedení páteřních a hlavních cyklotras celoměstského významu.  

(3) Koridory cyklistické infrastruktury vymezují plochy, které zahrnují zejména prostory 
místní komunikace nebo bezprostředně přilehlé pásy území, a další pásy v nezastavěném 
nebo nezastavitelném území města, kde se ukládá povinnost realizace kontinuálních 
opatření pro provoz cyklistů stavebního i dopravně-organizačního charakteru.    

(4) V konkrétním místě nebo úseku koridoru cyklistické infrastruktury (cyklotras) bude 
realizováno vhodné procyklistické opatření, zejména s přihlédnutím k intenzitám 
automobilové dopravy a dle místních podmínek tak, aby byla zajištěna bezpečnost cyklistů 
a maximální komfort i orientace jejich pohybu. Za splnění regulativu se nepovažuje 
samostatné osazení informativních značek směrových pro cyklisty bez adekvátních úprav 
koridoru.    

(5) Podmíněně přípustné je řešení v jiné poloze (mimo vymezený koridor) za podmínky, že 
plnohodnotně nahradí požadované propojení.   

(6) Realizace další cyklistické infrastruktury mimo stanovený systém vyjádřený koridory 
cyklistické infrastruktury je přípustná dle regulativů ploch s rozdílným využitím a vhodná 
vzhledem k vyvážené dopravní obslužnosti území. 

 

TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU 

VÝCHOZÍ STAV  

Poznámka: ten sice byl stanoven k roku 2010, ale vzhledem k tomu, že v letech 2010 – 
2014 byla výrazně utlumena podpora cyklistické dopravy, lze považovat níže uvedený 
popis za výchozí i pro rok 2015. Každopádně je uvedena jen zkrácená verze. 
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V cyklistické dopravě je klíčovým úkolem úspěšně plánovat nabídku. Tak, jak byly potřeby 
cyklistů v minulosti redukovány víceméně na její pojímání v rekreační rovině, sílí v 
posledních letech tlak na vytvoření příznivějších podmínek k širšímu uplatnění cyklistické 
dopravy pro každodenní cesty za prací, do škol, za sportem apod. Je snaha integrovat 
cyklistickou dopravu do infrastruktury města. 

Cyklistickou dopravu je třeba vnímat jako důležitou alternativu k dalším druhům dopravy. 
Nabízí značnou flexibilitu při pohybu v městském prostředí a výrazněji by se mohla uplatnit 
i v regionu. Využití cyklistiky k dopravním i rekreačním účelům má stoupající tendenci a 
tomuto trendu je třeba přizpůsobovat služby i plánování nabídky v dopravě. Vývoj dopravy 
v Praze však není z pohledu ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel optimální. 
Silniční motorová doprava, osobní i nákladní, v posledních deseti letech silně vzrostla, 
zvýšil se počet vozidel a především jejich výkon. Podíl cyklistické dopravy na přepravě 
osob oproti tomu zůstal na zanedbatelných, resp. nevyjádřitelných hodnotách. Je nutné, 
aby pozornost byla kromě podpory řešení problémů motorizované dopravy namířena na 
celé spektrum dopravních modů. 

 

KONCEPCE INFRASTRUKTURY PRO CYKLISTY 

Z hlediska územního plánování se potřeba rozvoje bezpečné infrastruktury pro cyklistickou 
dopravu plošně obsluhující město dotýká především specifikace tras – koridorů, kde se 
mají příslušná opatření přednostně realizovat. Návrh cyklistické dopravy musí být nedílnou 
součástí řešení dopravní soustavy města a má být především plánováním nabídky pro 
rozvoj této dopravy. Pro cyklistickou dopravu územní plán stanovuje v Praze vytvoření 
ucelené sítě cyklotras, která umožní plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení 
potenciálních zdrojů a cílů, včetně širších regionálních vazeb, zahrnující obě funkce 
cyklistické dopravy - dopravní i rekreační. 

Základem vymezeného systému je kategorizace cyklotras, již dříve schválená Radou hl. m. 
Prahy, přičemž pro úroveň územního plánu jsou vybrány zejména trasy celoměstského 
významu, tvořené skupinou tzv. páteřních cyklotras (I. třídy) a hlavních cyklotras (II. 
třídy). Místní úroveň cyklotras (III. třídy) se ponechává mimo závazný regulativ územního 
plánu jako vrstva vyplývající z místních podmínek. Jako samostatné kategorie lze chápat 
izolované cyklostezky (nejsou součástí sítě cyklotras, např. okruhy v parcích).  

Páteřní cyklotrasy tvoří základní kostru pro cyklistickou dopravu v Praze. Slouží především 
pro dálkové vztahy uvnitř města i pro spojení se středočeským regionem. Zajišťují 
dopravní i rekreační funkci. Pokud možno sledují přirozené linie terénu (vodní toky, 
terasy), což umožní jejich sklonově příznivý průběh. Osou systému jsou cyklotrasy podél 
Vltavy, levobřežní a pravobřežní. Na trasy podél Vltavy navazují radiály, vedené především 
podél potoků, případně po hřebenech. Celý systém páteřních tras propojují severojižní 
tangenty. 

Hlavní (sběrné) cyklotrasy rozšiřují síť páteřních cyklotras. Slouží především dopravní 
funkci. Zahrnují hlavní osy obsluhy území a vzájemná propojení městských částí. Sledují 
urbanistické osy, významné linky veřejné dopravy a další směry s vysokou potenciální 
poptávkou po cyklistické dopravě. 

Místní cyklotrasy slouží k plošné obsluze území, zajišťují napojení na celoměstskou síť. 
Dále zahrnují čistě rekreační trasy s minimálním dopravním významem. Tyto cyklotrasy 
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nejsou v územním plánu obsaženy a jejich realizace se předpokládá v různých plochách s 
rozdílným způsobem využití v souladu s jejich regulativy.   

Místní doplňková síť a vazby sice nejsou v územním plánu vyjádřeny, ale jejich vznik se 
předpokládá a doporučuje, aby vznikla plnohodnotná infrastruktura pro cyklistickou 
dopravu plošně obsluhující město. 

Cyklistické trasy vymezené v územním plánu jsou chápány a předepsány jako liniové 
koridory pro kontinuální infrastrukturu vhodně upravenou speciálně pro pohyb cyklistů 
(formou cyklistických pruhů a pásů na komunikacích v hlavním i přidruženém dopravním 
prostoru, samostatných stezek pro cyklisty nebo smíšených stezek pro pěší a cyklisty, 
přejezdů komunikací, opatření na světelně řízených křižovatkách, provozu cyklistů v 
protisměru jednosměrných komunikací a v pěších nebo obytných zónách apod.). Ve 
vyznačených trasách (koridorech) je realizace opatření nezbytná. 

Síť koridorů cyklistické infrastruktury vychází z principu plánování nabídky vhodné 
dopravní infrastruktury a vytváření prostředí s vyváženou dopravní obslužností a 
vyrovnanými podmínkami pro jednotlivé druhy dopravy v souladu s dopravní strategií 
města i státu. 

Koridory cyklistické infrastruktury zahrnují cyklistické trasy sloužící dopravní, rekreační i 
smíšené funkci, proto souběh koridorů v některých územích a lokalitách není závadou 
plánu, nýbrž záměrnou koncepcí vyplývající ze znalosti místních podmínek. 

Úseky koridorů cyklistické infrastruktury, které reflektují a současně do návrhu potvrzují již 
realizovaná opatření pro cyklisty, mohou mít charakter polohově přesněji vymezené linie; 
jinak platí, že jsou v grafice standardně vázány zpravidla na osu komunikace, jíž má 
cyklistická infrastruktura sledovat. 

Koridory cyklistické infrastruktury nestanovují konkrétní provedení opatření pro provoz 
cyklistů a neurčují přesnou polohu či způsob průjezdu cyklistů prostorem místních 
komunikací, popřípadě v bezprostředně sousedním území, ale stanoví požadavek na řešení 
místu odpovídající cyklistické infrastruktury. 

Od stanovených koridorů se lze při rozhodování v území odchýlit pouze v případech, kdy 
se prokáže objektivní nerealizovatelnost vhodného opatření v rámci stanoveného koridoru, 
nebo bude nalezeno vhodnější propojení uzlů ve stanovených trasách, vyhovující svým 
charakterem dopravní nebo rekreační či smíšené funkci cyklotrasy a všeobecné podmínce 
regulativů ploch s rozdílným využitím. Odlišné řešení oproti regulativu koridoru cyklistické 
infrastruktury musí být doloženo návrhem alternativního vhodného řešení stopy v území. V 
opačném případě trvá nadále požadavek na řešení cyklistické infrastruktury v rámci 
koridorů v původní stopě dle územního plánu. 

Zapracování následných korekcí průběhu koridorů cyklistické infrastruktury se předpokládá 
v rámci aktualizace územního plánu, zejména na podkladě přijatých odchylných řešení a 
podrobnějších prověření.    
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Vazba generelu na budoucí Strategický dokument Prahy 8 

Generel bezmotorové dopravy vzniká v době, kdy bylo rozhodnuto, že městská část Praha 
8 si nechá vypracovat celkový strategický dokument Prahy 8 na základě aktivního zapojení 
občanů do procesu přípravy a tvorby daného dokumentu. 

Generel bezmotorové dopravy je tak první vlaštovkou, která má oznámit přípravu vyššího 
strategického dokumentu. Proto generel začíná představou vize, jaká by Praha 8 mohla 
být. Jedná se ale o vizi, která bude zkorigována strategickým dokumentem. Dále se 
generel zabývá vizí a obecnými otázkami dopravy, neboť bezmotorová doprava je její 
součástí a teprve až ve třetí rovině se dostáváme na úroveň bezmotorové dopravy.  

Námět pro VIZI městské časti Praha 8 (VIZE 25) 

Chceme-li z Prahy 8 vytvořit atraktivní oblast pro využití bezmotorové dopravy, musíme 
mít především jasnou vizi. Všem zdejším obyvatelům je třeba nabídnout možnost 
bezpečné, pohodlné a efektivní přepravy. S rostoucí populací a přibývajícími pracovními 
místy velmi sílí tlak na současná dopravní řešení, na stávající infrastrukturu i veřejný 
prostor. Hlavní problémy spočívají v dopravní přetíženosti, hluku a znečištění. Způsob, 
jakým se lidé přepravují uvnitř městské části Prahy 8 a vůbec po celé Praze, značně 
ovlivňuje kvalitu života ve městě. Proto potřebujeme nové vize budoucího uspořádání 
mobility na Praze 8 i v Praze jako celku.  

Dopravu tedy musíme řešit v souvislosti s kvalitou života jako takovou. Inspirací pro vizi 
Prahy 8 a tím pádem i pro tento generel mohou být následující faktory a podmínky, jejichž 
splnění tvoří základ pro vznik tzv. „města s dobrou adresou“. Slovní spojení „Města 
s dobrou adresou“ poprvé zaznělo na stejnojmenné konferenci, které proběhla ve dnech 
29. a 30. 4. 2015 v Olomouci.  

Snahou je, aby se co nejvíce měst přihlásilo k jejím myšlenkám a závěrům a právě zde 
může začít diskuse nad oblastmi, kterých se může týkat „dobrá adresa“: 

1. Každodenní život. Dobré město nabízí dostatek prostoru pro zdravý, aktivní a 

společenský život v ulicích i dalších veřejných lokalitách. 

2. Setkávání. Setkávání, interakce a komunikace jsou nesmírně důležitými aspekty 

života a dobré město má být ideálním místem právě pro náhodná setkání s přáteli, 

známými i neznámými lidmi. Jedná se prostor, kde můžeme pozorovat, jak žijeme a 

jakými principy se řídíme.  

3. Bezpečnost. Lidé z města, kteří chodí pěšky a jezdí na kole, v něm vytvářejí pocit 

bezpečí. Vyjdeme-li z domu ven, všude kolem uvidíme lidské tváře. 

4. Městský prostor. Dobré město je místem pro relaxaci a estetické zážitky, a to 

nejen pro zdejší obyvatele, ale i pro ty, kdo městem pouze procházejí nebo 

projíždějí. 

5. Zdravé město. Dobré město je městem zdravým, bez větších problémů s 

dopravními zácpami, hlukem, znečištěním a dalšími zdravotními riziky. 
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6. Vysoká dostupnost. V dobrém městě vždy existuje dopravní prostředek, jímž se 

snadno a včas dostanete z bodu A do bodu B. Koncepce dobrého města vyhovuje 

rozmanitým způsobům dopravy. 

7. Trvale udržitelná infrastruktura. V dobrém městě je infrastruktura prioritou, 

díky čemuž se naprostá většina osob dokáže po městě efektivně přepravovat, aniž 

by přitom trpěla kvalita městského prostoru, obecná dostupnost či kvalita života. 

 

S udržením kvality života je neodmyslitelně spojena nutnost zajistit udržitelný rozvoj 
efektivního a bezpečného dopravního systému městské části Prahy 8. Základní metodické 
nástroje pro dosažení daného cíle jsou uvedeny v příloze 2 tohoto dokumentu (Seznam 
navazujících textových informací k městské mobilitě), která řeší dopravu v širším kontextu, 
nezbytném předpokladu pochopení role a významu i cyklistické dopravy.  

Požadavek na řešení dopravy v širším kontextu byl také vznesen na veřejném projednání 
dne 27. 8. 2015 a byl akceptován, ač nebyl předmětem zadání tohoto generelu. Většina 
informací týkajících se udržitelné mobility byla převzata z evropského projektu Transport 
Learning a je zveřejněna na tomto odkaze: http://www.cyklokonference.cz/dobra-
adresa/the-good-city-nova-mestska-mobilita/ . Městská část Praha 8 je tak může využít při 
tvorbě navazujícího strategického dokumentu se zaměřením na dopravu. 

Cíl či vizi v dopravě lze vyjádřit pomocí VIZE 25 (iniciativy Asociace měst pro cyklisty), 
která představuje podporu rozvoje městské mobility jakožto systému s vyváženým podílem 
jednotlivých složek dopravy. Jedná se o systém městské mobility, který věnuje 
spravedlivou pozornost všem složkám dopravy, tedy individuální automobilové, cyklistické, 
veřejné a pěší dopravě (tj. 4 x 25% pozornost). Vize 25 má ovlivňovat všechny budoucí 
koncepční a strategické dokumenty města. Z tohoto důvodu by odborné dokumenty již 
neměly být připravovány izolovaně, ale integrovaně a společně, neboť pouze takový 
přístup zabrání preferenci jedné dopravy před druhou a umožní vytvořit podmínky pro 
všechny druhy dopravy. 

Lidé se mohou přemisťovat různými způsoby, které lze kombinovat dle aktuálních potřeb. 
Někdy je nejefektivnější doprava na kole, jindy tramvají, autem nebo jednoduše pěšky. 
Vize budoucí mobility (nikoliv dopravy) vychází z předpokladu, že snadné střídání různých 
dopravních prostředků bude pro obyvatele přitažlivé. Vždy by měla existovat možnost 
zvolit si dopravní prostředek nebo jejich kombinaci, která umožní co nejpřímější a 
nejrychlejší cestu z bodu A do bodu B, aniž by utrpěla kvalita městského prostoru a života.  

Ať už si člověk zvolí jakýkoliv způsob dopravy, zásadní roli hraje dostupnost, která by se 
na Praze 8 měla stát klíčovým termínem. Dostupnost znamená takové uspořádání území, 
které lidem umožňuje dostat se snadno z jedné lokality do druhé, a to nenákladným, 
pohodlným a prostorově nenáročným způsobem. Dobré město, jakým by Praha 8 měla 
být, nabízí vysokou míru dostupnosti, která je dána i tím, že chůze, jízda na kole a 
využívání veřejné dopravy je jednoduché, bezpečné a atraktivní.  

Vizi budoucí mobility dobře ukazuje dopravní pyramida (viz obr. 1). Při každodenním 
cestování bychom měli využívat většinu dopravních prostředků z horní části pyramidy a jen 
minimum ze spodní.  

http://www.cyklokonference.cz/dobra-adresa/the-good-city-nova-mestska-mobilita/
http://www.cyklokonference.cz/dobra-adresa/the-good-city-nova-mestska-mobilita/
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Obr. 1: Dopravní pyramida 

 

Ve „městě s dobrou adresou“, tedy i na Praze 8, jde především o to, jak s dostupnými 
finančními prostředky co nejvíce zefektivnit městskou dopravu. Jak toho dosáhnout? 
Peníze by měly směřovat na vybudování efektivní infrastruktury, v jejímž rámci se bude 
přepravovat co největší počet osob za co nejnižší možné náklady.  

Chceme-li pak investovat do cyklistické dopravy, je dobré si připomenout její výhody. 
Jízdní kolo je levné a flexibilní, je dobré pro zdraví člověka, neškodí životnímu prostředí, 
potřebuje jen velmi málo prostoru a při správném užívání nemá negativní vliv na jiné 
účastníky dopravního provozu. V ruchu a shonu celé Prahy bývá tím nejefektivnějším 
dopravním prostředkem. Často je opomíjen fakt, že jízdní kolo lze také pohodlně 
kombinovat s dalšími dopravními prostředky. Jen velmi málo dopravních prostředků se 
může pyšnit podobně kladnými vlastnostmi. 

Pokud se lidé rozhodnou jezdit na kole, důvodem bývají primárně praktické a okamžité 
výhody, mezi něž patří rychlost, pohodlí a pozitivní vliv na zdraví. S růstem počtu cest 
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vykonaných na kole se tyto výhody zřetelně vyjevují a ovlivňují společnost i prostor, v 
němž se denně pohybujeme.  

Celá Praha řeší problém s dopravní přetížeností a znečištěným ovzduším, jež mají značné 
ekonomické a zdravotní následky. Nelze přitom pochybovat o tom, že každý další kilometr 
ujetý na jízdním kole napomůže řešení většiny našich problémů. Z toho důvodu je využití 
městského prostoru ústředním bodem diskuze o budoucí podobě jak městské části Prahy 
8, tak de facto i celé Prahy. 

V tomto kontextu je pak možné vnímat podporu cyklistické dopravy pomocí následujících 
11 klíčových tezí: 

1. Cyklistická doprava je součástí dopravního systému, který kombinací všech druhů 
dopravy zajišťuje mobilitu ve městě. Pro mnohé cesty je možné volit různé dopravní 
prostředky. Generel bezmotorové dopravy (dále jen “generel“) chce tyto možnosti 
volby ovlivnit ve prospěch jízdního kola. Zaměřuje se na to, aby se část cest, které 
dnes připadají na automobilovou dopravu, přesunula na dopravu cyklistickou, 
případně na její kombinaci s veřejnými dopravními prostředky. 

2. Generel má přispět k uskutečňování stanovených cílů, formulovaných v plánu rozvoje 
dopravy městské části Prahy 8, a má posílit fungování dopravy jako celku ve 
spolupůsobení se strategií pěší dopravy a podporou veřejné dopravy. 

3. Generel konkretizuje a doplňuje na místní úrovni celostátní cíle, stanovené v Národní 
strategii rozvoje cyklistické dopravy 2013 – 2020. 

4. Blízké obce ve Středočeském kraji mají společné cíle a zájmy, mj. i ohledně propojení 
cyklostezek v sousedství a vybudování regionální sítě cyklotras. 

5. Městská část Praha 8 je přátelská k cyklistům a je městem krátkých cest – od místa 
bydliště k zařízením občanské vybavenosti a k sociální infrastruktuře, k pracovištím, 
rekreačním prostorám a k zastávkám veřejné dopravy. Hustota osídlení a 
polycentrická struktura městské části Prahy 8 zvýhodňují krátké cesty a krátké 
řetězce cest, které je možno překonávat na jízdním kole.  

6. Generel podporuje cyklistickou dopravu jako komplexní systém. K tomu patří dobrá 
cyklistická infrastruktura pro cyklisty, dostatečné možnosti parkování a úschovy 
jízdních kol, optimální propojení s veřejnými dopravními prostředky, bezpečné 
podmínky dopravy, pestrá nabídka služeb, jakož i práce s informacemi pro veřejnost, 
zaměřená na jednotlivé cílové skupiny. 

7. Rozhodujícím faktorem úspěchu podpory cyklistické dopravy je dlouhodobá kontinuita 
při sledování politických cílů cyklistické dopravy. Dále se ukazuje, že dobré výsledky 
vyžadují kombinaci do budoucna orientovaných opatření v infrastruktuře a „měkkých“ 
opatření při práci s veřejností a vytváření image.  

8. Poptávka po přímých, pohodlných a bezpečných spojeních pro cyklistickou dopravu je 
zřejmá v celé Praze 8. Je proto nutné zajistit dobré podmínky pro cyklistickou 
dopravu plošně: na hlavních trasách, ve vedlejších sítích, na hlavních dopravních 
silnicích, ve vnitřním městě, v zónách bydlení a pracovišť a také v příměstských 
rekreačních oblastech. Lidem je třeba nabídnout atraktivní cesty, po nichž by se na 
jízdním kole mohli dopravovat k důležitým destinacím ve městě a jeho okolí. 

9. Pro trvalé a plošné zlepšování podmínek pro cyklistickou dopravu je třeba 
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zohledňovat její zájmy při realizaci všech opatření ve veřejném silničním prostoru tak, 
aby odpovídajícím způsobem zahrnovala její zamýšlený budoucí význam. To platí jak 
v případě přidělování ploch a prostředků pro provoz jízdních kol i jejich parkování, tak 
v případě stanovení priorit pro řízení dopravy světelnými signály, dopravních řešení 
kolem probíhajících staveb a objížděk, zlepšování dopravní bezpečnosti nebo čištění 
ulic a zimní údržby. 

10. K překonání předsudků a psychických zábran vůči používání jízdního kola v 
každodenní dopravě je třeba cílené práce s veřejností, která spočívá v oslovení 
potenciálního uživatele jízdního kola a schopnosti ovlivnit jeho volbu dopravního 
prostředku. Zkvalitnění vnějších rámcových podmínek pro cyklistickou dopravu musí 
být doplněno informační a veřejnou prací s přesně vybranými cílovými skupinami, 
jejímž cílem je zlepšit atmosféru ve společnosti ve prospěch cyklistické dopravy a 
vzájemnou ohleduplnost všech účastníků dopravy, která posílí subjektivní pocit 
bezpečí a ochotu používat jízdní kolo. 

11. A na této jednoduché filosofii je pak možné postavit pozitivní marketing jízdních kol. 
Jednoduše musí být vidět, že jízdní kolo je vítáno. 
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1. Přípravná fáze 

1.1  Obecné informace 

Individuální automobilová doprava se stala neodmyslitelnou součástí našeho života. Má to 
ovšem i své negativní důsledky - spotřebovává obrovskou část prostoru, obyvatelé měst, 
včetně městské části Prahy 8 mají stále větší potíže s nepříjemným hlukem a znečištěným 
ovzduším. Nicméně největším problémem zůstává čas a prostor, tj. popojíždění automobily 
v dopravních zácpách a následné hledání parkování. Problém je možno řešit buď 
výstavbou další infrastruktury anebo preferovat dopravní politiku, která podpoří všechny 
druhy dopravy takovým způsobem, že si nebudou vzájemně konkurovat, ale budou se 
naopak doplňovat. Konkrétní čísla z výzkumů dokazují, jak navýšení počtu cyklistů ve 
městech zlepší plynulost provozu, ulice se stanou průchodnější a průměrná cestovní 
rychlost automobilů se dokonce zvýší. Kola a auta spolu nemají ve městě soupeřit, ale 
vzájemně se doplňovat a pomáhat si. Spolu s pěší a veřejnou dopravou by ve fungující 
městské části Prahy 8 měly být v rovnováze.  

Nejde jen o cyklistickou dopravu, ale o sledování celkového integrovaného dopravního 
konceptu, který vychází z vyššího cíle zlepšení životních podmínek ve městě. Na 
jízdní kolo se díváme přitom jako na jednu z možností, která zajišťuje mobilitu občanů 
města, včetně dětí a seniorů. Tento přístup je v českých podmínkách natolik nový, že 
považujeme za nutné vysvětlit jej v této kapitole z různých úhlů pohledu. Zde tedy najde 
čtenář komplexní zařazení cyklistické dopravy z hlediska plánu udržitelné městské mobility, 
vysvětlení role plánování a generelů v tomto procesu, úlohu intermodality i metodiku 
aktualizace a doplnění sítě cyklotras a cyklostezek. 

1.1.1. Základní cíle generelu 

Plánování cyklistické dopravy je plánem postupné integrace cyklistů do dopravní 
infrastruktury v městské části Praha 8. Tento záměr vychází z celkové vize rozvoje území a 
kvality života v něm. Je součástí širšího pojímání prostoru, ve kterém nejsou ulice jen 
dopravními tepnami umožňující pohyb z místa na místo, resp. skladištěm dopravních 
prostředků, ale (citace): „především příjemným místem, kde se lidé potkávají, vyměňují si 
své názory nebo jen relaxují a baví se. Potenciál města jako živého organismu se zvyšuje 
tehdy, když je čím dál tím více lidí motivováno k chůzi, k jízdě na kole nebo k pobytu ve 
veřejných prostranstvích“ (Jan Gehl – Města pro lidi). 

Cílem plánování cyklistické dopravy je přispět k vytvoření takového místa, ve kterém nejde 
jen o plánování a postupné realizování co nejvíce kilometrů speciální cyklistické 
infrastruktury. Jde o to, vytvořit na území celého města podmínky pro bezpečný pohyb 
cyklistů a zároveň s tím nabídnout jistou míru kvality. Ta souvisí se spojitostí, atraktivitou 
propojení a v neposlední řadě i s plynulostí pohybu. Právě kvalita dopravní cesty může 
sehrát rozhodující roli při výběru dopravního prostředku. 

Cyklistika může být velkým pomocníkem pro efektní, udržitelnou a zdravou městskou 
dopravu. Vytváření městského prostředí, které s jízdními koly počítá, má určitá daná 
pravidla, která je dobré mít vždy na paměti. V kontextu cyklistiky je třeba naplnit pět 
základních požadavků (více informací viz kapitola 2.1.1): 
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 celistvost (spojitost) 

 přímost (ve smyslu vzdálenosti i času) 

 bezpečnost 

 komfort 

 atraktivita 

Ačkoli jsou komfort a atraktivita důležitými parametry, na úrovni plánování sítě nehrají tak 
velikou roli. Týkají se spíše otázky konkrétní podoby infrastruktury a jejich interakce 
s ostatními druhy dopravy. 

V dopravním a územním plánování by tedy neměl být kladen důraz na zvyšování mobility 
založené na automobilové dopravě, ale zejména na lepší dosažitelnost cílů cest všemi 
druhy dopravy. Městská mobilita založená na automobilech skutečnou dosažitelnost totiž 
citelně snižuje. Dosažitelnost je nejvyšší ve městech, která upřednostňují pěší, cyklistickou 
a veřejnou dopravu. Je důležité si uvědomit, že mobilita založená zejména na 
automobilové dopravě v mnoha případech nepřispívá ke zkvalitňování mobility obyvatel, 
naopak ji často, zejména ve větších městech zhoršuje. 

 

1.1.2. Plány udržitelné městské mobility 

Hlavní město Praha plánuje vypracování plánu udržitelné městské mobility, což bude mít 
vliv i na městskou část Praha 8. Proto je dobré zmínit základní principy takového plánu 
a současně na nich položit základy tohoto generelu bezmotorové dopravy. 

Komplexní problémy dopravního systému lze řešit jen pomocí celistvého a integrovaného 
přístupu. Vzhledem k dynamicky se měnícím podmínkám je takový přístup jediným 
způsobem, jak najít dlouhodobé řešení v oblasti mobility. Tyto vzájemně propojené 
podmínky jsou charakteristické zejména pro městské struktury. Pokud tyto aspekty 
nerespektujeme, může to vést nejen ke špatně vynaloženým investicím, ale také k již 
nevratným procesům.  

Moderní plánování vychází z „paralelního modelu”, který je založen na tom, že každý druh 
dopravy je přínosný. Usiluje o vytvoření rovnovážného dopravního systému. Dopravní 
pokrok zde znamená zkvalitňování podmínek pro všechny způsoby dopravy. V dopravním 
plánování tedy nemá být kladen důraz na zvyšování mobility založené na automobilové 
dopravě, ale zejména na lepší dosažitelnost cílů cest všemi druhy dopravy.  

V současné době tedy již nejde jen o výstavbu cyklistických stezek, ale především o řešení 
bezpečného pohybu cyklistů po městě, v našem případě po městské části Praha 8, a o 
změnu dopravního chování, která má vést ke zvýšení kvality života. Tento obecný přístup 
je spojován s novým termínem – realizace plánů udržitelné městské mobility (PUMM), kde 
se samozřejmě řeší daleko více opatření než cyklistická doprava. Ale tyto plány přináší 
nový pohled na dopravu, včetně cyklistické. Proto i tento generel bezmotorové dopravy 
také podporuje realizaci cyklistických pruhů i na hlavních komunikacích, pokud šířkové 
uspořádání komunikace umožnuje jejich realizaci. V některých případech se totiž jedná o 
efektivnější řešení než výstavba cyklistických stezek. 

Tento generel bezmotorové dopravy tak poukazuje i na fakt, že dopravní problémy vznikají 
často i daleko za hranicemi městské části Praha 8, až ve Středočeském kraji. Když špatně 
funguje veřejná doprava a není-li propojena s cyklistickou dopravou, tak lidé budou 
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dojíždět za prací do měst auty. Proto je třeba uvažovat v kontextu širšího území, než jen 
v rámci městské části Praha 8.  

 

Obr. 2: Princip intermodality – komplexní řešení dopravy 

 

Samotný plán udržitelné městské mobility (SUMP) je postaven na těchto pilířích: 

 Závazek udržitelnosti 

 Integrovaný přístup 

 Důraz na dosažení měřitelných cílů 

 Zvažování dopravních nákladů a přínosů 

 Participační přístup 

o Zapojení veřejnosti a zájmových subjektů do procesu SUMP 

o Zapojení všech, i soukromých, dopravců do celkové nabídky (informačně i 
reálně) 

 Digitální evidence pohybu lidí a plateb 

 Ekologický přístup (zóny, cyklisti a pěší) 

 Zvýhodnění udržitelného chování a znevýhodnění automobilové dopravy 

Předpokládaná doba tvorby je 18-24 měsíců. Nejedná se o tradiční dopravní generely, 
proto SUMP vyžaduje jiný technický pohled i politický postoj.  

Znovu je tedy nutné připomenout, že příloha 2 tohoto dokumentu (Seznam navazujících 
textových informací k městské mobilitě) řeší dopravu v širším kontextu, včetně pohledu 
plánů udržitelné městské mobility.  
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1.1.3. Úloha generelu v procesu plánování a přípravy staveb 

Řešení cyklistické dopravy bylo historicky orientované na uzavřený systém bezpečných tras 
se snahou o minimalizaci kontaktu s motorovou dopravou. Výsledkem tohoto přístupu je 
nedostatečně hustá, nespojitá síť cyklostezek a komunikací uzpůsobených provozu 
cyklistů, která není schopná nabídnout cyklistům plynulost a komfort srovnatelný s 
automobilovým provozem. Cyklisté proto nadále využívají a budou využívat jedinou síť, 
která tyto atributy splňuje, a tou je existující síť pozemních komunikací. A to plošně. 
Někteří proto, že vybudovaná infrastruktura nevyhovuje jejich nárokům, všichni potom 
proto, že úplnou obsluhu území uvažovaná „cyklistická“ síť nemůže poskytnout. 

Rozdíly v přístupech 

Nový princip zpracování generelu cyklistické dopravy se nesoustředí pouze na vybrané 
komunikace, ale posuzuje celou komunikační síť. Toto posouzení zohledňuje územní vlivy 
(významné cíle cest a krajinné hodnoty vs. překážky a bariéry v území), dopravně-
urbanistický a společensko-obchodní význam uličního prostoru (prostoru pozemní 
komunikace v kontextu funkčního využití přilehlého území) stejně jako jeho úlohu v 
systému cyklistických propojení (významné vztahy uvnitř města a spojení s regionem). 
Nejde o změnu parametrů a návrhových prvků, ale o nový přístup, jak s nimi pracovat. 

Rozdíl mezi starým a novým přístupem nejlépe popisují schematické obrázky, které na 
teoretických příkladech ukazují na silné a slabé stránky jednotlivých typů opatření. 

 Jednostranné vedení obousměrných cyklistických stezek v přidruženém prostoru 
sebou přináší celou řadu komplikací spojených s plynulostí, s přímostí trasy i 
možným napojením území. Často se tedy stává, že cyklisté využívají hlavní dopravní 
prostor i přesto, že by měli použít takovouto stezku. 

 Systém jednosměrných komunikací byl vytvořen s cílem nabídnout nová parkovací 
místa a zamezit průjezdu zbytné dopravy obytným územím. Logickým výsledkem je 
soustředění veškeré, tedy i cyklistické dopravy na systém sběrných komunikací v 
území a komplikovaný průjezd obytného území. 

 Užití přidruženého prostoru v kombinaci s komplikovaným průjezdem obytného 
území vytváří orientačně složité propojení zdrojů a cílů cest. 

Následující možná řešení. 

 Vymezení zón 30 spojené s umožněním průjezdu cyklistů tímto územím 
obousměrně každou ulicí. 

 Zásadní změna ve způsobu vedení cyklistických pásů. Jednosměrně, oboustranně 
po pravé straně, s využitím vozovky. 

 Použití obousměrných, jednostranně vedených cyklistických pásů cílit do řídce 
zastavěných, resp. nezastavěných území. 

 V místě existujících bariér postupně doplňovat chybějící propojení, zvláště v 
návaznosti na zklidněná území. 

Výsledkem budou atraktivnější a orientačně jednodušší propojení v území, která 
mohou významnou měrou ovlivnit proces výběru dopravního prostředku pro 
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vykonání cesty a přispět ke změně dopravního chování obyvatel města (i jeho 
návštěvníků). 

1.1.4. Metodika aktualizace při doplnění sítě cyklotras a 
cyklostezek 

 

Metodika aktualizace sítě cyklotras a cyklostezek má za cíl 
poskytnout zástupcům městské části Prahy 8 strukturovaný 
přehled o možnostech opatření pro aktualizaci sítě cyklotras 
a cyklostezek. Metodika vychází ze vzdělávacího programu 
Cyklistické akademie a z příručky s názvem NEPOPSANÝ LIST 

PAPÍRU. Tato metodika poskytuje komentáře ke struktuře 
akčního plánu pro realizaci cyklistických opatření na síti 
cyklotras na území Prahy 8 – viz příloha 2.6 tohoto 
dokumentu. 

 

 

 

 

Metodika je strukturována následovně: 

Oblast 1. POSTUPNĚ BUDOVAT PÁTEŘNÍ SÍŤ CYKLOTRAS 

Oblast 2. UTVÁŘET CELÉ MĚSTO PŘÁTELSKÉ K CYKLISTŮM 

Oblast 3. ÚDRŽBA CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 

Oblast 4. DOSTATEČNÉ MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ A ÚSCHOVY KOL 

Oblast 5. PROPOJENÍ CYKLISTICKÉ A VEŘEJNÉ DOPRAVY 

Oblast 6. SLUŽBY  

Pro aktualizace sítě cyklotras a cyklostezek jsou pak uvedeny odkazy na webovou stránku 
www.cyklokonference.cz, kde je možné si najít technické informace pro jednotlivá opatření. 
Tato metodika byla vytvořena již dříve, v rámci evropského projektu Central MeetBike. 

Oblast 1. POSTUPNĚ VYBUDOVAT PÁTEŘNÍ SÍŤ CYKLOTRAS 

1.1. „VOZOVKA - INTEGRACE“ 

http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/17-integracni-opatreni-ve-
vozovce/ 

 

1.2. „CYKLOSTEZKY – IN-LINE“ 

http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/18-cyklostezky-a-podobne-
cyklokomunikace/ 

1.3. KŘIŽOVATKY A KŘÍŽENÍ 

http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/19-krizovatky-a-krizeni/ 

http://www.cyklokonference.cz/download/nepopsany_list_papiru.pdf
http://www.cyklokonference.cz/download/nepopsany_list_papiru.pdf
http://www.cyklokonference.cz/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/17-integracni-opatreni-ve-vozovce/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/17-integracni-opatreni-ve-vozovce/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/18-cyklostezky-a-podobne-cyklokomunikace/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/18-cyklostezky-a-podobne-cyklokomunikace/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/19-krizovatky-a-krizeni/
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1.4. EXTRAVILÁN (napojení na Středočeský kraj) 

http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/20-extravilan-propojeni-
mesta-s-okolnimi-obcemi/  

Oblast 2. UTVÁŘET CELÉ MĚSTO PŘÁTELSKÉ K CYKLISTŮM 

2.1. ZKLIDŇUJÍCÍ PRVKY 

2.2. ZÓNY 

http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/21-zklidnovani-dopravy/ 

2.3. JEDNOSMĚRKY 

http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/22-jednosmerky/ 

2.4. CYKLOULICE 

http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/zklidnovani-dopravy/cyklisticka-ulice  

 

A dále: 

Oblast 3. ÚDRŽBA CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 

http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/23-dalsi-kriteria-ktera-
rozhoduji-o-vyberu-trasy/ 

http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/24-bezbarierovost/ 

Oblast 4. DOSTATEČNÉ MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ A ÚSCHOVY KOL 

http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/28-parkovani-a-odstavovani-
kol/ 

Oblast 5. PROPOJENÍ CYKLISTICKÉ A VEŘEJNÉ DOPRAVY 

http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/29-intermodalita-a-bike-
sharing/ 

Oblast 6. SLUŽBY 

http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/30-opravny-pujcovny-a-jine-
sluzby/   

  

http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/20-extravilan-propojeni-mesta-s-okolnimi-obcemi/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/20-extravilan-propojeni-mesta-s-okolnimi-obcemi/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/21-zklidnovani-dopravy/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/22-jednosmerky/
http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/zklidnovani-dopravy/cyklisticka-ulice
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/23-dalsi-kriteria-ktera-rozhoduji-o-vyberu-trasy/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/23-dalsi-kriteria-ktera-rozhoduji-o-vyberu-trasy/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/24-bezbarierovost/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/28-parkovani-a-odstavovani-kol/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/28-parkovani-a-odstavovani-kol/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/29-intermodalita-a-bike-sharing/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/29-intermodalita-a-bike-sharing/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/30-opravny-pujcovny-a-jine-sluzby/
http://www.cyklokonference.cz/temata/infrastruktura-tvrda-opatreni/30-opravny-pujcovny-a-jine-sluzby/
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1.1.5. Související legislativa 

A. Obecný úvod 

Zorientovat se v legislativě jakékoliv země nebývá jednoduché. Pokusíme se zde v rychlosti 
shrnout hierarchii a poradit, co a kde hledat. 

Nejdříve je třeba rozlišovat legislativní nařízení od technických předpisů a metodických 
dokumentů. Legislativa je závazná vždy, zatímco technické předpisy pouze tehdy, když se 
na ně nějaká legislativa přímo odkazuje. Zpravidla je však dodržení technických předpisů 
vyžadováno orgány státní správy a samosprávy, neboť se jedná o schválené postupy, 
řešení a materiály a v případě, že budou dodrženy, bude moci být zajištěn odpovídající 
kvalitativní standard řešení. Ten má pak vliv především na bezpečnost dopravy. 

Legislativa zahrnuje zákony a prováděcí vyhlášky, mezi technické předpisy lze řadit České 
státní normy (ČSN), technické a kvalitativní podmínky, vzorové listy a metodické pokyny. 

Dále je třeba rozlišovat legislativu a předpisy v současnosti platné a připravované. 

 

B. Zákony a vyhlášky 

Základní kategorizace pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich 
ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon 
státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady 
najdete v zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. 

Veškeré informace, co se týkají chování, tj. práv a povinností, najdete v zákoně č. 361/2000 

Sb. „O provozu na pozemních komunikacích“ v platném znění.  

Dopravní značení včetně schváleného zařízení + úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích ustanovuje vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., v platném 
znění. Dne 14. 9. 2010 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva dopravy č. 247/2010 Sb., 
která mj. zavádí nové dopravní značky pro cyklisty. Vyhláška č. 247/2010 Sb., mění 
vyhlášku č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Důležitá je rovněž vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích. 

Jak má vypadat jízdní kolo a co všechno za jízdní kola považovat lze, to definuje zákon č. 
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 
vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (Příloha č. 13 
vymezuje technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky). 

V obecné rovině se musí vztáhnout na výstavbu cyklistických komunikací i stavební zákon 
(183/2006 Sb.) a vodní zákon (150/2010 Sb., 254/2001 Sb.), podle nichž orgány státní 
správy vydávají rozhodnutí. V případě stavebního zákona se k výstavbě cyklistických 
komunikací přistupuje stejně jako v případě jakékoliv jiné pozemní komunikace. K 
cyklistické dopravě se rovněž vztahuje Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
a Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, případně vyhláška o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – č. 
398/2009 Sb. 

http://www.pjpk.cz/te_po.htm
http://www.pjpk.cz/vz_listy.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_silnicni/Pozemni_komunikace/Pozemni_komunikace.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_silnicni/Pozemni_komunikace/Pozemni_komunikace.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_silnicni/Pozemni_komunikace/Pozemni_komunikace.htm
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/97EAFFC7-63FF-461F-A8BA-DE5018DBE150/0/302001.pdf
http://www.cyklodoprava.cz/pro-media/novinky/vyhlaska-ministerstva-dopravy-247-2010-sb-a-cykliste
http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_silnicni/Pozemni_komunikace/Pozemni_komunikace.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_silnicni/Pozemni_komunikace/Pozemni_komunikace.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_silnicni/Pozemni_komunikace/Pozemni_komunikace.htm
http://doprava.praha-mesto.cz/%28ksp3gq45xq1e2im134pee345%29/zdroj.aspx?typ=2&Id=71138&sh=-1412359208#technicke_pozadavky
https://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/archiv/Novy-stavebni-zakon
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=254/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=114/1992&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=289/1995%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=398/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=398/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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C. Technické předpisy 

Přehled nejdůležitějších technických předpisů, ve kterých lze najít to nejdůležitější pro 
projektování v souvislosti s cyklistickou dopravou: 

České státní normy 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (především kapitola 10.4) 

 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy (dopor. kap. 6.9) 

 ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť 

 ČSN 73 6109 Projektování polních cest 

Technické podmínky 

 TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty (05/2006, Koura publishing) 

 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (2. vydání, 
aktualizace 02/2012, CDV, v. v. i.) 

 TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
(03/2006, CDV, v. v. i.)  

 TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, 12/2008, Koura publishing) 

 TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (2. 
vydání, aktualizace 02/2012, CDV, v. v. i.) 

 TP 142 Parkovací zařízení (sloupky, zahrazovací zařízení apod.), 01/2001, Silniční 
vývoj, spol. s r. o. 

 TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích 
(04/2005, CDV, v. v. i.) 

 TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikacích (+ dodatek 09/2010, VUT 
Brno, Roadconsult)  

 TP 218 Navrhování zón 30 (01/2010, CDV, v. v. i.) 

Vzorové listy 

 VL 6.1 Vzorové listy „Svislé dopravní značení“ 

 VL 6.2 Vzorové listy „Vodorovné dopravní značení“ (více viz dále) 

 VL 6.3 Vzorové listy „Dopravní zařízení“ 

 VL 7 Vzorové listy „Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy“ (Zóny 
30) 

 

  

http://www.cdv.cz/file/doplnek-k-vl7-zony-30
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D. Metodika – metodické materiály 

Metodická pomůcka pro vyznačování pohybu cyklistů v HDP (2009/05) 

Metodická pomůcka vznikla jako dočasná náhrada za nedostatečnou technickou literaturu 
i legislativu pro stanovení základních principů a pravidel pro realizaci cyklopruhů 
a piktogramových koridorů pro cyklisty tak, aby jejich realizace byla jednotná a bezpečná, 
zejména s ohledem na zajištění optimální skladebnosti a minimálních bočních 
bezpečnostních odstupů. Materiál je zjednodušený tak, aby jej mohli používat zejména 
projektanti, úředníci i realizační firmy. V případě cyklistických pruhů byly především 
překlenuty dílčí rozpory mezi jednotlivými normami a technickými podmínkami, které 
nastaly během přípravy a realizace pilotních opatření. V případě piktogramového koridoru 
pro cyklisty se jednalo o zavedení v ČR zcela nového opatření po vzoru některých zemí 
(zejm. Francie), které efektivněji hospodaří s prostorem, ale nemělo přímou oporu 
v tehdejší legislativě. 

Metodická pomůcka pro vyznačování pohybu cyklistů v HDP (rozšířená pracovní 
verze 2010/07) 

Rozšířená pracovní verze metodické pomůcky vznikla po 14 měsících od vydání první 
metodické pomůcky. Byla doplněna další integrační opatření a zásady pro jejich použití 
(například prostory pro cyklisty) a řada dalších principů pro skladebnost profilů (například 
ve vztahu k tramvajovým tratím) nebo situační řešení (například pro cykloobousměrky). V 
souvislosti s probíhající změnou vyhlášky 30/2001 Sb. bylo upraveno označení 
piktogramového koridoru pro cyklisty, který již není pouhým nápisem na vozovce (V 15), 
ale samostatně definovanou vodorovnou dopravní značkou (V 20). Metodická pomůcka 
měla být nahrazena novými technickými podmínkami pro navrhování komunikací pro 
cyklisty (TP 179), což se však ani po 5 letech od jejího dokončení nestalo. 

Praha cyklistická – návod k použití města na kole i bez něj  (2009 + 2010) 

Praha cyklistická vznikla jako osvětová výstava na jaře roku 2009, aby seznámila širokou 
uživatelskou i odbornou veřejnost se základními principy používání jízdního kola a 
jednotlivých cyklistických opatření z pohledu všech uživatelů, zejména formou popisu 
různých situací a zásad chování a bodových shrnutí. Text je doprovozen mnoha názornými 
fotografiemi a schématy. Na jaře 2010 vznikla rozšířená verze výstavy o další nově 
zaváděná opatření (piktogramové koridory pro cyklisty a vyhrazené BUS+cyklo+TAXI 
pruhy) a byla vytvořena brožura se stejným obsahem. 

Parkování jízdních kol, snadno a rychle (2011) 

Metodická příručka Parkování jízdních kol, snadno a rychle vznikla v rámci italského 
projektu BICY (města a regiony pro cyklistiku). Stručně a výstižně shrnuje základní 
pravidla pro tvorbu parkovací infrastruktury.  Kritéria i parametry jsou doplněny o 
fotografie realizací. Najdete zde i doporučené kapacity parkovišť u jednotlivých zařízení. 

Více o parkovací infrastruktuře najdete na stránkách www.cyklodoprava.cz 

Metodika značení dálkových cyklotras (2013) 

Metodiky zpracované Nadací Partnerství, slouží jako pomůcky při značení nejen dálkových 
cyklotras. V dokumentu Dálkové cyklotrasy v ČR – Tvorba, propagace a značení je přehled 
všech dálkových tras v ČR, je zde vysvětlen jejich princip, význam a způsob 
značení.  Doplněním je pak samotná Metodika značení dálkových cyklotras v ČR. V této 

http://cyklodoprava.cz/infrastruktura/parkovaci-infrastruktura/
http://www.praha.eu/public/29/1a/1a/2037123_585783_infrastruktura_dalkove_trasy_dalkove_trasy_v_cr_tvorba_propagace_a_znaceni.pdf
http://www.praha.eu/public/c8/91/18/2037121_585782_infrastruktura_dalkove_trasy_dalkove_trasy_v_cr_tvorba_propagace_a_znaceni.pdf
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části jsou uvedeny základní pravidla pro tvorbu směrového značení tak, aby bylo 
pochopitelné i pro návštěvníky ze zahraničí. 

40 lekcí cyklodopravy pro odborníky (2013) – viz návatnost na kapitolu 1.1.4. 

Učební materiál Cyklistické akademie slouží všem, kteří se chtějí vzdělat v rozvoji 
cyklistické dopravy. Čtyřicet lekcí, každá po dvou stranách, se dotýkají všech oblastí 
cyklistické dopravy. Publikace obsahuje tematický průřez od strategie, přes finance, 
bezpečnost, infrastrukturu až po marketing. Po přečtení získáte základní vhled do 
problematiky a informace o tom, kde získat podrobnější znalosti. 

Pražské stavební předpisy  (2014) 

Pražské stavební předpisy jsou provádějící předpis ke stavebnímu zákonu, stanovují pro 
hlavní město Prahu „obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na 
stavby“. Předpis přináší jasná pravidla pro vymezování veřejných prostranství a jejich 
kvalitativní standard. V rámci uceleného přístupu k utváření veřejných prostranství přináší 
nově oproti starému předpisu několik základních podpůrných principů i pro cyklistickou 
dopravu, zejména zajištění kontinuity tras, městotvornost úrovňových řešení, zklidňování a 
integraci cyklodopravy dle významu ulice nebo přednostní zřizování zvýšených stezkových 
přejezdů při křížení stezek a napojení vedlejších komunikací. Při výstavbě budov je taktéž 
nově podpořeno zajištění míst pro parkování jízdních kol. 

Manuál tvorby veřejných prostranství (2014) 

Manuál přináší principy, pravidla, doporučení a kritéria tvorby veřejných 
prostranství, definuje kvalitu veřejných prostranství, reaguje na dlouhodobě neřešené 
problémy a zabývá se nástroji ke zlepšení situace od celku až po detail. Zlepšování 
podmínek pro cyklistickou dopravu je tak integrální součástí celostního přístupu, což je 
vhodnější i výhodnější než pouze samostatné vytváření nebo obhajování pouze 
cyklistických opatření. Cyklistické dopravě je zde sice věnována i samostatná kapitola, 
nicméně předpoklady pro tvorbu prostředí přívětivého i pro jízdu na kole jsou plně 
propsány do všech úrovní podrobnosti přípravy: od celkového charakteru uspořádání 
veřejných prostranství přes principy řešení různých situací až po detail materiálového 
provedení. 

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka/dokumenty/metodika/index.html  

 

E. Zavedení nově navrhovaných legislativních změn do návrhu generelu 

Šest let se připravovaly cyklolegislativní změny - když se to už skoro podařilo, tak by bylo 
dobré, aby tento generel již s těmito návrhy počítal. Samozřejmě mohou být aplikované až 
po změně zákona, ale je možné tento čas využít k projednání uplatnění těchto návrhů 
v praxi, konkrétně na území městské části Prahy 8. Zejména se jedná o tyto tři možnosti, 
které mohou zatraktivnit Prahu 8. 

 

 

 

 

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka/dokumenty/metodika/index.html
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/legislativa/
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1) Možnost využití víceúčelového pruhu pro cyklisty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Příklad z Mikulova. Foto: archiv Asociace měst pro cyklisty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad současného použití v zahraničí (Nizozemsko) 
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2) Cyklistická zóna 

 

Příklad použití „Cyklistické ulice“ z Berlína 

 

3) Možnost jízdy cyklistů po chodníku (dá se ošetřit dodatkovou tabulkou – „jízda 

cyklistů povolena“ 

 

Vedení Moravské cyklotrasy č. 47 ve Vnorovech – stezka pro pěší podél silnice I. třídy. Tady by se dodatková 
tabulka umožňující vjezd cyklistů velmi hodila… 
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1.2. Průzkumy 

1.2.1. Zmapování zdrojů a cílů cest 

Zdroje a cíle jsou zakresleny prostřednictvím následujících několika mapových podkladů 

 

Obr. 3: Historická krajina: původní reliéf + říční síť  

(podrobné informace jsou k dispozici v samotné grafické příloze) 
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Obr. 4: Formování první cestní sítě, překresleno ze starých map, 

(podrobné informace jsou k dispozici v samotné grafické příloze) 

 

Obr. 5: Současná podoba jednotlivých subcenter, navazují na původní strukturu osídlení 

(podrobné informace jsou k dispozici v samotné grafické příloze) 
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Obr. 6: dopravní vazby mezi jednotlivými subcentry  

(podrobné informace jsou k dispozici v samotné grafické příloze) 

 

Obr. 7: Dopravní vazby mezi jednotlivými subcentry jsou také určeny hlavní silniční sítí 

(podrobné informace jsou k dispozici v samotné grafické příloze) 
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1.2.2. Průzkumy intenzit 

Cyklistická doprava 

 Území disponuje infrastrukturou pro cyklistickou dopravu pouze zřídka, či v podobě 
kusých úseků. Uživatelé - cyklisté jsou zpravidla rozptýleni v celém území, neboť si 
každý hledá „tu svou bezpečnou cestu“, a to přibližně v co nejpřímější a poměrně 
bezpečné linii vzhledem ke svým zkušenostem. Proto není možné navrhovat 
infrastrukturu dle okamžitých současných intenzit cyklistické dopravy nasčítaných ve 
zvoleném profilu, avšak je třeba disponovat znalostmi místních poměrů a 
respektovat zákonitosti pohybu a volby trasy cyklistů. Cyklisté se v Praze zpravidla 
pohybují určitým směrem v koridoru širokém až 1,5 km. Na mnohých místech se 
cyklodoprava a rekreace potkává, je tedy třeba reagovat na potřeby širší skupiny 
uživatelů. 

 Páteřní systém celoměstských cyklotras, který zatím není ucelený, a tak nenabízí to, 
co se od něho očekává (nejsou návaznosti a tedy využití cyklotras a stezek zatím je 
pod očekávání).  

 Současné intenzity se pohybují cca 300-500 cyklistů obousměrně / den na běžném 
profilu páteřních a hlavních tras, které jsou v provozu. Výjimkou je páteřní 
povltavská trasa A2, kde lze sledovat v letních všedních i víkendových dnech až 
2500 cyklistů obousměrně / 24 hod. 

 Poslední meziroční vývoj intenzit (2014) je cca +17 % (zdroj: Prahou na kole). 

 

 

Obr. 8: Vývoj intenzit cyklodopravy v Praze, zdroj: Prahou na kole 
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 Míru využití páteřních koridorů lze odvodit ze sčítačů okolí Prahy 8 (zdroj Prahou na 
kole): 

Sčítač   počet průjezdů - průměr v sezóně 2014 /duben – říjen/ 

o Povltavská    1526 

o Císařský ostrov  1326 

o Rohanské nábřeží  833 

o Kolčavka    570 

o Vysočany   523  

o Vítkov    292  

o Letňany   288 

 

 Oproti celoročnímu průměru je zimní období na 30 % ze sezónních hodnot, což je 
velmi zajímavé číslo směrem k údržbě komunikací pro cyklisty a její důležitosti. 

 Lze dovodit, že intenzity na místních nijak značených propojkách se pohybují v řádu 
desítek až stovek v závislosti na vzdálenosti od páteřní sítě, které fungují jako 
sběrnice (stejně jako je tomu i u individuální automobilové dopravy). 

 

 

Obr. 9: Mapa lokalit detektorů cyklistů, zdroj: http://unicam.camea.cz/ 

http://unicam.camea.cz/
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Automobilová doprava - intenzity 

 IPR poskytl intenzity automobilové dopravy v letech 2011 až 2014 (průzkumy TSK) 
a dále model pro výhled.  

 S rozvojem a údržbou sítě komunikací je nutno uvažovat i s měnícími se 
intenzitami. Jedno z kritérií pro volbu opatření pro cyklisty jsou i intenzity 
automobilové dopravy. Hodnoty jsou zaneseny v analytické mapě. 

 Ze stavu a výhledu lze vyčíst následující: 

o Komunikace celoměstského významu vykazují mnohdy zásadní navýšení 
intenzit (s dostavbou Blanky, MO a PO):  

 PO směr Suchdol až 90.000 všech vozidel / 24 hod obousměrně 

 MO ul. Spojovací (32.000 -> 110.000) 

 MO ul. Povltavská (12.000 -> 67.000) 

 ul. V Holešovičkách (68.000 -> 92.000 obousměrně) 

 ul. Liberecká (60.000 -> 103.000) 

o komunikace navazující na celoměstsky významné, vykazující dlouhodobě 
zásadní nárůst intenzit: 

 Rohanské nábřeží (35.000 -> 47.000) 

 Pod Plynojemem (13.000 -> 24.000) 

 Zenklova sever (27.000 -> 38.000) 

 K Ládví (10.000 -> 20.000) - v souvislosti se stavbou PO 

 Horňátecká (17.000 -> 28.000) 

 Střelničná střed /Davídkova – Ďáblická/: (20.000 -> 28.000) 

o Městské třídy, které navyšují své intenzity mírněji: 

 Libeňský most (17.000 -> 20.000) 

 Zenklova jih (17.000 -> 19.000)  

 Střelničná východ /Ďáblická - Liberecká/: (28.000 -> 29.000) 

o Městské třídy a kom., ve kterých se výhledově mají snížit intenzity: 

 Sokolovská (23.000 -> 10.000) 

 Zenklova střed (26.000 -> 13.000) 

 Elsnicovo nám. (17.000 -> 16.000) 

 Trojská (12.000 -> 6.500) 

 K Bohnicím (8.000 -> 4.000) 

 Ústecká (22.000 -> 17.000) 

 Střelničná západ – podél Ládví (15.000 -> 12.000) 

 Čimická (20.000 -> 13.000) 
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 Žernosecká (11.000 -> 4.500) 

 Ďáblická (18.000 -> 15.000) 

 K Pazderkám (10.000 -> 5.000) 

 Lodžská (10.000 -> 4.500) 

 

1.2.3. Průzkum na zjištění dělby dopravní práce 

Protože nejsou známa čísla pro Prahu 8, podíl všech cest lze uvažovat dle Prahy jako 
celku, neboť Praha 8 tvoří jednu z deseti největších částí Prahy (zdroj: ročenka TSK 2014). 

o veřejná doprava   43 % 

o automobilová doprava 33 % 

o cyklistická doprava    1 % 

o pěšky     23 % 

 

1.2.4.  Nehodovost cyklistů 

Z dat Policie ČR vyplývá: 

 Počet nehod cyklistů v Praze mezi lety 2007-2014 postupně roste, podle závěrů 
z kapitoly 1.2.1. však nehodovost cyklistů zhruba kopírovala postupný nárůst 
objemu cyklodopravy. Nárůst počtu nehod je sice relativně vyšší, avšak v rámci 
statistické chyby.  

 Relativní míra zavinění dopravní nehody cyklisty zůstává prakticky na stejné úrovni 
(tj. počet nehod zaviněných cyklisty vůči celkovému počtu nehod s účastí cyklistů).  

 Poslední smrtelná nehoda cyklisty se odehrála v roce 2011. 
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Nehody cyklistů, Praha 2007 - 2014 
počet 
nehod 

usmrceno 
osob 

těžce 
zraněno 
osob 

lehce 
zraněno 
osob 

2007 

všechny nehody 
s účastí cyklistů 

122 0 17 72 

nehody zaviněné 
cyklisty 

60 0 6 38 

2008 

všechny nehody 100 0 16 60 

nehody zaviněné 
cyklisty 

41 0 5 22 

2009 

všechny nehody 143 1 26 96 

nehody zaviněné 
cyklisty 

62 0 10 46 

2010 

všechny nehody 124 0 14 83 

nehody zaviněné 
cyklisty 

66 0 9 42 

2011 

všechny nehody 183 2 18 134 

nehody zaviněné 
cyklisty 

90 0 9 68 

2012 

všechny nehody 179 0 14 125 

nehody zaviněné 
cyklisty 

92 0 5 65 

2013 

všechny nehody 206 0 20 158 

nehody zaviněné 
cyklisty 

116 0 14 91 

2014 

všechny nehody 207 0 17 137 

nehody zaviněné 
cyklisty 

109 0 7 71 

CELKEM za 2007-
2014 

všechny nehody 1264 3 142 865 

nehody zaviněné 
cyklisty 

636 0 65 443 

Tabulka 1 - Nehody s účastí cyklistů. Zdroj: Evidence dopravních nehod Krajského ředitelství policie hl. m. 
Prahy 
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Z analýzy dopravní nehodovosti, která je k dispozici prostřednictvím Jednotné dopravní 
vektorové mapy Ministerstva dopravy je zřejmé, že v letech 2007-2015 došlo v Praze 8 
k 53 dopravním nehodám za účasti cyklistů. V naprosté většině byla následkem lehká 
zranění (37 nehod), pouze výjimečně se nehoda neobešla bez těžkých zranění (6 nehod). 
Důsledkem ostatních kolizí byla jen hmotná škoda (10 nehod), ke smrtelným nehodám 
v tomto období nedošlo. 

Z rozmístění lze vytipovat několik hlavních koridorů, kterými se cyklisté pohybují a kde 
dochází k dopravním nehodám. Velká část nehod je však plošně rozložena v celém území 
Prahy 8.  

 

Obr. 10: Přehled nehod cyklistů v silničním provozu na území Prahy 8 
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1.3. Rozbor současného stavu cyklistické dopravy 

1.3.1. Úloha cyklistické dopravy v dělbě dopravní práce 

Praha 8 je městská část, která nabízí rozdílné typy zástavby a je charakteristická i členitým 
terénem. Z hlediska morfologie, přírodních podmínek a typech zástavby, stejně jako 
návazností dopravy na území Středočeského kraje je velmi blízká podmínkám pro dopravu, 
které nabízí „velká“ Praha.  

Základem analýzy v této části je tedy celopražský dopravní průzkum s názvem „Cyklistická 
doprava v Praze 2012“, který v roce 2012 na zadání TSK realizovala agentura GfK.  

Cíl: 

Úkolem výzkumu bylo zhodnotit potenciál cyklistické dopravy v Praze, podmínky pro 
cyklistiku, motivace, důležitost faktorů pro volbu jízdného kola jako dopravního prostředku 
a bariéry bránící většímu rozvoji tohoto druhu dopravy. Respondenti byli vybráni jako 
reprezentativní vzorek pražské populace, závěry výzkumu však lze využít i pro Prahu 8.  

Průzkum zaměřený na cyklistickou dopravu se v Praze opakoval v letech 2002, 2008, 2010 
a 2012. 

Metodika: 

Dotazovány byly osoby žijící v Praze ve věku 15-69 let. Celkem bylo dotazováno 1025 
respondentů. K dotazování bylo použito dotazování v prostředí internetu (CAWI – 
Computer Assisted Web Interview). 

Z cíle průzkumu i použité metodiky vyplývá, že hlavním záměrem bylo zjišťování názorů na 
cyklistickou dopravu. Ze způsobu výběru cílové skupiny i formulace otázek pak pramení 
určité odchylky od jiných údajů (především o dělbě přepravní práce uváděných v kapitole 
1.4.3). 

Hlavní závěry: 

 Počet cyklistů roste, stejně jako vzdálenosti ujeté po 
Praze na jízdním kole. 

Zatímco v roce 2002 uvedlo 31 % osob, že jezdí na 
kole po Praze, v roce 2008 to bylo 37,1 %, v roce 
2010 už to bylo 44,8 % osob, což byl nárůst o 21 %, 
v roce 2012 dosáhl počet těchto osob 50,1 %, tedy 
další nárůst o 12 %. 

 Nárůst cyklistické dopravy je tažen nejen novými 
cyklisty, ale i zvětšováním ujeté vzdálenosti 
tradičními cyklisty. Roste také počet lidí, kteří jsou 
ochotní jezdit na kole celoročně. 

 Změna podmínek pro cyklistickou dopravu je hodnocena váhavě kladně. Lidé do 
jisté míry oceňují úsilí ke zlepšení, ale jak tempo změn, tak aktuální stav vyvolávají 
rozčarování.  

 Skupiny podle dopravního chování ve vztahu k cyklistice. Ve vztahu k jízdnímu kolu 
byla pražská populace rozdělena do 3 skupin: 
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 Cyklista (jezdí na kole po Praze alespoň 1x měsíčně)  

 Potenciální cyklista (jezdí na kole po Praze méně nebo vůbec, ale 
při odstranění bariér by jezdili více)  

 Necyklista (nejezdí a nejezdil by ani při odstranění bariér) 

 

Obr. 11: Základní segmentace z hlediska používání jízdního kola, zdroj: Cyklistická doprava v Praze 2012, 
GfK 

 Posilování dopravy na kolech způsobuje zároveň úbytek přepravního výkonu 
realizovaného IAD. Jinými slovy, cesty na kolech většinou nahrazují cesty, pro které 
dříve lidé používali osobní automobil. Posilováním cyklodopravy není dotčen 
realizovaný přepravní výkon MHD. Velký potenciál má kolo v kombinaci s MHD. 
Zlepšení podmínek pro intermodalitu výrazně zvyšuje atraktivnost cyklistické 
dopravy, hlavně mezi potenciálními cyklisty.  

 Hlavními bariérami pro využívání jízdního kola jsou nedostatečný pocit bezpečí, dále 
možnost uložení kola v cíli cesty a síť komunikací pro cyklisty. 

 

Zásadní překážky pro častější využití kola 

 Vedle zvýšení bezpečnosti, rozšíření komunikací pro cyklisty, zlepšení právního 

postavení cyklistů a vybudování půjčoven kol či sítě uzamykatelných stojanů by 

chuť jezdit na kole potenciálních cyklistů podpořila možnost bezplatné přepravy 

cyklistů MHD na vybraných úsecích do kopce. 
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Obr. 12: Zásadní překážky pro častější využití kola, zdroj: Cyklistická doprava v Praze 2012, GfK 

 

Zajímavé je, že výrazně kritičtěji hodnotí všechny faktory necyklisté (tedy ti, kteří na kole 
vůbec nejezdí). To naznačuje nejen skutečnou úroveň podmínek, především ale vnímaná 
rizika, která ovlivňuje řada faktorů. Jak ukázaly i další průzkumy, když si lidé jízdu na kole 
po Praze vyzkoušejí, jsou často překvapeni, jak neodpovídá zažitým představám o 
možnostech cyklodopravy v hlavním městě.  

 V hlavním městě je značný potenciál k rozšíření cyklistické dopravy. 

 Při výrazném zmírnění překážek by 87 % cyklistů a 67 % osob, které na kole 

nejezdí kvůli podmínkám pro cyklodopravu v Praze, používalo kolo k dopravě po 

Praze častěji. 

 Největší zastoupení i potenciál má v současné době rekreační cyklistika.  

Z 333 tis. cyklistů je 134 tis. rekreačních cyklistů, 81 tis. sportovních a 118 tis. 
dopravních. Mezi potenciálními cyklisty je rovněž nejsilnější skupina rekreačních (61 
tis. osob), dále dopravní (46 tis.) a nejméně je potenciálních sportovních cyklistů 
(21 tis. osob). Nejpozitivněji jsou hodnoceny podmínky pro rekreační a sportovní 
cyklistiku, nejhůře pro dopravní cyklistiku. 

 Podíl cyklistické dopravy v Praze dosahuje kolem 2 %. Největší podíl z celkového 
počtu cest zaujímá hromadná (42 %), pěší (30 %) a automobilová doprava (26 %). 
Podíl automobilové dopravy naroste o víkendových dnech, kdy dosahuje 33 %. 
Využívání jízdního kola je také silnější o víkendu, dosahuje 3,0 %. 
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Obr. 13:  Modal Split (vychází z počtu cest, aktuální stav v druhé dekádě září 2012), zdroj: Cyklistická 

doprava v Praze 2012, GfK 

 

 Cyklistická doprava má nejvyšší zastoupení u cest spojených s volným časem. 
U cest do školy a ze školy zase dominuje veřejná doprava.  

 Nejvyšší podíl hromadné dopravy je u cest do školy a ze školy (65 %), ale i u cest 
do práce a z práce (62 % - tento údaj proti roku 2010 významně narostl), pěší 
doprava je nejfrekventovanější při volnočasových aktivitách, péči o příbuzné (děti, 
rodiče), a nákupech (kolem 37 % - pokles proti předchozím datům). Cyklistická 
doprava dosahuje 5 % podílu u cest spojených s volným časem. 

 

Obr. 14: Modal split podle typů cest, zdroj: Cyklistická doprava v Praze 2012, GfK 

 

Pozn. Získané údaje se liší od oficiálních dat uváděných v kapitole 1.2.3., zejména kvůli 
odlišné metodice.  
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1.3.2. Vyhodnocení stavu dopravní infrastruktury (vhodnost pro 
cyklisty) 

Vhodnost stavu dopravní infrastruktury je zaměřena především na vyhodnocení možností 
využití stávající komunikační sítě, kde je povolená rychlost 50 km/h. Většina těchto 
komunikací je dvoupruhová a mnohdy i zbytečně předimenzovaná. V kapitole 2.4., v rámci 
opatření 1.1. (integrační opatření) tak bude navržena řada opatření pro cyklisty právě na 
těchto komunikací. I další komunikace, ve kterých se navrhuje zklidnění dopravy, jsou 
automaticky vhodné pro cyklistickou dopravu. Více o využití stávající dopravní 
infrastruktury pro cyklistickou dopravu se píše v návrhové části. 

Dále pro tuto kapitolu je možné také využít výsledků projektu „Jak odstranit klíčové bariéry 
cyklodopravy v Praze“, které realizovalo Oživení. Průzkum proběhl v roce 2010 a mapoval 
stav dopravní infrastruktury v Praze a jeho vnímání ze strany uživatelů – cyklistů. 
Vzhledem k tomu, že v letech 2011–2014 téměř ustal rozvoj cyklistické dopravy v Praze, 
výsledky tohoto průzkumu jsou stále platné i pro rok 2015. 

Cílem průzkumu bylo získat podrobné informace o tom, po jakých ulicích jsou pražští 
cyklisté ochotni jezdit a jak obtížné jsou pro ně běžné pražské překážky. 

 Průzkum probíhal od konce dubna do začátku června 2010 a to formou papírového 
a internetového dotazníku se shodným obsahem. 

 Průzkum byl velmi rozsáhlý, dotazník obsahoval celkem 79 otázek ve čtyřech 
sekcích. 

 Průzkumu se zúčastnilo celkem 412 respondentů, z toho 321 (78 %) respondentů 
jezdí po Praze na kole jednou týdně a častěji. 

 

Terény 

 Průzkum porovnával oblibu osmi základních modelových typů ulic: Kromě 
cyklostezky a ulice s cyklopruhy nechyběly ve srovnání ulice se silným provozem, 
nezpevněné cesty, ale také cyklisty v Praze hojně užívaný chodník. 

 Cyklostezky jsou z hodnocených terénů nejoblíbenější. Potvrdil se závěr z průzkumu 
GFK, podle kterého je pravidelní cyklisté považují za nepohodlné častěji než cyklisté 
příležitostní. 

 Klidné ulice s parkujícími auty považuje za pohodlné jen 40 % cyklistů. Jsou tak 
hodnocené přibližně stejně atraktivně jako přírodní cesty, ulice s cyklopruhy a pusté 
chodníky. 

 Cyklopruhy vnímají respondenti jako prostředek, který učiní málo oblíbenou ulici s 
provozem použitelnou. Instalace cyklopruhů sníží podíl těch, kdo by po takové ulici 
do práce nejeli, na čtvrtinu. Na druhou stranu, za pohodlné považuje cyklopruhy jen 
polovina cyklistů. 

 Dva roky praxe s cyklopruhy také mírně vyhrotily názor pravidelných cyklistů. 
Daleko častěji než příležitostní cyklisté se domnívají, že cyklopruh je buď příjemný, 
nebo pro delší cesty nepoužitelný. 

 Delší jízdu na ulici v běžném provozu zvládá jen třetina pražských cyklistů. 
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 Více než 70 % cyklistů nemíní podstupovat ani krátký průjezd místy se silným 
provozem (u příležitostných cyklistů je to dokonce víc než 80 %). 

 

Překážky obecně 

 Z 21 hodnocených překážek různého charakteru byl jako nejsnáze překonatelný 
vybrán přehledný přechod pro chodce, který považuje za vážný problém jen 10 % 
cyklistů. 

 Jako nejnáročnější vnímají cyklisté složité manévry v provozu (odbočení vlevo, 
zařazení do druhého pruhu, jízda v koloně). Taková místa dělají problémy skoro 
dvěma třetinám cyklistů. 

 Desetina cyklistů odmítá projíždět kruhovými objezdy, přes nepříjemná místa, v 
opačném směru v jednosměrkách a vynášet schody. Současně ale existují velké 
skupiny, kterým tyto překážky vůbec nevadí. 

 Překvapivě vysoký podíl odmítání průjezdu má nechutné místo (typu Povltavská, 
nebo serpentina u Bulhara, 11 %), ale také kruhový objezd! (10 %) 

 Velmi špatně jsou vnímány křižovatky, které je třeba překonat na několikrát a rušné 
pěší zóny. 

 Naopak za překvapivě snadné považují cyklisté předjetí kolony zprava a jízdu po 
tramvajových kolejích. 

 

O jednotlivých překážkách 

 Velký počet přechodů pro chodce nebo míst s pokynem vést kolo může od denního 
dojíždění odradit až 60 % cyklistů. 

 Aby byla zachována celkem přijatelná obtížnost cyklopruhů, je nutné značit 
doporučený průjezd cyklisty křižovatkou pomocí piktokoridoru. 

 Třetina cyklistů (a to jak pravidelných tak příležitostných) bude frekventovanou ulici 
raději křížit s pomocí přechodů pro chodce a to i v případě, že jsou kryti světelnými 
signály. 

 I taková místa, jako jsou tramvajové koleje, protisměrky, či strmá stoupání, 
považuje za zcela bezproblémová větší podíl cyklistů, než ulici dlážděnou kočičími 
hlavami. 

 Příležitostní cyklisté buď nevědí o nebezpečí dveřní zóny, nebo se tak obávají zabrat 
prostor projíždějícím autům, že dávají přednost riziku spojenému s parkujícími auty 
vpravo. 

 Jako překvapivě nepříjemná překážka je vnímaný kruhový objezd. Důvodem může 
být skutečnost, že jej čtyři pětiny cyklistů neprojíždějí bezpečněji středem jízdního 
pruhu, ale při pravém okraji, kde jsou ohrožováni předjíždějícími auty, která vzápětí 
odbočují. 

 Pokud je v křižovatce přerušený cyklopruh, pojede po chodníku skoro čtyřikrát více 
cyklistů, než kdyby byl průjezd křižovatkou značený piktokoridorem. 
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 Asi pro třetinu všech cyklistů je příznivý efekt cyklopruhů nulovaný nepřítomností 
řešení v křižovatkách. 

 Cyklisté se raději na své denní cestě vyhnou kruhovému objezdu než přehledné 
jednosměrce v protisměru. 

 Na přechodu nebo na pokyn dopravní značky považují za zbytečné sesednout dvě 
třetiny cyklistů. V pěší zóně považuje sesedání za zbytečné devět desetin cyklistů. 

 Za nejméně bezproblémovou překážku označili respondenti křižovatku projížděnou 
nadvakrát 

 Jen dvě pětiny cyklistů jsou ochotny projíždět křižovatky na dvojí čekání 
v přidruženém prostoru; ostatní budou hledat způsob, jak křižovatku projet 
najednou s auty. 

 Pro desetinu cyklistů není průjezdné, pokud mají na rušnější dvoupruhové ulici 
odbočit vlevo. 

 Tři pětiny cyklistů se koloně, kterou nejde předjet, vyhnou jízdou po chodníku. 

 Překážky, kterým se cyklisté nejvíce vyhýbají, jsou jízda v koloně, kterou nelze 
předjet, vynucená jízda v jiném než pravém pruhu, nepříjemné, znečištěné místo, 
nebezpečný přechod a předjíždění stojících kolon. 

 

Zdroj: Průzkum cyklistických preferencí v rámci projektu Jak odstranit klíčové bariéry 
cyklodopravy v Praze 

 

1.3.3. Vyhodnocení stavu cyklistické infrastruktury 

Pokud vycházíme z následující kapitoly 1.4, pak je nutné konstatovat, že na území Prahy 8 
prakticky neexistuje síť cyklistických tras a cyklostezek, která by zajistila cyklistům 
potřebné podmínky pro jízdu na kole (viz obr. 15 – aktuální stav cyklistické infrastruktury). 

Souvislé jsou pouze trasy A2, A26, A27 a částečně A28, ale i ty vykazují řadu kolizních 
míst. 

Jak bylo konstatováno na veřejném projednání dne 27. 8. 2015, další rozvoj cyklistické 
dopravy je nutné spojit jen s výstavbou a realizací konkrétních opatření pro cyklisty. Nejde 
o to, kolik dnes jezdí cyklistů, ale jaké podmínky jim vytvoříme. Nová opatření pro cyklisty 
a vytvoření souvislé sítě cyklotras automaticky přilákají nové cyklisty – tento fakt se 
v dopravní terminologii nazývá dopravní indukcí. 
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Obr. 15: Aktuální stav cyklistické infrastruktury  

(podrobné informace jsou k dispozici v samotné grafické příloze) 
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1.4. Existující síť cyklotras 

1.4.1. Popis řešeného území 

Praha 8 je členitá městská část rozpínající se z velké části na kopcích severně od centra 
metropole - tady naleznete Kobylisy, Bohnice, Prosek a Čimice. Patří sem ale i stará 
zástavba Karlína a Libně, která leží východně od Prahy 1 při pravém břehu Vltavy. 
Dohromady bydlí na Praze 8 asi 105 tisíc lidí. Pod městskou část patří například oblast 
Florence s autobusovým nádražím, nemocnice Bulovka či areál psychiatrické léčebny 
Bohnice. 

Charakteristika území 

 Městská část Praha 8 vykonává přenesenou působnost státní správy i pro městské 

části Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry a Praha-Březiněves, tj. pro celé území 

obvodu Praha 8. Území Prahy 8 jako jednoho z 22 pražských správních obvodů 

podle systému zavedeného 1. ledna 2002 je tak totožné s územím Prahy 8 jako 

jednoho z 10 obvodů členění Prahy v rámci územního členění státu. 

 Území městské části Praha 8 zahrnuje celá katastrální území Bohnice, Kobylisy, 

Čimice a Karlín a části katastrálních území Libeň (hlavní část), Trója (horní část), 

Střížkov, Nové Město (malá část v oblasti ÚAN Florenc) a Žižkov (nepatrná část). 

 

Obr. 16: Mapa území městské části Prahy 8 (podrobné informace jsou k dispozici v samotné grafické příloze) 

Praha je svým způsobem originální. O málokteré cyklotrase se dá říci, že má ryze dopravní 
či rekreační funkci. Praha má definovanou svou síť páteřních, hlavních a místních 
cyklotras. Do této struktury pak spadá i Praha 8. Jedna trasa tak muže splňovat hned 
několik funkcí. Často se také může stát, že ráno cyklista využívá nejkratší spojení do práce, 
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kdežto odpoledne již zvolí delší, leč příjemnější trasu, která splňuje spíše rekreační 
parametry.  

Návrh stávající sítě cyklotras předně vychází z územního plánu Hlavního města Prahy 
http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/. Díky novým stavbám by se mělo Praze 8 odlehčit 
od automobilové dopravy, podle předpokladu lidé budou moci více jezdit MHD a bude tedy 
i více prostoru pro cyklistickou dopravu. V Praze 8 jsou téměř všude dvoupruhy, které jsou 
předimenzovány. Komunikace bude tak možné využít nejen pro cyklopruhy, ale i pro 
zvýšení kapacity pro parkování.  

 

Obr. 17: Výkresová mapa územního plánu Prahy 

 

1.4.2. Existující cyklotrasy  

Návrh stávající sítě cyklotras dále vychází z upřesněného generelu cyklotras Prahy z roku 
2012, který však jen naznačuje koridory, kudy by tyto trasy měly vést. Předmětem tohoto 
generelu tak bude upřesnit tyto koridory do návrhů konkrétních, či variantních řešení. 

http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/
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Obr. 18: Systém cyklotras celoměstského významu Prahy z roku 2012 (cyklotrasy I. a II. třídy) 

 

Hlavní cyklotrasy 

 A2 (Vrané) – Zbraslav – Modřany – Braník – Podolí – Výtoň – Národní divadlo – 
Palachovo nám. – Těšnov – Rohanský ostrov – Libeň – Trója – Zámky – (Kralupy) 

 A26 Libeň – Vysočany – Hloubětín – Černý Most – Horní Počernice – (Zeleneč) 

 A27 Most – Horní Počernice – (Zeleneč) 

 A28 Zámky – Bohnice – Kobylisy – sídl. Ďáblice – Střížkov 

 A41 - Karlín 

 A42 (Hodkovice) – Písnice – Libuš – Nové Dvory – Krč – Kačerov – Spořilov – 
Bohdalec – Vršovice – Želivského – Ohrada – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Dolní 
Chabry 

 

B. Místní cyklotrasy 

 A421 Kačerov – Michle – Vršovice – Vinohrady – Žižkov – Karlín – Holešovice 

 A252 Nové Město – Karlín – Libeň – Vysočany 



GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8    Textová průvodní část 


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.        53 

 

 A253 Sokolovská – Voctářova – U Českých loděnic 

 A254 Libeň – Vysočany – Hloubětín 

 A257 Žižkov – Palmovka 

 A261 Libeň – Bulovka 

 A265 Libeň – Prosek – Klíčov – Kbely – Vinoř – (Podolanka) 

 A270 Bulovka – Ládví 

 A271 Pelc Tyrolka – Bulovka 

 A272 Trója – Kobylisy 

 A273 Trója – Velká Skála  

 A274 Podhoří – Velká Skála 

 A280 Bohnice – Čimický háj – Ďáblický háj – Ďáblice – Čakovice 

 A281 Staré Bohnice – most PO přes Vltavu 

 A282 Zámky – Drahaňská rokle – Dolní Chabry – Ďáblice 

 A283 Ládví – Ďáblický háj – Čimice – Dolní Chabry – (Zdiby) 

 A284 Bohnice – Čimice 

 A286 Čimice – Dolní Chabry – Ďáblice 

 A288 Ďáblice -  Zdiby 

 A289 sídliště Ďáblice – Ďáblice – Březiněves – (Bořanovice) 

 

Nicméně je třeba brát na zřetel, že se jedná opravdu jen o koridory, na kterých často 
nejsou žádná opatření pro cyklisty. V současné chvíli se jedná o koridory cyklistické 
infrastruktury vymezující plochy, které zahrnují zejména prostory místní komunikace nebo 
bezprostředně přilehlé pásy území a další pásy v nezastavěném nebo nezastavitelném 
území města, kde se ukládá povinnost realizace kontinuálních opatření pro provoz cyklistů 
stavebního i dopravně-organizačního charakteru.  

Až teprve v kapitole 2.3 budou navržena v konkrétním místě nebo úseku koridoru 
cyklistické infrastruktury (cyklotras) vhodná procyklistická opatření, zejména s 
přihlédnutím k intenzitám automobilové dopravy a dle místních podmínek tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost cyklistů a maximální komfort i orientace jejich pohybu. Za splnění 
regulativu se nepovažuje samostatné osazení informativních značek směrových pro cyklisty 
bez adekvátních úprav koridoru.    

Při rozboru území se kromě místního šetření proto vycházelo také z informací, které jsou 
dostupné na mapovém portále Prahou na kole. Jedná se o běžně užívané a v současnosti 
prostupné stopy a průjezdy územím, které si hledají sami uživatelé, aniž by byly jakkoliv 
značeny. Zčásti tyto trasy odpovídají budoucímu systému celoměstské sítě a zčásti se 
jedná o průnik s místním systémem plošné obsluhy území (místní a doplňkové koridory a 
trasy).   
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Obr. 19: Systém doporučených cyklotras na webu Prahou na kole 

Na základě této analýzy pak byl zpracován aktuální stav cyklotras dle generelu 
bezmotorové dopravy (viz obr. 12) 

 

Obr. 20: Uživatelská mapa současných opatření pro cyklisty  

(podrobné informace jsou k dispozici v samotné grafické příloze) 
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1.4.3. Přehled realizovaných úseků a kolizních míst  

A2 hlavní páteřní trasa: Těšnov – Rohanský ostrov – Libeň – Trója – Zámky  

Jedná se o hlavní páteřní trasu, která napojuje Prahu 8 na centrum i na Středočeský kraj a 
je součástí EuroVelo 7.   

Vazba na nedávno dostavěnou cyklostezku ze Zbraslavi, přičemž tato stezka navazuje také 
na novou cyklostezku do Vraného nad Vltavou. Výhodou jsou také návaznosti na další 
cyklotrasy (na Praze 8 na A26, A27, A28) vedoucí směrem do Bohnic, Kobylis a Letňan, ale 
také je zde vazba na Prahu 7.  

Trasa je vhodná pro rekreační cyklisty, kteří si chtějí vyjet na delší výlet, ale i pro dopravní 
cyklisty, kteří se obávají provozu na Rohanském nábřeží nebo se chtějí vyhnout rušné 
křižovatce na Palmovce. 

Směrem z centra na sever trasa vede kolem několika zajímavých míst (Trojský zámek, 
ZOO, Botanická zahrada, loděnice, Stromovka). Např. chce-li obyvatel Libně vyrazit do 
ZOO, je určitě příjemnější použít kolo a jet podél řeky než použití tramvaje a následně 
autobusu.  

Trasa vede v blízkosti stanic metra Palmovka, Invalidovna, Křižíkova a Florenc. Možná by 
cyklisté na těchto stanicích ocenili parkovací boxy na kola.  

Po celé trase se nachází několik druhů opatření pro cyklisty: 

 Společná stezka pro chodce a cyklisty (C9) 

 Stezka pro chodce a cyklisty, směrově rozdělená (C10) 

 Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (V17) 
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Hlavní kolizní místa - shrnutí: 

 Víceméně v celém úseku je nevyhovující povrch. Kvalitu jízdy také místy snižuje 

hmatový pás a chybějící osvětlení v Thomayerových sadech. 

 Překážky: bloky na stezce, štěrk a kamínky, louže pod Libeňským mostem (propadlý 

povrch, neboť tudy jezdí těžká auta), U Českých loděnic – střídání polohy pruhů pro 

chodce a pro cyklisty, podél Povltavské velmi úzké místo s lampami a hmatovým 

pásem. 

 Nevýhodou je také problematické křížení A2xA27. 

 V Karlíně chybějí pohodlnější napojení na stezku, ideálně by měla vést od stanic 

metra.  

A26 Libeň 

Spojuje Prahu 8 s Prahou 9 a prakticky vede po rovině. Trasa dále pokračuje až na Černý 
Most. Trasa je velmi výhodná pro obyvatele Libně, kteří se skrz ni mohou následně napojit 
na další trasy. 

Po celé trase se nachází několik druhů opatření pro cyklisty: 

 Společná stezka pro chodce a cyklisty (C9) 

 Stezka pro chodce a cyklisty, směrově rozdělená (C10) 



GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8    Textová průvodní část 


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.        57 

 

 

 

 

 
 

Hlavní kolizní místa - shrnutí: 

 Elsnicovo náměstí – velmi rušné, špatné značení, cyklisté objíždějí Voctářovu po 

chodníku vedoucím podél parku, povětšinou špatný povrch (nerovnosti), je nutné 

dořešit přejezdy pro cyklisty. 

 Vodní prostup pod Čuprovou – zde komplikací potenciální pravděpodobnost 

povodní.  
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A27 – Povltavská – Bulovka – Střížkovská - Teplická 
Napojuje Prahu 8 na Letňany a Kbely. Ideálně by v budoucnu na Vysočanské měla 
navazovat na A28 a na stezku v Ďáblickém háji. Trasa A27 vede strmým kopcem nahoru 
velmi frekventovanou ulicí Bulovka, na níž ale nejsou žádná procyklistická opatření. V ulici 
Na Vartě není příliš dobrý povrch. Dále pokračuje klidnou ulicí Střížkovskou, kde není 
téměř žádný provoz a hladký asfalt v celé délce. V dolní části ulice jsou zpomalovací prahy 
provedeny procyklistickým způsobem s velkým prostorem při krajích. 

Tuto trasu určitě nelze doporučit rodinám s dětmi a nezkušeným cyklistům. 

Trasa je bez opatření pro cyklisty. 

 

 
Poznámka: byl použit i archiv fotodokumentace z webu Prahou na kole 

 

Hlavní kolizní místa: 

 Nepříjemné křížení tras A2 a A27 na křižovatce ulic Povltavská a Bulovka. Končí zde 

nepříjemný úsek cyklopruhu na A2 na ul. Povltavská. Vyústění ulice Bulovka a 

přejezd ulice Povltavské na chodník na druhé straně - provoz, nepřehledné místo. 

Přechod pro chodce má vysoké obrubníky. Nově řešení v HDP s nepřímým 

odbočením.  

 Poblíž Nemocnice Bulovka musí cyklista překonat nepříjemnou křižovatku na 

Zenklově.  

 Obtížně sjízdný retardér na ul. Střížkovská - retardér nutí velmi výrazně snížit 

rychlost nejen auta, kterých tu moc nejezdí, ale i na kole. Zvláště ve sjezdu 

nepříjemné.  
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A28 – Bohnická – Řešovská – Lehnická - Čimická 

Začíná u Vltavy poblíž přívozu do Sedlce (zde je tedy napojení na A1). Stezka vede ulicí 
Bohnickou, která představuje celkem pohodlné stoupání. Bohužel se jedná o úzkou 
frekventovanou komunikaci, na níž chybí procyklistická opatření. Bohnická vede do Starých 
Bohnic, kde je možnost se občerstvit a vidět několik zajímavých památek (např. kostel). 
A28 vede také v blízkosti areálu Bohnické léčebny, kde se nacházejí další památky. Trasa 
vede dále až po křižovatku s ul. Zhořelecká, na které není příliš provoz. Dále trasa A28 
pokračuje po ul. Radomská, kde je zrealizována cykloobousměrka, která zkracuje průjezd 
trasy A28 sídlištěm Bohnice. Začátek a konec řešený cyklopruhem, v užší části několik 
piktogramů.  

Trasa je proto dobře dostupná a výhodná hlavně pro obyvatele Bohnic. 

Dále trasa vede v blízkosti nákupního centra Krakov a Kulturního domu Krakov. Mezi 
Těšínskou a Čimickou je vyasfaltovaná cyklostezka, která vede v těsné blízkosti 
Dopravního hřiště ZŠ Glowackého (to je v určitých hodinách volně přístupné veřejnosti).  

 

Na Čimické vyznačená trasa končí.  

Dle generelu Prahy by dále měla vést po ulicích Čimická a Střelničná. V tomto úseku 
nejsou ale žádná opatření pro cyklisty (výjimkou je krátký úsek pruhu pro BUS, kde může 
jet i cyklista).  
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Mapový portál prahounakole.cz zatím ovšem doporučuje pro cyklisty jinou variantu. Vede 
po ul. Velká Skála, pak podél lesa, aby se napojila na ul. K Sadu, pak pokračuje po ul. 
Písečná, až se dostane ke křižovatce Čimická x Přemyšlenská. Dále pokračuje po ul. 
Přemyšlenská, až se dostane ke křižovatce Horňátecká x Přemyšlenská, dále vede po ul. 
Přemyšlenská a Čumpelíkova. Pak vede podél ul. Střelničná, na křižovatce s ul. Dolejškova 
trasa přechází na druhou stranu ul. Střelničné.  

V návrhové části kapitole 2.3 však již trasa povede po ulicích Čimická a Střelničná. 

Hlavní kolizní místa - shrnutí: 

 Určitým problémem je křížení s ul. Lodžskou, kde je silnější provoz a přechod pro 

chodce nepřiléhá těsně ke křižovatce. 

 Trasa vede po cyklostezce přes sídliště Bohnice až k ulici Čimická, kde je ovšem 

nevyřešený přejezd přes tuto ulici. 

 Dle generelu Prahy by dále měla vést po ulicích Čimická a Střelničná. V tomto úseku 

nejsou ale žádná opatření pro cyklisty (výjimkou je krátký úsek pruhu pro BUS, kde 

může jet i cyklista. 

 Odstranění jednosměrného úseku (30m) v ulici Na Malém klínu. 

 

A42 Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Dolní Chabry  

Dle generelu má koridor vést ulicemi Zenklova, Nad Šutkou, Horňátecká, Ústecká. V tomto 
koridoru ale nejsou v podstatě žádná opatření pro cyklisty (jen na Horňátecké jsou 
cyklopiktoridory a bus+cyklo pruh). Nyní se tedy doporučuje, aby cyklisté využili 
„tramvajový cyklovýtah“, který už funguje od Palmovky. 

Proto mapový portál Prahou na kole zatím doporučuje pro cyklisty jinou variantu. 
V návrhové části kapitole 2.3 však již trasa povede také po výše uvedených ulicích. 

Současné doporučené vedení A42 dle mapového portálu Prahou na kole v bodech: 

 vede po ul. Zenklova až po trasu A26. Chvíli vede v souběhu s touto trasou, pak se 

odpojí a přejede přes ulici Čuprova, Pod Labuťkou a dále ulicí Františka Kadlece. 

Odbočuje z A26, křižovatkou U Kříže a pak pokračuje ulicí Františka Kadlece. Odsud 
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na západ je ulice tři bloky jednosměrná proti. Kdyby zde vznikla cykloobousměrka, 

vyhnuli by se cyklisté zajížďce a provozu ve Vosmíkových.  

 Navazuje na A27. 

 Není řešen podjezd pod ul. Libereckou.  

 Dále pokračuje po ul. Na Okrouhlíku, Na Pěšinách až se cyklista dostane na 

křižovatku Kobylisy. 

 V opačném směru vede po ul. U Školské zahrady. 

 Po překonání ulice Střelničné pokračuje po ul. Čumpelíkova až po ul. Žernosecká, 

kde se napojuje na trasu A283 a dále opouští hranice Prahy 8. 

Na místních cyklotrasách jsou opatření realizována jen výjimečně. Níže je uveden přehled: 

Hlavní kolizní místa - shrnutí: 

 V ulici Františka Kadlece je jednosměrná proti. Je nutné, aby zde vznikla 

cykloobousměrka, aby se cyklisté vyhnuli zajížďce a provozu ve Vosmíkových.  

 Je třeba zajistit podjezd pod Libereckou. Jediným řešením je legalizace jízdy po 

levém chodníku (DZ – C7 s dodatkovou tabulkou „vjezd cyklistům povolen“) – 

stejné opatření i pro trasu A270 (od ul. Davídkova): 

A421 Karlín – Holešovice  

 Na Žižkově značená jako trasa „1“, na Praze 8 neznačená. Zajímavá spojka z Karlína 

na Žižkov, ale zároveň propojuje Prahu 3 s Prahou 7. Je možné využít přívozu. 

Hlavní kolizní místa - shrnutí: 

 Nyní chybí bezpečný přejezd přes ulici Rohanské nábřeží. 

 V rámci revitalizace území se nesmí zapomenout na cyklostezku, která dovede 

cyklisty na A2  

 Chybí lávka pro pěší a cyklisty spojující Karlín a Holešovice (v plánu je realizace této 

lávky). 

 

A252 Nové Město – Karlín – Libeň – Vysočany 

Její počátek je vyznačen na Náměstí republiky, ale dále je neznačena. Vede Karlínem, kde 
je mnoho památek, obchodů a občerstvovacích zařízení.  
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Kolizní místo: 

 V ulici Křižíkova problém v podobě nekompletní cykloobousměrky (poblíž křižovatky 

s ulicí Prvního pluku). Vjezd do křižovatky totiž není ještě vybaven semaforem pro 

příjezd cyklistů. Ale bude dodatečně vybaven. Poznámka: zdroj požadavku: Prahou 

na kole. 

 

A253 Sokolovská – Voctářova – U Českých loděnic 

V tomto případě je třeba uvést pilotní realizaci cyklistických pruhů na ul. Rohanského 
nábřeží. Zajímavým faktem je, že zde je současná intenzita 35000 voz./24 hodin. Je to 
signálem, že i v těchto intenzitách je možno realizovat cyklistická opatření. 

 
 

Kolizní místo: 

 Trasa je nepřehledná a nebezpečná od frekventované ulice Voctářovy (od 

Kauflandu po Elsnicovo náměstí bez cyklopruhů). 

 
A254 Libeň – Vysočany – Hloubětín 

Značena na Libeňském mostě a dále směr Palmovka, pro cyklo průjezdné.  
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Kolizní místo: 

 Problematické místo na křižovatce s tramvajemi na Palmovce. 

A257 Žižkov – Palmovka 

 Celý koridor se ve stávající podobě dá považovat za kolizní, nejsou zde žádná 

opatření pro cyklisty. 

 Krejcárek – Balabenka. Existuje Karta záměru. Je hotová studie a probíhá soutěž na 

DÚR – ÚR. Předpoklad realizace rok 2017.  

A261 Libeň – Bulovka 

 Zatím bez opatření pro cyklisty.  

A265 Libeň – Prosek – Klíčov – Kbely – Vinoř – (Podolanka) 

 Celý koridor se ve stávající podobě dá považovat za kolizní, nejsou zde žádná 

opatření pro cyklisty. 

A270 Bulovka – Ládví 

Prudký kopec s frekventovanou komunikací. Opatření jen ve směru nahoru. Rychlá spojka 
mezi Ládvím a Bulovkou po ulici Davídkova, kde jsou cyklopiktokoridory, ale rozhodně 
nelze doporučit rodinám s dětmi.  

Cyklopiktokorodory dolů jsou navíc vyznačeny jen v krátkém úseku v horní části. V téhle 
podobě jsou možná nebezpečnější, než kdyby tam nebyly vůbec. 

Směrem dolů narazí cyklista na zákaz vjezdu do jednosměrky. Velmi prudký kopec a velký 
provoz. 
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Kolizní místo: 

 Je třeba zajistit podjezd pod ul. Liberecká, neboť je zde jednosměrná ulice ze 

směru stanice metra Ládví. 

 

A271 Pelc Tyrolka – Bulovka  

Existence cykloobousměrky mezi ulicemi Nad Rokoskou a S. K. Neumanna.  

. 
Zdroj foto: Prahou na kole 

Kolizní místo: 

Poznámka: Dle generelu vede ulicí V Holešovičkách. Lepší je alternativní stopa mapového 
portálu dle Prahou na kole, kde jsou ovšem tato kolizní místa: 

 V současné chvíli musí jít cyklista po chodníku směrem k Povltavské, je nutné 
navrhnout nějaké řešení 

 Nejsou dořešeny přechody na ul. Povltavské.  

 

A272 Trója – Kobylisy 

 Její počátek u Vltavy se již nenachází na Praze 8.  

 Vede ulicí Trojská bez opatření pro cyklisty. 
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A274 Trója – Bohnice 

Místně značena také jako A273. Vede ulicemi Čimická, K Pazderkám a dále lesem kolem 
vinice, kde je atraktivní výhled. Na trase je: 

 společná stezka pro chodce a cyklisty (C9) 

 stezka pro chodce a cyklisty, směrově rozdělená (C10) 

 Využívá také koridor stávající lesní cesty. 

Bohužel na Praze 7 není dále značená. Ulicí Pod Havránkou je možné se dostat až 

k Trojské lávce (zde vazba na Stromovku). Vede také kolem zámku v Troji. 

 
 

Hlavní kolizní místa: 

 Bodově je třeba dořešit sjezdy z této trasy do sídliště Bohnice. 

 Trasa kříží ul. K Pazderkám, kde cyklista by měl jít pěšky. Je třeba zřídit společný 

přejezd/přechod pro cyklisty a chodce. 
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A280 IN-LINE koridor Bohnice – Čimický háj – Ďáblický háj – Ďáblice  

Místně značená jako A270, ale dle generelu jako A280. Vede Čimickým a Ďáblickým 
hájem. Příjemné je, že vede víceméně stále lesem. Na ul. Maškové jsou pak cyklistické 
pruhy.  

 

 

Hlavní kolizní místa: 

 V Čimickém háji velmi špatný povrch (poznámka: chodci frekventovaná cesta v 

Čimickém háji). 

 Vjezd z Čimického háje do Maškovy – hodně písku a kameny. 

 Nepříjemné je také překonávání křižovatky ulic Horňátecká, Ústecká a Žernosecká.  

 Chodecky frekventovaná cesta v Ďáblickém háji – zde pak opouští Prahu 8. 

A281 Staré Bohnice – most PO přes Vltavu 

 Tato trasa bude navržena v novém koridoru (viz kapitola 2.3.), proto zde nebyla 

definována žádná kolizní místa. 

A282 Zámky – Drahaňská rokle – Dolní Chabry – Ďáblice)  

 Pro kolo velmi nevhodný povrch lesem, místy je těžké i projít.  

A283 Ládví – Ďáblický háj – Čimice – Dolní Chabry  

Trasa je značená jen u metra Ládví, dále jen vyznačené pruhy pro chodce a cyklisty. U 
křižovatky Žernosecká aj. značení končí. Vede kolem rušné ulice Žernosecké.  
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Hlavní kolizní místa: 

 Špatný povrch na stávající cyklostezce. 

 Chybí pokračování trasy po ul. Ústecká. 

A284 Bohnice – Čimice 

 Celý koridor se ve stávající podobě dá považovat za kolizní, nejsou zde žádná 

opatření pro cyklisty. 

A286 Dolní Chabry – Ďáblice (mimo území Prahy 8) 

 Celý koridor se ve stávající podobě dá považovat za kolizní, nejsou zde žádná 

opatření pro cyklisty. 

A289 sídliště Ďáblice – Ďáblice  

 Celý koridor se ve stávající podobě dá považovat za kolizní, nejsou zde žádná 

opatření pro cyklisty. 
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1.4.4. Stavby připravené k realizaci 

A26 - vodní prostup pod komunikací Čuprova 

Páteřní cyklotrasa A 26 (v západní části podél toku 
Rokytky) stále vykazuje několik pro cyklisty 
nepřehledných úseků. Jedno z takovýchto míst se 
nachází v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty 
vedoucí podél Rokytky s frekventovanou komunikací 
Čuprova (součást Městského okruhu). Toto místo je 
v současnosti řešeno pouze pro pěší dopravu a to 
podchodem (rampa s pravými úhly a schodiště). 
Účelem akce je zjistit všechny okrajové podmínky 
pro možnou realizaci tzv. vodního prostupu pod 
komunikací Čuprova – podél toku Rokytky, čímž 
by došlo ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti 
provozu cyklistů i chodců. 

 

A27 - řešení konfliktního místa  

 Předmětem zadávací karty je podrobnější specifikace podmínek pro odstranění 
významné bariéry cyklodopravy v místě křížení ul. Povltavská, Bulovka a U Českých 
loděnic (A 2). 

 Význam páteřní trasy A 2 s vazbou k Bulovce (A 27) a dále směr Ládví, Praha 9 a 
Praha 18 je pro cyklodopravu i cykloturistiku v této oblasti zásadní. 

 V současnosti je místo kritické z pohledu bezpečnosti provozu, zejména levá 
odbočení z ul. Povltavská do ul. Bulovka, resp. na pobřežní cestu (A 2), jsou ve 
špičkových hodinách velmi nebezpečná. Vozidla IAD zde dosahují rychlosti až 80 
km/hod. Celé křížení je nutno zklidnit a zajistit pro cyklistickou dopravu adekvátním 
křížení obou vzájemně odsazených stykových křižovatek. 
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1.4.5. Vazby na pěší a in-line 

I když se dle zadání má řešit zvláště cyklistická doprava, je třeba řešit i návaznosti na 
chůzi a na in-linisty. V obou případech chodec / cyklista / in-linista se potkávají v jednom 
veřejném prostoru a tento fakt je třeba brát na zřetel. 

Pěší koridory a trasy 

 Pěší koridory - nejedná se o vyznačené trasy, avšak o možnost průchodnosti 
kulturní (vliv člověka) i přírodní krajiny. Na území Prahy lze předpokládat zásadně 
převažující vliv člověka ve všech směrech.  

 Pěší značené trasy (KČT či naučné trasy) jsou vytvořeny převážně za účelem 
rekreace. 

Společné podmínky pro řešení pěší a cyklistické dopravy 

 Prostupnost územím 

 Bezbariérové řešení 

 Vzájemné propojení zelených ploch území MČ i v okolí 

 Prostupnost a překonání bariér nejen přírodních, ale i umělých 

o řeka Vltava a potoky 

o údolí a reliéf 

o silniční stavby současné a výhledové 

o železniční stavby 

o uzavřené či oplocené areály 

o městské dopravní tepny a jejich křižovatky 

o rozvojová území 

o propojení jednotlivých obydlených území/ulic navzájem a ulic s krajinou. 

Základní přehled podmínek, které mají napomoci podpoře pěší dopravy: 

 Přímá a souvislá. Pěší doprava je velmi citlivá na nejrůznější objížďky (velké 
budovy, nekvalitní přechody, atd.), proto je třeba chodcům zajistit nejkratší možnou 
trasu a kde to jen trochu jde, využít zkratky. Úspěšnost celé sítě tras pro pěší 
mohou snižovat i krátké úseky nebezpečných nebo jinak nepříjemných cest. Pro 
pěší mobilitu je atraktivita prostředí a infrastruktury velmi významná. Požitek 
z chůze je mnohem větší, když infrastruktura pro pěší vede přes parky, oblasti se 
zelení a podél vodních ploch. Vyhněte se rozsáhlým a monotónním budovám nebo 
trasám podél silnic s hustým provozem. 

 Atraktivní. Atraktivitu tras pro pěší výrazně zvyšují ulice, kde to takzvaně žije 
dnem i nocí. Toho lze dosáhnout jen v místech, kde je dostatek prostoru k bydlení, 
zajímavá nabídka služeb a dalších zařízení, a také prostory k setkávání (smíšené 
využití prostor ve městě je lepší než prostorová separace). 

 Pohodlná. Mimo pěší zóny ve městech jsou chodci často opomíjení, což dokazují 
např. konstrukční kritéria pro výstavbu chodníků. Šířka chodníku je po desetiletí 
definovaná jednoduchým sloučením šířky dvou chodců: 0,75 m + 0,75 m = 1,5 m. 
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Taková šířka je však v praxi většinou nedostatečná, často je navíc ještě menší kvůli 
sloupům osvětlení, zaparkovaným autům a dalším překážkám. Na chodníku se 
přitom potkávají i lidé s batohy, s holemi nebo na vozíku. Člověk při chůzi potřebuje 
asi 1,0 m prostoru, vzhledem k tomu, že velká část lidí s sebou nosí tašky, deštníky 
atd. Od obou okrajů chodníku je potřeba mít vzdálenost minimálně 25 cm. Z toho 
vyplývá minimální šířka 2,5 m, aby dvě osoby mohly kolem sebe pohodlně projít. 
Pokud potřebujeme ještě prostor navíc např. pro lavičky nebo pro zastavení a 
prohlížení výkladních skříní, musí být šířka ještě navýšena. Dalším příkladem 
opomíjení chodců jsou dlouhé čekací doby na semaforech, nekvalitní povrch 
chodníků, kaluže na chodnících atd. To vše výrazně snižuje atraktivitu pěší dopravy. 

 

IN-LINE 

Nyní vyhledávaná trasa pro in-line je pouze A2 – podél Vltavy, úsek Most Barikádníků – 
Trója – Zámky, dostupnost především MHD či autem k ZOO 

Východiska pro návrh 

Problémem je podélný sklon a rozdělení Prahy 8 na více výškových úrovní (horní a dolní 
část Prahy 8), v území mezi těmito částmi jsou převážně sklonité komunikace a cesty, 
které nejsou pro in-line použitelné. Lze však najít samostatná území či úseky, a ty 
postupně propojit veřejnou dopravou. Přetížený provoz na úseku podél Vltavy nutno 
rozředit a nabídnout další možnosti. O tomto nutno plošně informovat obyvatele i 
návštěvníky MČ. 

Další existující místa v okolí Prahy 8, na které lze navázat či je propojit veřejnou dopravou 
a informační kampaní: park Prosek, lesopark Letňany, Letná, Stromovka, hl. nádraží - 
Vítkov – Krejcárek 

1.5. Závěr - vyhodnocení, doporučení 

Vyhodnocení cyklistické infrastruktury bylo již provedeno v rámci kapitoly 1.3.3. 
doporučení na zkvalitnění sítě cyklotras a stezek pak byly již popsány v kapitole 1.1.6. 

Tato kapitola pak jen doplňuje některá další doporučení a východiska pro návrhy: 

1. Pro návrh odp. opatření pro cyklisty uvádí technická literatura (ČSN 73 6110 a TP 
179) jako jedno z kritérií poměr intenzit automobilové a cyklistické dopravy. 
Odděleným provozem se rozumí jakékoliv opatření s vlastním či sdíleným prostorem 
vymezeným pouze nebo i pro provoz jízdních kol (např. i VJP pro 
BUS+CYKLO+TAXI apod.).   

2. Okamžité sledované intenzity cykl. dopravy v profilu nejsou pro návrh opatření 
relevantní. Protože cyklisté volí zpravidla přímou, ale přesto bezpečnou trasu, 
využívají více průjezdů pro daný směr. Záleží také na kombinaci s výškovým 
profilem trasy, tj. ztraceným spádem. apod. Zásadním vstupem je tedy územní 
analýza potenciálu, tj. přímosti propojení s dalšími místními centry či územními 
celky, zdrojových a cílových lokalit. Tento potenciál pak značně navyšuje potřebu, 
neboť nebezpečným místům bez opatření pro cyklisty se zkrátka cyklisté vyhýbají a 
takové místo objíždí či volí zajížďku. 
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Tabulka 2 – doporučené limity intenzit pro návrh odděleného provozu cyklistů 

zdroj ČSN 73 6110 

 

3. Vybrané výše uvedené sběrné komunikace, ve kterých se snižují intenzity, jsou 
někdy 4pruhové a pokud ve výhledu dosahují intenzit pod 15.000 vozidel / den, tak 
jsou mnohdy předimenzované. V těchto ulicích lze uvažovat o možném 
zásadním zvýšení komfortu pro provoz pěších, veřejné dopravy i jízdních 
kol, zejména pro cyklisty je zde třeba zvážit nejen organizační ale taktéž 
stavební řešení. Toto „předimenzování“ lze považovat za jakousi rezervu a 
možnost v budoucnu řešit profil ve prospěch koalice: veřejná-pěší-cyklistická 
doprava. Vybrané široké ulice, dnes 4pruhové, byly původně koncipovány 
s rezervou pro VHD s tím, že profil bude moci být přerozdělen. 

4. Městské třídy, ve kterých se předpokládá dlouhodobý nárůst provozu automobilové 
dopravy, je třeba řešit s vyšším důrazem na bezpečnost, tj. v ohledu k bezpečnosti 
s rezervou pro budoucí stav a v úzkých souvislostech s veřejnou dopravou. 

5. Zásadní páteřní komunikace je třeba řešit především mimoúrovňově a při všech 
stupních přípravy řešit s důrazem na prostupnost území pro pěší a cyklisty. 

6. Komunikace nové (výhled dle UP) mohou tvořit bariéru pro provoz jízdních kol i pro 
pěší, resp. pro prostupnost krajiny. Proto je nutné v rámci přípravy (již ve fázi EIA) 
řešit potřeby obou druhů dopravy, neboť součástí staveb by měly být i případné 
vyvolané přeložky, či související objekty, které zajistí provoz chodců a cyklistů. 
Dodatečná řešení lze realizovat stěží Jedná se o následující: 

o Pražský okruh (PO), 

o spojka K Ládví – Spořická - PO     

o Městský okruh (MO): Spojovací – Balabenka – Čuprova – Povltavská 

 

  



GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8    Textová průvodní část 


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.        72 

 

2. Návrhová fáze 

2.1. Inženýrský přístup versus filosofie a sociologie 

Generely obecně jsou považovány za územně plánovací podklady, které primárně řeší 
„jen“ infrastrukturu. Na tom by nebylo nic špatného, ale velmi často se zapomíná i na širší 
kontext, zapomíná se na to, jak navržená infrastruktura může ovlivňovat život lidí. Než se 
tedy přistoupí k navrhovaným opatřením je potřeba si připomenout určité zásady, které 
přichází spíše ze světa filosofie a sociologie. Kapitola tak zahrnuje několik zamyšlení, které 
se snaží na generel vrhnout trochu jiné světlo než jen to technokraticko-inženýrské. Sada 
výroků je doplněna konkrétními návrhy pro Prahu 8: 

 

„Nikdo nevěděl, že to, jak stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí“.  

Jan Gehl, dánský architekt, ve filmu Lidský rozměr. 

Poznámka: Chápejte následující návrhy jako možnost vytvořit lidem takové podmínky, 
které je budou k jízdě na kole motivovat. Víte, kolik lidí by rádo jezdilo na kole, ale nejezdí, 
a to jen proto, že se bojí v dnešním provozu? 

 

„Správnou cestu nemůže lidem ukazovat nestranný vědec či expert, správná cesta je 
výsledkem naší vlastní volby a společenské debaty.“  

Ulrich Beck 

Poznámka: Dne 27. 8. 2015 proběhlo veřejné slyšení k tomu generelu. Všechny 
připomínky zpracovatel bral velmi vážně a snažil se je zapracovat. 

 

„Řidiči?! Berte takové generely jako něco, co především vám přinese užitek. Ptáte se jak? 
To je jednoduché. Dnes se auta pohybují ve špičce po Praze cca 17 - 20 km/h. Pokud ale 
přesvědčíme lidi, kteří jezdí autem skutečně zbytečně na krátké vzdálenosti, aby začali 
jezdit veřejnou dopravou, na kole, chodit pěšky, nebo kombinovali jednotlivé možnosti. 
Třeba dojeli autem na konečnou zastávku tramvaje, zaparkovali a dále jeli tramvají“. 

Prof. Axel Ahrens, Technická Univerzita v Drážďanech 

Poznámka: Pokud jde o tu intermodalitu, tak v případě Prahy 8 jde například o zřízení 
systému Bike and Ride na konečných zastávkách tramvají 10, 17. Co kdyby ale měl řidič 
na takovém parkovišti zdarma místo, když se prokáže, že má zakoupenou síťovou jízdenku 
na MHD v Praze? 
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„Jsem vyznavačem toho, že v nebezpečí je bezpečí. Holandský architekt Hans Monderman 
takhle přistupuje k veřejnému prostoru. On se nebál – a někde v Holandsku a v Anglii to 
dál zkoušel – prostě smíchat provoz. Tam jezdí auta, cyklisté, nákladní auta mezi dětmi a 
školami a najednou se zjistilo, že se k sobě chovají všichni více ohleduplně. Když cítíte 
nebezpečí, tak se na té silnici chováte lépe. Když se lidé cítí bezpečně, tak se tomu 
nevěnují. Ve městech by doprava měla být pohromadě, aby se tam míchalo. Ale když 
jedete po silnici, kde se smí devadesát, tak tam už by to byl problém, protože cyklista má 
být metr a půl od vozidla.“ 

Rozhovor s Karolem Kočárkem, šéf DI Policie ČR v okrese Ústí nad Labem. DNES, 15. 8. 
2015 

Poznámka: Proběhla řada diskusí na téma „segregace“ a „integrace“. K dispozici je i 
technická norma, která určuje, kdy je vhodné zřizovat cyklistické pruhy a kdy ne. Celá řada 
informací je například dostupných zde:  

http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/cyklogenerel/sdilet-nebo-separovat/.  

Nicméně v případě Prahy 8, kdy má až zbytečně mnoho předimenzovaných komunikací je 
otázka možná jinak postavena – Chceš, nebo nechceš? Vždyť na Rohanském nábřeží už 
dnes jsou cyklistické pruhy, a přitom zde jezdí 38000 voz/24 hod. Ano, inženýři byli 
znepokojeni, ale funguje to. 

 

„Nemám rád cyklisty. Jak se chovají arogantně na společných stezkách pro chodce a 
cyklisty. Kolikrát jsem už slyšel tuto větu. Jenže včera si jdu s rodinou po stezce podél 
Moravy v Olomouci a najednou slyšíme. „Jděte do řiti. Přeci nebudu brzdit,“ a prohnal se 
kolem nás cyklista s vozíkem, kde vzadu měl dítě. Byl jsem v šoku. Co k tomu dodat? Jen 
tak jsem si říkal, jak se chová v autě jako řidič. No přece stejně – „Jděte do řiti. Přeci 
nebudu brzdit“. 

Jaroslav Martinek, autor tohoto generelu zveřejnil tuto zprávu na sociální síti Facebook dne 
24. 8. 2015. 

Poznámka: na Facebooku pak proběhla velká diskuse. Jeden příspěvek se týkal i Prahy 8 a 
cyklotrasy A2: http://madbajker.blogspot.cz/2014/04/maly-nahled-na-to-jak-by-se-lide-
meli-k.html. Vzájemná ohleduplnost, to je jedna věc, co tento generel nevyřeší, ale je 
třeba na tom pracovat. V Praze 8 nežijí cyklisté, řidiči, chodci, uživatelé veřejné dopravy, 
ale děti, ženy, muži, studenti, starší občané a každý z nich občas využije různý druh 
dopravy. Pokud někdo je hulvát jako cyklista, tak je pravděpodobné, že bude hulvát i jako 
řidič.  

 

http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/cyklogenerel/sdilet-nebo-separovat/
http://madbajker.blogspot.cz/2014/04/maly-nahled-na-to-jak-by-se-lide-meli-k.html
http://madbajker.blogspot.cz/2014/04/maly-nahled-na-to-jak-by-se-lide-meli-k.html
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„Svoboda neznamená právo na dělání toho, co se nám zachce, ale právo dělat to, co 
bychom dělat měli, což je možné nazvat mravní svobodou. Lidé mají možnost 
uposlechnout své vlastní vyšší vhledy, porozumění a úsudky. Ostatní živočichové mohou 
pouze jednat podle svých instinktů. Lidé mají právo rozlišovat mezi instinkty, rozumovými 
důvody a zákonem a pěstovat sebeovládání v následování zákona vytyčujícího cestu 
svobody. Základní ctnosti poctivosti, odvahy, praktického realismu a sebeovládání či 
střídmosti jsou nezbytné jak v demokracii, tak i v dynamické a tvůrčí ekonomice. Když 
slábnou ctnosti potřebné k mravní svobodě, slábne obdobně i vitalita hospodářské a 
politické svobody.“ 

Lord Acton 

Poznámka: Obecná definice problému místních komunikací je také spojená s různosti 
zájmů a potřeb různých uživatelů, což vyvolává konflikty. Problém je v tom, že každý chce 
uplatnit svoje právo, svoji svobodu na veřejný prostor. Každý si ale tu svobodu vykládá 
jinak. Měli bychom si připomenout, co vůbec znamená svoboda. 

 

 

Zdroj: CDV 
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2.2. Zásady navrhování 

2.2.1. Vedení bezpečných cyklotras podél řek, do škol, v pěší zóně 
apod.  

Požadavky na vedení bezpečných cyklotras a tvorby cyklistické sítě musí splňovat 
následující kritéria: 

A. Obecné požadavky 

B. Znalost potřeb a požadavků cílových skupin 

C. Vlastností sítě 

D. Rozdělení komunikační sítě 

E. Integrace s veřejnou dopravou 

 

A. Obecné požadavky 

Přestože je cyklistický provoz do značné míry specifický, jsou obecné požadavky na systém 
v mnohém podobné požadavkům, které jsou kladeny na dopravní síť jako celek, který by 
měl naplnit pět základních požadavků:  

 spojitost 

 přímost trasy 

 bezpečnost 

 komfort 

 atraktivita 

  

Ačkoli jsou komfort a atraktivita důležitými parametry, na úrovni plánování sítě nehrají tak 
velikou roli. Týkají se spíše otázky konkrétní podoby stezek a jejich křížení. 

 Celistvost (spojitost). Celistvost je základní vlastnost cyklistické sítě. Znamená, 
že každý obyvatel Prahy 8 může dojet na kole do svého cíle. Bez celistvosti žádná 
síť vlastně neexistuje, jen soubor izolovaných cyklistických tras. Míra celistvosti je 
otázka měřítka: síť je tím spojitější, čím větší počet tras se setkává a protíná a čím 
větší nabídku možností cyklista pro svoji cestu má. Celistvost má pro obyvatele 
stěžejní význam: udává totiž míru, do jaké mohou dojet do cíle po cestě podle 
svého výběru. Abychom dokázali navrhnout celistvou síť, musíme dobře znát zdroje 
a cíle cest ve specifickém cyklistickém kontextu. V případě Prahy 8 byly provedeny 
spojnice mezi jednotlivými subcentry Prahy 8 (viz kapitola 1.4.1.), čímž byla 
zároveň dána představa o hlavních směrech dopravního toku. Vedle hlavních 
spojnic je pro kohezi sítě důležitá také hustota tras. Čím menší je vzdálenost mezi 
trasami (čím je síť hustší), tím větší je výběr např. mezi rychlou trasou podél hlavní 
silnice nebo pomalejší trasou skrze vedlejší ulice. Kromě celistvosti samotné 
cyklistické sítě musí existovat i provázanost s ostatními dopravními sítěmi. Jelikož 

http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/cyklogenerel/pozadavky-na-sit/#obecne
http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/cyklogenerel/pozadavky-na-sit/#znalost_potreb
http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/cyklogenerel/pozadavky-na-sit/#vlastnosti
http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/cyklogenerel/pozadavky-na-sit/#rozdeleni
http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/cyklogenerel/pozadavky-na-sit/#intergrace
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podstatná část cest na kole vede na/ze stanic veřejné dopravy, klíčové je zejména 
provázání se sítí veřejné dopravy. Výhodou Prahy 8 je, že lze kopcovitost překonat 
tzv. tramvajovým cyklovýtahem (viz kapitola 2.2.5.) 

 Přímost. Přímost sítě udává vzdálenost nebo čas jaký potřebujeme, abychom se 
dostali ze startu do cíle cesty. Přímočarost z hlediska vzdálenosti je vyjádřená tím, 
do jaké míry síť nutí zajíždět si. Čím více se trasa z bodu A do bodu B podobá 
přímce, tím lépe pro cyklisty. Protože zajížďky a delší trasy prodlužují dobu jízdy a 
zvyšují fyzickou námahu, mohou na cyklisty působit odrazujícím dojmem. Plynulost 
z hlediska času znamená taková spojení, která poskytují optimální dopravní proud. 
Čím méně zastávek a zdržení na cestě, tím lepší plynulost z hlediska doby jízdy. 
Každé zastavení a rozjíždění vyžaduje vedle časové ztráty i spoustu námahy a 
energie. Kritériem v tomto ohledu může být počet křížení, na kterých nemá cyklista 
na své cestě přednost. Na páteřních trasách by se takové situace neměly 
vyskytovat vůbec, nebo by se měl počet těchto míst blížit nule. Jako vhodný 
ukazatel může sloužit počet zastavení na jeden kilometr. Vlastnost „přímosti“ se dá 
nejlépe vysvětlit na trase A28, která vede v koridoru ulic Čimická a Střelničná. 
Pokud za každou cenu budeme chtít zřídit jen separátní cyklistické stezky, pak 
v tomto koridoru by jel cyklista pomaleji, než kdyby byly navrženy opatření pro 
cyklisty v hlavním dopravním prostoru. 

 Bezpečnost. Základní otázky bezpečnosti nespočívají pouze ve fyzickém návrhu 
tras. Vhodně navržená cyklistická síť může bezpečnosti velmi přispět. Zde jsou 
hlavní principy: 

 Zaměřit se na křížení cyklistických tras se silniční sítí, jednak kvalitním 
vodorovným značením přejezdů pro cyklisty, případně semafory a 
prvky dopravního zklidnění motorové dopravy.  

 Základním pravidlem je oddělovat cyklisty od motorové dopravy tam, 
kde se pohybují motorová vozidla vyšší rychlostí než 50 km/h. 
Integrační opatření jsou ale navrhovány jen na komunikacích 
s povolenou rychlostí max. 50 km/h. Rychlost jízdního kola jako 
prostředku s nejnižší jízdní rychlostí je dána. Maximální rychlost pro 
motorová vozidla by měla být 50 km/h, nicméně snížení na 30km/h je 
mnohem vhodnější. 30km/h přináší mnohé výhody, ať již je to jen 
výrazné snížení závažnosti dopravních nehod.  

 Pro bezpečnost je klíčové, aby byly dopravní situace čitelné a 
pochopitelné. Cesty stejné kategorie (podobné funkce) by měly mít 
jednotnou podobu. Rozeznatelnost sítě činí potenciální konfliktní 
situace více čitelné a lépe předvídatelné, což vede k tomu, že i 
uživatelé se v těchto místech chovají více předvídatelně. 

 Atraktivita. Jízda na kole je atraktivní tehdy, jestliže je cyklistická infrastruktura 
vhodně začleněna do vstřícného a příjemného prostředí. Atraktivita cyklistiky je 
záležitostí vnímání a celkového naladění a ve výsledku může mít na potenciální 
uživatele silný kladný nebo odpudivý vliv. Jelikož je vnímání a prožívání osobní 
stránkou každého člověka, je těžké stanovit obecná pravidla. Klíčový parametr, 
který by měl být zohledněn při plánování a analýzách uživatelské přívětivosti a 
vnímaných nedostatků, je vzhled. Vedle vzhledu samotné infrastruktury je důležité, 
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jakou povahu má okolní krajina a scenérie, a jakou podobu daná část Prahy 8. Tyto 
faktory se podílejí na důležitém pocitu subjektivní bezpečnosti uživatele, který může 
být silně prožíván zvláště ve večerních a nočních hodinách. Při výběru trasy se tak 
může stát, že ráno jede člověk do práce na kole nejpřímější variantou, ale spolu s 
motorovou dopravou, ale odpoledne už si vybere delší, ale atraktivnější cestu, 
například podél Vltavy, či Rokytky.  

 Komfort. Komfort znamená navození takové situace, kdy je jízda na kole 
příjemným, uvolňujícím zážitkem. Fyzická aktivita i duševní námaha při cestování na 
kole by měly být minimalizovány na nejnižší možnou míru. Pro hladkou jízdu je 
nutné zbavit se častých změn. Opakované zastavování a rozjíždění se může být 
unavující a stresující. Nízká kvalita stezek nebo nedostatečná údržba vede k 
nepohodlné roztřesené jízdě. Taková situace klade na cyklistu celkově vysoké 
nároky. Vyžaduje totiž nutnost koncentrovat se na udržení rovnováhy a zároveň 
předvídat a vyhýbat se nerovnostem v povrchu. V málo kvalitní síti tras může být 
problém zorientovat se a najít správný směr cesty. Proto je nutné kvalitní značení 
tras s dobře viditelnými značkami a ukazateli. 

 Hierarchie dopravních cílů. Ve skutečnosti mohou někdy být tyto jednotlivé 
požadavky navzájem v konfliktu nebo se i vzájemně vylučovat. Pak je otázkou jak 
dosáhnout potřebné rovnováhy. Představte si například tuto situaci: Nejpřímější 
cesta často vede podle frekventovaných silnic, a proto bývá méně bezpečná a 
neatraktivní. Výstavba odděleného vedení trasy může zajistit vyšší bezpečnost. Jiná 
alternativní trasa mimo motorovou dopravu může být bezpečnější a atraktivnější, 
ale zase bývá delší a spletitá. Z důvodů vyšší bezpečnosti jsou někdy cyklisté nuceni 
zajíždět si na lávku, do podjezdu nebo opakovaně zastavovat na světlech. Obě 
řešení snižují přímost (zajížďka, čekání na kříženích) a komfort (ztracená výška, 
zastavení a rozjezd). Přímočaré trasy často vedou skrze plochy zeleně (parky) nebo 
mimo zastavěné území. Takové trasy mohou být sice vizuálně atraktivní, ale zase 
vyvolávají za šera a tmy pocity nebezpečí. 

 

Standardizovaný postup, jak seřadit jednotlivé parametry podle priorit, neexistuje. Ale platí 
obecné pravidlo, že nejvyšší prioritu má bezpečnost. Je možné trasy rozdělit podle jejich 
účelu na užitné a rekreační. Užitné trasy lidé používají, když se potřebují dopravit do 
nějakého zařízení (např. školy, práce). V takovém případě je nejdůležitější délka cesty a 
cestovní čas. Rekreační trasy slouží k aktivnímu odpočinku a výletům po krajině. Někdy je 
těžké jednotlivé trasy jasně odlišit. Čím častěji cyklista danou trasou jezdí, tím důležitější 
pro něj je vzdálenost a cestovní čas. Rychlé a snadné trasy jsou klíčové pro každodenní 
cestování a méně záleží na tom, že nevedou tolik atraktivními lokalitami. A obráceně: pro 
rekreační trasu je klíčová její atraktivita a případné zajížďky tolik nevadí. 

Ačkoli jsou komfort a atraktivita důležitými parametry, na úrovni plánování sítě nehrají tak 
velikou roli. Týkají se spíše otázky konkrétní podoby stezek a jejich křížení. 
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B. Potřeby a požadavky cílových skupin 

Na jízdním kole jezdí mnoho lidí, často však velmi odlišně a z různých důvodů. Uživatelské 
požadavky jednotlivých lidí se mohou velmi odlišovat, často jsou protichůdné.  

Cyklisté nejsou „zvláštní živočišný druh“, ale jsou to lidé, kteří v dané situaci využívají 
jízdní kolo. Oproti jiným druhům pohybu (automobilová, veřejná či pěší doprava), které 
jsou snadno zobecnitelné na jednoho modelového uživatele, je však v případě jízdního 
kola klíčová velká pestrost cyklistů a rozmanitost jejich požadavků. Na kole se přepravuje 
řada lidí, avšak konkrétní důvody jízdy se velmi liší, ba jsou často protichůdné.   

„Škatulkování“ uživatelů do jednotlivých skupin je tak vždy pouze orientační a 
zjednodušující. Lidé nezkušení, starší, se zdravotním omezením a děti se obvykle vyznačují 
pomalou jízdou (zpravidla do 15 km/h) na krátké vzdálenosti. Lidé dojíždějící do / v rámci 
práce a do školy jsou často zvyklí na motorovou dopravu a jezdí rychleji (15 – 30 km/h) a 
na středně dlouhé vzdálenosti. Sportovní jezdci - závodní i rekreační – jezdí velmi rychle 
(nad 30 km/h) a na delší vzdálenosti bez zátěže. Cykloturisté se oproti tomu pohybují 
různou rychlostí (15 – 30 km/h) na střední a dlouhé vzdálenosti a se zavazadly. Rekreační 
cyklisté, vyrážející na projížďku dle hesla „cesta je cílem“, jezdí zpravidla rychlostí do 25 
km/h, na různé vzdálenosti, s minimální zátěží. Jízda na kole může být pomalá i rychlá, 
může sloužit dopravě či rekreaci (každý kvadrant schématu znázorňuje jistý extrém). 
Poloha v tomto schématu udává, proč a jak cyklista daným územím projíždí. 

Charakteristika pohybu může být pro konkrétního člověka platná pouze v daný okamžik či 
pro danou cestu, anebo také dlouhodobě. Například fyzicky zdatní lidé v produktivním 
věku mohou jízdní kolo využívat zcela jinak při dojíždění do práce ve všední dny než při 
rekreaci o víkendu (doprava i rekreace, jízda rychlá i pomalá), zatímco senioři mohou být 
trvale limitováni např. svým zdravotním stavem (jízda pomalá). 

V konkrétním koridoru zpravidla převažuje určitá charakteristika pohybu na jízdním kole 
(jeden z kvadrantů). To je dáno jednak polohou koridoru (jaká místa spojuje), často to ale 
může být také důsledkem podoby stávající infrastruktury, která je z hlediska některých 
uživatelských požadavků méně vhodná. 

 Odlišnost požadavků na podobu cyklistické infrastruktury je dána právě různými důvody 
pro jízdu na kole a různými způsoby užívání kola. Pro některé lidi je převažujícím 
požadavkem segregace od provozu motorových vozidel. Pro jiné je rozhodující nejlepší 
časová dostupnost, přičemž pohyb ve shodném prostoru s motoristy nepředstavuje 
překážku. Od toho se pak odvíjí nabídka infrastruktury integrační (např. cyklopruhy), 
segregační (např. cyklostezky) či jejich kombinace. Cyklistická infrastruktura tedy často 
nemůže být univerzální. Odlišná řešení se však vzájemně nevylučují, ale naopak se mohou 
vhodně doplňovat. Změna infrastruktury tak může vést i ke změně převažující funkce, 
kterou daný koridor plní. 
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Jaké jsou tedy cílové skupiny tohoto generelu? 

 

 

Jaké jsou dopady na návrhy v generelu? Na veřejném projednání dne 27. 8. 2015 byl 
odsouhlasen princip na příkladu ulice Žernosecká. V daném koridoru se navrhuje zřídit jak 
společnou stezku pro chodce a cyklisty (a to díky nízké intenzitě chodců), ale také 
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cyklistický pruh na dané komunikaci (relativně malý provoz a dostatečná kapacita 
komunikace). 

 

 

 

C. Vlastnosti sítě 

Abychom se dokázali zaměřit na cyklistiku jako způsob dopravy, musíme užitnou síť tras 
pro dojíždění vytvořit jako protiklad k síti tras pro rekreaci. Smyslem užitkové či funkční 
sítě cyklotras je poskytnout spojení při užitkových dopravních cestách, jako je nakupování, 
cesta do zaměstnání, za vzděláním, do společnosti či zábavou atd. Základní podmínkou pro 
tyto cesty je jejich přímočarost. Na druhou stranu ale lidé jízdní kolo používají i jako 
prostředek pro relaxaci. Atraktivita, požitek z jízdy a zážitek z okolí jsou těmi 
nejdůležitějšími vlastnostmi rekreační trasy. Zde tolik nevadí, když trasa nevede zcela 
přímo. 

Je ale nutné pracovat i s faktem, že i v Praze 8 stále roste poptávka po rekreačních 
trasách, případně po trasách vhodných pro in-line. Jestli je pro užitkové dopravní trasy 
klíčová rychlost a přímočarost, pro odpočinkové trasy hraje mnohem větší význam jejich 
okolí. Dochází tak k reálnému prolínání užitných a rekreačních cyklotras a vzájemnému 
včleňování jedné do druhé. Rekreační cíle leží především podél řeky Vltavy a Rokytky a 
pak na severu v Čimickém a Ďáblickém háji. 

 



GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8    Textová průvodní část 


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.        81 

 

Na druhou stranu i dopravní cyklisté rádi využijí alternativní trasu, která vede stejným 
směrem jako rušná ulice, ale v bezpečné a klidné vzdálenosti od ní. Proto je při navrhování 
sítě stále nutné počítat s oběma způsoby využití. Umožní nám to kombinovat zdroje na 
dopravu se zdroji určenými na turistiku a volný čas. Tato kombinace zdrojů poskytuje 
možnost mnohem vyššího financování, které vede k ucelené, vysoce kvalitní cyklistické 
infrastruktuře. Protože provázání sítě s uzly veřejné dopravy umožňuje rozvoj 
kombinovaných cest s přestupem na veřejnou dopravu, je klíčovou podmínkou jak pro 
dopravní tak i rekreační cyklistiku. 

 

D. Rozdělení komunikační sítě 

D.1. Návrh systému cyklotras – kategorizace propojení a jejich úloha v síti 

Plnohodnotná integrace cyklistické dopravy znamená mimo jiné i to, že s cyklistickým 
provozem musí být automaticky počítáno i na významných městských třídách a dopravních 
osách v území (viz návrh opatření 1.1. v kapitole 2.4.). Tato skutečnost úzce souvisí s 
využitím území a dopravním významem jednotlivých komunikací, resp. s jejich přirozenou 
funkcí v území. Podobně jako na klasické komunikační síti plní některá propojení spíše 
funkci dopravní, jiná spíše funkci obslužnou. Samostatnou kapitolu tvoří rekreační 
propojení (například trasa A280). Jednotlivé kategorie se od sebe liší především mírou 
nabízeného komfortu ve vztahu k atraktivitě propojení, spojitosti navržených opatření a 
plynulosti jízdy. 

 Hlavní dopravní spojení - zajišťují spojení pro účely každodenní cyklistické dopravy 
mezi městskými částmi navzájem a napojení městských částí na významné uzly 
dopravy. V tomto případě se jedná o trasy A2, A26, A27, A28, A41 a A42 

 Místní dopravní spojení - v rámci městské části poskytují nabídku bezpečných cest 
ke školám, resp. k dalším lokálním cílům cest. Jedná se o všechny trasy označené 
trojmístným číslem. 

 Doplňkové spojení - napojení všech pozemků a potenciálních cílů cest 

 Ostatní komunikace - všechny ostatní komunikace s marginálním významem pro 
cyklistickou dopravu 

 Rekreační propojení jsou z větší části tvořené systémem chráněných cest. 
Představují nabídku přírodně atraktivních tras určených především pro aktivní 
odpočinek a rekreaci. Jsou vedeny podél vodních toků (Vltava, Rokytka), nebo 
zelení (např. Ďáblický, či Čimický háj). Pokud bude tato síť dostatečně rozsáhlá a 
její okolí atraktivní, sama se stane atrakcí. Proto je dobré, že v rámci těchto tras se 
budují dětská hřiště, lineární parky s potřebným vybavením (odpočívky, 
občerstvení, infotabule, hrací a posilovací prvky atd.). Je tak docíleno synergického 
efektu, který ve svém důsledku vytvoří z takové sítě těžiště zájmu samo o sobě. 
Částečně mohou plnit i funkci dopravní, přestože není jejich hlavním cílem uspokojit 
potřeby tohoto okruhu uživatelů. Důležitou roli hraje vazba na systém značených 
cykloturistických tras v extravilánu. Například po A2 vede mezinárodní cyklotrasa 
EuroVelo 7 a po A26 vede mezinárodní cyklotrasa EuroVelo 4. 
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D.2. Zklidněné zóny 

Pobytová a dopravní funkce veřejného prostoru by měly být v souladu, s ohledem na 
charakter místa pak může být pobytová funkce přímo nadřazena funkci dopravní 
(například obytné a pěší zóny). Převažovat má prostorová integrace jednotlivých druhů 
dopravy a funkcí namísto jejich segregace. Základními principy jsou zklidňování provozu a 
sdílení prostoru, včetně ochrany slabších a zranitelnějších uživatelů: především cyklistů a 
chodců před automobily, ale také chodců před cyklisty. Podrobnější principy tvorby 
zklidněných zón jsou popsány v TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, resp. TP 218 
Navrhování Zón 30. 

V těchto zónách není nutné budovat zvláštní opatření pro cyklisty, ale i zde je třeba 
(zejména při řešení stavebních detailů) mít stále na paměti cyklistický provoz. Všechny 
komunikace by zde měly být pro cyklisty zpravidla obousměrné – protisměrný provoz není 
třeba oddělovat, vyhýbání lze dle intenzity motorové a cyklistické dopravy řešit pouze 
lokálně (princip jednopruhové obousměrné komunikace s výhybnami). 

 

D.3. Integrace s veřejnou dopravou 

Generel vychází z faktu, že mezi cyklistickou a veřejnou dopravou funguje synergie. Jízdní 
kola, která jsou optimální pro cestovní vzdálenosti do pěti kilometrů, totiž mohou sloužit 
jako účinné „přivaděče“ na zastávky veřejné dopravy. Pro delší cesty může být dobrou a 
udržitelnou variantou kombinace kola a veřejné dopravy. Více o této integraci pojednává 
kapitola 2.2.5. 

 

2.2.2. Správa a údržba 

Správa a údržba infrastruktury plyne z nastavených majetkoprávních vztahů mezi městkou 
částí Praha 8 a magistrátem. Obecně je vztah nastaven následovně: 

 

Obr. 21: Grafické znázornění pro postup údržby infrastruktury na území Prahy, tedy i Prahy 8 
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Dále by pro správu a údržbu měly platit tyto zásady: 

Zásada 1: Realizace pravidelné údržby sítě cyklotras 

Městská část Praha 8 má sice k dispozici několik úseků cyklistické infrastruktury, mezi nimi 
je však mnoho starých, stavebně špatných cyklostezek, které jsou poškozené nebo již 
neodpovídají dnešním standardům, co se týče šířky, bezpečnostních odstupů (k vozovce, k 
chodníku, k parkujícím vozidlům), charakteru povrchu a vizuálnímu kontaktu s motorovou 
dopravou. Proto se vyžaduje, aby místní cyklokoordinátor u stávajících stavebních 
cykloopatření:  

a) dával podněty majetkovému správci (tj. buď TSK, RFD MHMP, příslušnému odboru 
MČ Praha 8 nebo jiným organizacím) k údržbě stávajících cyklostezek v dobrém 
stavu a aby správce majetku počítal s potřebnými prostředky na jejich opravu, 

b) zjišťoval, zda při opravách a údržbě může být dosaženo zlepšení standardu 
cykloopatření podle nových TP 179. To se může dít i nahrazením cyklostezky 
cyklopruhem nebo víceúčelovým pruhem na vozovce.  

c) sbíral informace k problémovým úsekům stávající sítě cyklostezek a poskytoval je 
majetkovému správci jako podklad pro programy k odstraňování závad. 

 

Zásada 2:  Zajistit bezbariérovost 

Vybudované cyklostezky, cyklopruhy i víceúčelové pruhy často blokují auta, která na nich 
zastavují kvůli nastupování nebo vystupování, nakládání nebo vykládání nákupu nebo z 
jiného důvodu. Překážky na cyklistické infrastruktuře tvoří i zarůstající vegetace, 
neodklizený sníh nebo dokonce skládky. Cyklisté jsou nuceni uhýbat na chodník nebo do 
automobilového provozu, přičemž dochází ke zdržení, omezení i ohrožení jak cyklistů, tak 
ostatních účastníků dopravy. Ztrácí se tak kvalitativní výhoda cykloinfrastruktury, posiluje 
se nechuť méně jistých cyklistů ji využívat. Místní cyklokoordinátor by proto měl zajistit, 
aby dal správci stávajících stavebních cykloopatření informaci (pokyn), aby: 

a) infrastruktura pro cyklistickou dopravu byla prostá překážek všeho druhu. Její 
průjezdnost bez překážek musí být zajištěna při zimní údržbě, při čištění ulic a 
sekání zelených ploch, 

b) v trase by se neměly vyskytovat příčné ani podélné překážky (žlaby, spáry, prahy, 
stupně, apod.). V případě jejich výskytu musí být výrazně označeny a musí být 
zajištěny odpovídající odstupy tak, aby cyklista mohl včas zareagovat a bezpečně se 
jim vyhnout, 

c) na významných trasách bylo zajištěno osvětlení, které bude zaručovat i sociální 
bezpečnost, 

d) tam, kde je využitelnost cykloinfrastruktury pravidelně omezována parkujícími 
vozidly, bylo prozkoumáno, zda lze pomocí vhodného managementu parkování nebo 
pomocí stavebních opatření nesprávné parkování zkomplikovat a zda lze zajistit 
legální možnosti ke krátkému zastavení a manipulaci s nákladem zvláště pro 
obchodně podnikatelskou dopravu. V případě nutnosti a omezeně podle denního 
času lze zrušit parkovací místa pro rezidenty, 

e) spolupracoval s webem Prahou na kole, který by s pomocí svých členů monitoroval 
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zvláště problematické úseky a informoval o nich město. 

Dále se doporučuje, aby: 

f) pracovníci Policie ČR a Městské policie byli vyzýváni, aby v rámci své činnosti do 
svých kontrol důsledně zahrnovali také parkování a zastavování aut na cyklistické 
infrastruktuře,  

g) se v rámci práce s veřejností pro soužití automobilové a cyklistické dopravy začalo 
mluvit o tématu parkování aut na infrastruktuře pro cyklisty a řidiči aut tak získali 
povědomí o této problematice. 

 

Zásada 3:  Brát ohled na cyklistickou dopravu na staveništích 

Cyklisté mají být vedeni kolem staveniště bezpečněji a bez větších omezení než jiní 
účastníci dopravy, např. bez nutnosti sesednout s kola.  Například řešení jednosměrné 
dopravy, které se v místech staveb často objevuje, se lze v případě cyklistické dopravy – 
neboť ta je na objížďky zvlášť citlivá - většinou vyhnout. Se zbytečným nebo dokonce 
nebezpečným omezením cyklistické dopravy se obvykle setkáváme na místech staveb v 
silničním prostoru. Příčinou bývá nerespektování dopravně právních nařízení úřadů silniční 
dopravy firmami, které stavby provádějí. Kontrolní kapacity a tím i možnosti trestání jsou z 
důvodu personální situace v úřadech příliš malé. Doporučuje se spolupracovat se 
stavebními společnostmi a investory staveb, aby počítali s provizorním vedením cyklistů a 
chodců kolem míst staveb a náhradní cesty řádně vyznačili. 

 

2.2.3. Informační systém 

Přehled všech cyklistických tras na území Prahy 8 je popsán v kapitole 1.2.1. Cyklistickou 
trasu tvoří systém orientačního směrového značení, jehož smyslem je označení 
bezpečného, komfortního, atraktivního a pokud možno co nejkratšího propojení mezi 
vybranými cíli, ať už se jedná o dopravní či rekreační účel pohybu na jízdním kole. Může 
být značena téměř v jakémkoliv prostředí, kde je provoz cyklistů dovolen, resp. kde není 
zakázán, tj. na všech pozemních komunikacích i mimo ně (po lesní cestě, v parku, po 
cyklostezce, v pěší nebo obytné zóně, zklidněné ulici, ale i po městské třídě nebo po silnici 
spojující jednotlivé sídelní celky). Na základě míry a způsobu využití, resp. významu 
propojení je třeba rozhodnout, zda je jednotlivé cíle vhodné spojit do cyklistické trasy. 

Účelné propojení míst, mezi nimiž lze předpokládat poptávku po jízdě na kole (tj. propojení 
atraktivních zdrojů a cílů), by mělo procházet koridorem s kvalitně vyřešenou 
infrastrukturou pro jízdu na kole. V koridoru cyklotrasy se zpravidla nacházejí i jednotlivé 
prvky umožňující a zabezpečující provoz cyklistické dopravy. Cyklotrasa však může vést i 
po komunikaci ve společném provozu bez jakýchkoliv opatření. Mimo cyklistické trasy se 
mohou nacházet opatření pro cyklistickou dopravu, která často tvoří i souvislé úseky. 

Pomůcka pro zapamatování rozdílu mezi cyklostezkou a cyklotrasou: 

 cyklostezka (stavební úpravy) je tudíž cyklistický hardware. 

 cyklotrasa (směrové značení v terénu) je možno přirovnat k software. 
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Legislativa upravující značení cyklotras: 

 Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

 Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. 

 TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, II. vydání 2002 

 TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, II. 
vydání 2006 

 Způsob značení infrastruktury plyne z nastavených vztahů mezi městkou částí Praha 
8 a magistrátem. Obecně je vztah nastaven následovně: 

 

Obr. 22: Grafické znázornění pro postup značení na území Prahy, tedy i Prahy 8 

 

Obr. 23: Příklady informačního značení na trasách A28 (vlevo) a A26 (vpravo) 
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2.2.4. Budování parkovacích míst pro cyklisty 

Snadno dostupné a bezpečné možnosti parkování jízdních kol v místě bydliště a v 
důležitých destinacích zvyšují ochotu využívat jízdní kolo pro každodenní cesty.  Často ale 
majitel jízdního kola posuzuje možnost parkování jízdního kola ve svém bydlišti jako 
složitou a ne bezpečnou. Problém představují především velká sídliště. Také na důležitých 
cílových místech cyklistické dopravy, před obchody a veřejnými budovami, na pracovištích 
a u škol, u nádraží a zastávek často chybí vyhovující a účelně konstruovaná zařízení pro 
parkování a úschovu jízdních kol. Při dalším nárůstu cyklistické dopravy a přibývajícím 
podílu drahých jízdních kol se úzká místa v těžištích poptávky ještě vyostří. Generel 
bezmotorové dopravy vychází z toho, že lepší možnosti parkování mohou nově otevřít 
značný potenciál pro každodenní používání jízdního kola. 

 

Stávající stav 

V minulosti nebyla stojanům pro kola ze strany hl. m. Prahy věnována velká pozornost. 
Před zahájením instalace nových ∩ stojanů bylo v roce 2007 na území hl. m. Prahy na 
základě terénních průzkumů evidováno přes 400 stojanových hnízd (s kapacitou 1-30 kol). 
Nevýhodou většiny dřívějších pražských stojanů je nevhodná konstrukce nebo dokonce i 
umístění, poměrně významná část stojanů byla nainstalována soukromými subjekty a tudíž 
je jejich veřejné užití leckdy omezeno (např. otevírací dobou obchodu či restaurace), 
stojany na kola jsou i součástí většiny parkovišť typu P+R jako služba B+R. Mimo stojany 
na B+R byla jedinou rozsáhlejší akcí pouze instalace několika stojanů typu "spirála" 
především v centru města, jinak se jednalo o ojedinělé akce (např. před budovami na 
Mariánském náměstí nebo v Jungmannově ulici). Většinou nebyly voleny vhodné typy 
stojanů, a tak není divu, že kola zamčená u nedalekých sloupků dopravních značek nebyla 
výjimkou. 

V roce 2006 byl po diskusi v Pracovní skupině pro cyklistickou dopravu hl. m. Prahy vybrán 
jako nejvhodnější typ stojan opěrný (původně typu P), po dalších diskusích byl 
upřednostněn jednodušší a elegantnější typ tvaru ∩ ("převráceného U"). Tento typ stojanu 

je podporován Komisí Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu, a to na základě 
především zahraničních pozitivních zkušeností s typy opěrných stojanů a převážně 
rozporuplných zkušeností s typy stojanů standardně v Praze používaných. 

 

Obr. 24: Městský stojan U, Sídliště Ďáblice, dětské hřiště Burešova. 

http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka/cyklisticka_old_zaloha/s_kolem_po_praze/prazska_integrovana_doprava_a_cykliste.html
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Stanoviště SO MČ čtvrť hnízd stojanů kapacita 

Bednářská dětské hřiště 8 8 8 1 5 10 

Cyklo Bohnice 8 8 8 1 5 10 

Karlínské náměstí dětské hřiště 8 8 8 1 5 10 

Molákova dětské hřiště 8 8 8 1 5 10 

Ouholická dětské hřiště 8 8 8 1 5 10 

Thomayerovy sady hřiště 8 8 8 1 5 10 

Trousilova dětské hřiště 8 8 8 1 5 10 

U Ládví - dětské hřiště 8 8 8 1 10 20 

Ďáblická 339/14 - u pošty 8 Ďáblice Ďáblice 1 4 8 

Ke Kinu - u obecního domu 8 Ďáblice Ďáblice 1 6 12 

Květnová 553/52 - u úřadu MČ 8 Ďáblice Ďáblice 1 5 10 

U Parkánu - u základní školy 8 Ďáblice Ďáblice 1 4 8 

Cukrárna - ulice Na Pěšině 8 
Dolní 
Chabry 

Dolní 
Chabry 

1 3 6 

Detašované pracoviště ÚMČ 
Spořická 

8 
Dolní 
Chabry 

Dolní 
Chabry 

1 4 8 

Dětské hřiště Ulčova 8 
Dolní 
Chabry 

Dolní 
Chabry 

1 4 8 

Dětské hřiště ulice U Václava 8 
Dolní 
Chabry 

Dolní 
Chabry 

1 3 6 

Fotbalové hřiště ulice Dvorní 8 
Dolní 
Chabry 

Dolní 
Chabry 

1 10 20 

Hřbitov ulice Pod Zámečkem 8 
Dolní 
Chabry 

Dolní 
Chabry 

1 3 6 

Potraviny Vomáčková ulice 
Osecká 

8 
Dolní 
Chabry 

Dolní 
Chabry 

1 1 2 

Školka ulice Měděnecká 8 
Dolní 
Chabry 

Dolní 
Chabry 

1 3 6 

ZŠ Spořická 8 
Dolní 
Chabry 

Dolní 
Chabry 

1 5 10 

   
celkem 21 100 200 

Tabulka 3 - Přehled instalací ∩ stojanů, zdroj www.praha.eu 
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Pražské ∩ stojany jsou: 

 použitelné pro všechny typy kol, 

 použitelné a pohodlně přístupné pro jakékoli zámky,  

 kotvené pod povrchem,  

 v nerezavějící nebo nerezové úpravě,  

 bezúdržbové,  

 obtížně poškoditelné,  

 velmi pracně odstranitelné,  

 umístitelné variantně - za sebou, vedle sebe (i šikmo), jako zábradlí či ochrana 
např. stromů apod. 

Stojany včetně instalace jsou financovány TSK hl. m. Prahy, jednotlivé městské 
části je následně přebírají do správy. 

Možné komplikace: Problém může nastat při požadavku umístit stojany na soukromém 
nebo veřejnosti nepřístupném pozemku, případně v objektu. Oprávněnost 
takového umístění a tedy přístupnost a použitelnost pro cyklistickou veřejnost (nebo 
její část) posoudí úřad městské části, která je primárním příjemcem a správcem stojanů. 
Možností je svěření správy po dohodě s příslušným odborem úřadu městské části. 
V některých případech může být komplikací také přítomnost inženýrských sítí.  

Nicméně umísťování stojanů by se mělo řešit v daleko širším kontextu. Dobře přístupné, 
bezpečné a proti počasí chráněné parkoviště pro jízdní kola v místě bydliště, které snižuje 
nechuť „vyrazit na cestu“, není vůbec žádnou samozřejmostí. Také v cílových bodech, 
zejména v nákupních ulicích, u velkých nákupních center, ale i u větších podniků a úřadů 
najdeme značné deficity. Následkem je zpravidla chaotické odkládání jízdních kol, které 
omezuje pěší dopravu. Jízdní kolo pak není vnímáno jako atraktivní alternativa. Důležitým 
úkolem podpory cyklistické dopravy je stále získávat porozumění a zájem rozhodujících 
činitelů bytového hospodářství a maloobchodu, jakož i zaměstnavatelů pro tuto 
problematiku a podporovat jejich ochotu k realizaci opatření.  

 

 

Obr. 25: vlevo stojan u Penny (vozovna Kobylisy), Foto: Prahou na kole, vpravo stojan tzv. „drátolam“, 

Albert Přemyšlenská, Foto: Prahou na kole  
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2.2.5. Intermodalita - systém propojení cyklistické a veřejné 
dopravy 

Informace o intermodalitě byly již popsány v kapitole 1.1.3. tohoto dokumentu. Tato 
kapitola ji tak dále rozvádí. 

Součinností dopravních prostředků kolo/tramvaj (bus) lze velmi dobře konkurovat 
automobilové dopravě. Neodmyslitelnou součástí kvalitně fungující veřejné dopravy by tak 
mělo být i vybavení stanic cyklostojany v duchu systému Bike & Ride. Důležité je v 
dopravním řetězci sledovat plynulou mobilitu obyvatel v režimu „od dveří ke dveřím“. Tu 
může zajistit právě kombinace jízdního kola s veřejnou dopravou. Zvláště je potřeba 
věnovat pozornost i seniorům, pro které kolo bývá mnohdy jediným řešením, jak se vůbec 
dostat k zastávce, mnohdy i „obyčejné“ městské hromadné dopravy. 

Smyslem systému Bike & Ride je vybudovat infrastrukturu umožňující bezpečné odstavení 
jízdního kola v prostorách stanice, jež umožní cestujícímu pokračovat k cíli své cesty 
vlakem anebo naopak. Jízdní kolo v systému funguje jako dopravní prostředek pro krátké 
vzdálenosti z místa bydliště (či zaměstnání) ke stanici. S ohledem na výrazně širší okruh v 
okolí dostupný od stanice jízdním kolem než pěšky, je tak podpora systému Bike & Ride v 
zájmu veřejné dopravy, neboť tím výrazně stoupá počet potenciálních uživatelů.  

Stávající stav je popsán ze třech úhlů pohledu 

 

A. Přeprava jízdních kol v prostředcích veřejné hromadné dopravy 

Přeprava jízdních kol v prostředcích veřejné hromadné dopravy je významným doplňkem 
cyklistické dopravy, protože umožní překonat větší vzdálenosti nebo nepříjemná stoupání. 
Možnost vzít si kolo s sebou do dopravního prostředku přijde vhod také při náhlé změně 
počasí nebo defektu. 

Pokud je někdo držitelem platného jízdního dokladu, může kolo na území hlavního města 
Prahy, tedy i území Prahy 8 (tarifní pásma P, 0 a B), přepravovat zdarma jako 
spoluzavazadlo.  Jelikož prostředky městské hromadné dopravy (MHD) slouží primárně 
k přepravě osob, je důležité zachovat komfort jejich cestování. Z tohoto důvodu vznikla 
dílčí omezení pro převoz kol v jednotlivých dopravních prostředcích a časech. 

Veřejná doprava severojižním směrem (tj. z hlediska reliéfu území Prahy 8 mezi horní a 
dolní částí) tvoří důležitou součást možnosti využití jízdního kola - napomáhá překonat 
značné vzájemné převýšení především severním směrem (Povltavská: 195 m n.m. / 
sídliště Ládví 300 m n.m. / vrch Ládví, geodet. věž 359 m n.m. / sídliště Bohnice: 275 m 
n.m.). Nejdůležitější je v tomto ohledu metro linky C a dále tramvajové linky.  

 

METRO 

V metru mohou být přepravována v každém voze maximálně dvě jízdní kola na každé 
poslední plošině ve směru jízdy, tj. maximálně je možno přepravit každých 3 až 8 minut 
(dle provozu metra) až 10 jízdních kol. Pro přepravu jízdního kola lze využít i výtah ve 
stanici metra Ládví. Výtah je označen modrým piktogramem jízdního kola. 
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Přístupnost stanic metra pro cyklisty. 

B  

Florenc Přestupní B/C (B položena hlouběji) 

Křižíkova 
Hluboká stanice. Schody z nástupiště, pak eskalátor do úrovně ulice. 
Průjezd pěší zónou povolen. 

Invalidovna Hluboká. Eskalátor do úrovně ulice. 

Palmovka 
(vestibul západ) 

Mělká. Z nástupiště eskalátory, pevné schody do vestibulu a eskalátory 
z vestibulu ze čtyř stran tramvajové křižovatky. 

Palmovka 
(vestibul východ) 

Mělká. Z nástupiště eskalátory, výjezd do ulice Na Hrázi. 

C  

Nádraží 
Holešovice 

Pod kopcem a před bariérou v podobě MO 

Kobylisy  

(západní vestibul): 

Ze stanice do vestibulu eskalátor, z vestibulu na ulici jen pevná 
schodiště. Vhodnější je použít protější vestibul, který vede přímo na 
ulici. 

Kobylisy  

(východní vestibul 
k tram) 

Eskalátor až na uliční úroveň (také výtah). Podchod umožňuje dostat 
se bezbariérově i za ulici Pod Sídlištěm (přejetí po tramvaji je ale 
rychlejší). 

Ládví 
Mělká. Dostatečně prostorný výtah z nástupiště na povrch, také 
eskalátor nahoru. Na jižní straně Střelničné ulice vede z vestibulu 
rampa. Výtah lze od 1. 2. 2013 legálně využít. 

Střížkov 
pomáhá překonat Libereckou rychlostní komunikaci a napojuje směr 
Prosek 

 

TRAMVAJ 

V tramvajích lze přepravovat kola na místech určených pro přepravu kočárků, ale pouze 
ve vybraných úsecích ve směru z centra, a to s výjimkou pracovního dne v období od 14 
do 19 hod. Jízdní kola mohou být přepravována pouze v místech určených pro přepravu 

kočárků a to maximálně po dvou. Při zvýšené poptávce může řidič nástup s kolem do 
tramvaje odmítnout. 

;  Tímto symbolem jsou označeny zastávky, kde je povolen nástup s jízdním 

kolem do tramvaje. 

Tramvajové úseky s možností přepravy jízdních kol ve směru z centra, s výjimkou 
pracovního dne v období 14:00 - 19:00 (tzv. „tramvajové výtahy“): 
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o Nádraží Holešovice –> Trojská –> Kobylisy –> Vozovna Kobylisy / Sídliště 
Ďáblice 

o Palmovka –> Bulovka –> Kobylisy –> Vozovna Kobylisy / Sídliště Ďáblice 

o Palmovka –> Ohrada –> Spojovací (pouze přímým spojem přes zastávku 
Krejcárek) 

ŽELEZNICE 

Na všech tratích zahrnutých do PID je provoz zajištěn vozidly umožňujícími přepravu 
jízdních kol. Přepravu většího množství jízdních kol umožňují zejména spoje (linky) 
zajišťované elektrickými jednotkami nebo s posílenými soupravami pro přepravu jízdních 
kol.  Na všech železničních tratích na území Prahy je přeprava jízdních kol zdarma, 
mimo území metropole je přeprava kol zpoplatněna.   

Ačkoli na vlastním území Prahy 8 nejsou žádné železniční stanice, jako spádový obvod lze 
považovat za hlavní výchozí stanice Praha Masarykovo nádraží, Praha hlavní 
nádraží, a dále zastávky: 

o Praha Holešovice (mezinárodní) – vazba na metro (Praha 7) 

o Praha - Holešovice zastávka 

o Praha - Bubny (obě regionální význam) 

o Praha – Libeň (Praha 9) 

o Praha Vysočany (Praha 9) 

 

Linky výchozí ze stanice Praha Masarykovo nádraží 

Linka Trasa Trať Soupravy Přeprava kol 

S1 
Praha - Poříčany – 
Kolín 

011 
elektrické 
jednotky 

rozšířená přeprava kol 

S2 
Praha - Lysá n. L. - 
Nymburk – Kolín 

231 
elektrické 
jednotky 

rozšířená přeprava kol 

S4 + R4 
Praha - Kralupy n. Vlt. 
- Vraňany – Hněvice 

091+090 

S4: elektrické 
jednotky 
R4: přívěsné 
vozy 

S4: rozšířená přeprava 
kol 
R4: základní přeprava 
kol 

S5 + R5 
Praha - Hostivice - 
Kladno - Kladno-
Ostrovec / Rakovník 

120 
motorové 
jednotky a 
přívěsné vozy 

rozšířená přeprava kol 

S20 
Praha - Lysá n. L. - 
Milovice 

231+232 
elektrické 
jednotky 

rozšířená přeprava kol 

Cyklohráček 
Praha - Hostivice - 
Podlešín - Slaný 

120+121+110 
motorová 
souprava 

není v provozu / 
rozšířená přeprava kol 
(prostřední vůz) 
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Cyklohráček je v provozu od 28. 3. 2015 do 1. 11. 2015 v nepracovní dny v trase Praha 
Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice – Hostivice – Středokluky – Podlešín – Slaný. Dva 
páry osobních vlaků s rozšířenou přepravou jízdních kol, hracím koutkem i stolky jsou 
jedinými osobními vlaky, které projíždějí po „okořské“ trati „Hostivice – Středokluky“. Pro 
přepravu cyklistů je přednostně určen vždy druhý vůz vlaku, který je vybaven speciálními 
prostory pro přepravu jízdních kol a je v něm snížen počet míst k sezení.  

Linky výchozí ze stanice Praha hlavní nádraží 

Linka Trasa Trať Soupravy Přeprava kol 

S3 + R3 
Praha - Všetaty - 
Mladá Boleslav 

070 
motorové a přívěsné 
vozy 

základní 
přeprava kol 

S7 
Úvaly - Praha - 
Řevnice - Beroun 

171+011 elektrické jednotky 
rozšířená 
přeprava kol 

S8 
Praha - Vrané n. Vlt. 
- Čerčany 

210 
motorové jednotky a 
přívěsné vozy 

rozšířená 
přeprava kol 

S9 
Praha - Čerčany - 
Benešov u Prahy 

221 elektrické jednotky 
rozšířená 
přeprava kol 

S80 
Praha - Vrané n. Vlt. 
- Dobříš 

210 motorové jednotky 
rozšířená 
přeprava kol 

cyklovlak 
Kokořínsko 

Praha - Všetaty – 
Mělník - Mšeno 

070+072+076 
motorové a přívěsné 
vozy 

rozšířená 
přeprava kol 

 

Cyklovlak Kokořínsko je v provozu od 2. 5. 2015 do 29. 8. 2015 v soboty a dále 1. 5., 
8. 5. a 5. 7. v trase Praha Vršovice – Praha hl.n. – Neratovice – Všetaty – Mělník  - Mšeno. 
Jeden pár osobních vlaků s rozšířenou přepravou jízdních kol je jediným přímým 
prostředkem osobní dopravy s přepravou jízdních kol do oblasti Kokořínska. 

V roce 2015 je však provoz dotčen zásadní výlukou trati 076 (zavedena náhradní 
autobusová doprava). 

 

PŘÍVOZY 

Pomáhají překonat bariéru v podobě řeky Vltavy 

o Zámky - Sedlec (vazba na Prahu Sedlec přes Vltavu) 

o Podhoří - V Podbabě (vazba na Prahu 6 přes Vltavu) 

o Karlín – Holešovice (vazba na Prahu 7 přes Vltavu) 

 

B. Podpora systému B+R (Bike and Ride) 

Systém B+R je obdobou systému P+R (Park and Ride) určeného pro automobily. Cyklistovi 
je umožněno přijet do bezprostřední blízkosti stanice veřejné hromadné dopravy a tam 
kolo bezpečně zaparkovat tak, aby mohl bezstarostně pokračovat dál jiným dopravním 
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prostředkem. V tomto směru jsou ovšem velké rezervy. Stojany buď nejsou přítomny, 
nebo jsou ve velmi špatném stavu u stanic metra Ládví, Kobylisy, Palmovka. 

 

Obr. 26: Příklad stávajících stojanů u stanice metra Ládví (zde bude zadána revitalizace celého území, kde by 
měla být řešena i tato otázka) 

 

 

Obr. 27: Příklad chybějících stojanů u stanice metra Palmovka (do konce září by ovšem mělo být zřízeno) 

 

To stejné platí i pro konečné tramvajové stanice (číslo 10 a 17), kde rovněž nejsou žádné 
stojany. 

 

Obr. 28: Příklad chybějících stojanů (vlevo – konečná tramvaje Kobylisy, vpravo – konečná tramvaje Ďáblice) 

 

K tomu je ještě připočítat možnost zřízení úschovy kola v rámci parkovišť P+R (viz stanice 
metra Ládví), V blízkosti objektu obsluhy hlídaného parkoviště je umístěn stojan na kola. 
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Uzamčení kola je možné i zámkem, který zapůjčí obsluha parkoviště proti záloze 20 Kč. 
Klíč od takového zámku se uschová u obsluhy parkoviště a cyklista obdrží kontrolní kartu, 
proti které bude po návratu opět vydán klíč. Úschova kola je zdarma, na cyklistu se ale 
nevztahují tarifní výhody spojené s parkováním na parkovišti systému P+R (zvýhodněná 
zpáteční nebo celodenní jízdenka v souvislosti s parkovacím lístkem). Služba je dostupná 
po celou dobu provozu parkovišť P+R (4:00 – 1:00, tj. po dobu provozu metra a vlaků). 

 

Obr. 29: Příklad B + R - Ládví 

C. Prověření potřeby speciálních cyklistických autobusů spojujících vzdálenější 
atraktivní rekreační cíle 

Velkou část turistických cílů směrem na sever od Prahy pokrývá v kombinaci s jízdním 
kolem přeprava vlaky v systému PID. Existují však turistické cíle, které jsou od železničních 
tratí dostupné jen obtížně, případně při cestování z Prahy je nutné přesedat či překonávat 
větší vzdálenosti na jízdním kole.  

NAVRHOVANÉ OPATŘENÍ 

Zlepšení dostupnosti turistických cílů díky nasazení cyklobusu (ideálně jako turistický spoj 
s rozšířenou přepravou jízdních kol – standardní autobus s přívěsem na přepravu cca 25 
kol). Vhodným cílem je atraktivní oblast Kokořínska. 

Trasa: 

 Praha, Ládví – Praha, Sídliště Ďáblice - Mělník, aut.st. – Vysoká – Kokořín – Dobřeň, 
Střezivojice 

Vedení spojů mezi Prahou a Mělníkem po stávající lince PID 349 (nyní provoz jen ve 
špičkách pracovních dnů) a mezi Mělníkem a Střezivojicemi po stávající lince 250014 (nyní 
provoz pouze jeden pár v neděli večer) : 

 PID 349: http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/349/20150830/349_linka.pdf 

 250014: http://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L250014_141214_154158.pdf 

 Varianty prodloužení trasy: přes Tubož a Ráj do Mšena (s případnou návazností 
s cyklovlakem Kokořínsko) či okolo hradu Houska do Doks.  

 Orientační odjezdy z Ládví: 8:00, 12:00, 17:00  

 Orientační odjezdy ze Střezivojic: 10:30, 15:30, 18:30 

http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/349/20150830/349_linka.pdf
http://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L250014_141214_154158.pdf
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2.3. Zásobník projektů dle typu opatření pro cyklisty 

Tato kapitola popisuje síť cyklotras z několika úhlů pohledu: 

 popis sítě podle charakteru opatření (organizační opatření na podporu cyklistické 
dopravy, drobné úpravy cyklotras v rámci správy a údržby komunikací, opravy 
cyklotras v rámci oprav komunikací, stavby cyklostezek v rámci samostatných 
investic) 

 popis sítě podle souvisejících investic 

 popis vybrané sítě podle vlastnických vztahů 

 orientační propočet 

Bezpochyby jedním z nejdůležitějších bodů je návrh opatření pro cyklisty, pěší a in-linisty. 
Při něm je nutné integrovat více různých zájmů a omezení do koncepce uličního prostoru. 
Před pěti či šesti dekádami byla koncepce městských ulic založena na principu jakéhosi 
smíru, který zajišťovala infrastruktura oddělující rychlost vozidel od bezpečnosti všech 
ostatních uživatelů prostoru. Ulice byla po dlouhou dobu vnímána jako prostor spojující 
různé destinace, který využívá pouze motorová doprava. Tento přístup se však změnil, v 
současnosti už ulici nevnímáme jen jako dopravní koridor, ale jako jedno z nejživějších 
interaktivních míst ve městě. Ulice by tedy v zájmu všech uživatelů a způsobů využití měla 
zohlednit nejen normy, které vyžaduje motorová doprava, ale i funkční, ekonomická, 
sociální a estetická kritéria. 

Ulice by měla nabídnout možnost pohodlného užívání všem uživatelům, ať už jdou po ulici 
pěšky, jedou na kole nebo v autě, sedí a pozorují, jedí, mluví atd. Současně by se ulice 
měla přizpůsobit místním daným podmínkám a integrovat všechny způsoby dopravy, které 
si uživatelé přejí používat. 

Nicméně bez ohledu na to, jak je prostor ulice kvalitně zkoncipován, nemůže determinovat 
volbu dopravního prostředku lidí. Může zvýšit atraktivitu určitého způsobu dopravy, může 
uživatelům pomoci objevit, jaké jsou přínosy prostoru městských ulic, ať už v nich 
provádíme aktivity nutné (např. přemísťujeme se z bodu A do bodu B), nebo společenské 
či volnočasové (např. stravujeme se ve venkovních zahrádkách restaurací, bavíme se ve 
skupině, sedíme a povídáme si na lavičce atd.). Více viz příloha 2.4. 

Tato kapitola tak nenabízí jen detailní návrhy založených výhradně na technických 
argumentech, ale často dává možnost výběru z několika variant, které mohou být 
upřesněny na základě navazujících odborných a veřejných projednání. 

I proto se v několika případech stalo, že opatření jsou navrhovaná jak v hlavním, tak i 
v přidruženém dopravním prostoru, přičemž každé je navrženo pro jiný typ cyklisty. 

Opatření jsou dle metodiky popsané v kapitole 1.1.4. strukturované následovně: 

 Oblast 1. POSTUPNĚ VYBUDOVAT PÁTEŘNÍ SÍŤ CYKLOTRAS 

o Opatření 1.1. „VOZOVKA - INTEGRACE“ 

o Opatření 1.2. „CYKLOSTEZKY – IN-LINE“ 

o Opatření 1.3. KŘIŽOVATKY A KŘÍŽENÍ 

o Opatření 1.4. EXTRAVILÁN (napojení na Středočeský kraj) 
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 Oblast 2. UTVÁŘET CELÉ MĚSTO PŘÁTELSKÉ K CYKLISTŮM 

o Opatření 2.1. ZKLIDŇUJÍCÍ PRVKY 

o Opatření 2.2. ZÓNY 

o Opatření 2.3. JEDNOSMĚRKY 

o Opatření 2.4. CYKLOULICE 

 Oblast 3. ÚDRŽBA CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 

 Oblast 4. DOSTATEČNÉ MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ A ÚSCHOVY KOL 

 Oblast 5. PROPOJENÍ CYKLISTICKÉ A VEŘEJNÉ DOPRAVY 

 Oblast 6. SLUŽBY 

 

Na tomto základě pak byla navržena optimalizace nové cyklistické infrastruktury (viz obr. 
30). 

 

Obr. 30: Optimalizace stávající a návrh nové cyklistické infrastruktury Prahy 8 

(podrobné informace jsou k dispozici v samotné grafické příloze) 

2.3.1. Integrovaná opatření  

Poznámka – navazuje na Akční plán (kapitola 2.5.2.), na opatření 1.1.  

Návrh integračních opatření mimo jiné vychází také z kapitoly 2.2.1.B. Potřeby a 
požadavky cílových skupin. I v Praze 8 žije dostatečná početná skupina lidí, která vždy 
bude preferovat jízdu v hlavním dopravním prostoru a to s ohledem na přímost a rychlost 
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takového spojení. Je tedy třeba brát vážně i tato opatření, jinak by se cyklistická doprava 
nikdy nestala rovnocennou součástí dopravního systému Prahy 8. Přitom právě tato 
městská část tento potenciál má. Není potřeba realizovat všechna opatření současně, ale 
je důležité tuto možnost brát nikoliv za alternativu, ale za jedno ze tří stěžejních opatření 
tohoto generelu.  

Pro stanovení etapizace realizace tohoto opatření se vychází z intenzit automobilové 
dopravy (viz kapitola 1.4.2.) a týká se jen komunikací, které jsou uvedeny v tabulce č. 5 
této kapitoly.  

Integrační opatření (integrace) je soubor dopravních opatření, která mají zajistit 
bezpečný společný pohyb s ostatními uživateli pomocí vhodného zvýraznění průjezdu 
jízdních kol. Mezi integrační opatření se počítají v kontextu této kapitoly jen: 

 piktogramový koridor pro cyklisty - (nebo také „cyklopiktokoridor“) vhodně 
podkresluje doporučený bezpečný a plynulý průjezd cyklistů danou komunikací, při 
zachování dostatečných bezpečnostních odstupů. Je vyznačen příslušným 
vodorovným dopravním značením č. V20 „Piktogramový koridor pro cyklisty“, 
složeným z piktogramu cyklisty a směrového znaku, 

 cyklopruh = vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty v HDP je část vozovky určená 
především pro provoz cyklistů a označená dopravní značkou č. IP20 „Vyhrazený 
jízdní pruh“, 

 vyhrazené BUS + cyklo (+TAXI) pruhy. 

Novinkou může být víceúčelový pruh / ochranný pruh, což je jízdní pruh, jehož 
část oddělená příslušnou dopravní značkou podélné čáry přerušované, slouží k užití 
především cyklistům jedoucím v jednom směru a jízdním proudu za sebou a podle 
okolností i s jinými vozidly (ten bude možné realizovat až po změně legislativy – viz 
kapitola 2.6.) 

  

Obr. 31: Dále je třeba brát v úvahu, že v souvislosti se změnou legislativy (viz kapitola 2.6) bude možné 

realizovat i tzv. víceúčelové pruhy, což rozšiřuje možnosti aplikace integračních opatření na vozovce. 

Poznámka: jednosměrné ulice a cyklistické ulice jsou řešeny v rámci oblasti 2.  

 

Při výpočtu orientačního rozpočtu se vycházelo z měrných nákladů na 1 km 
„integračních opatření“, které činí 0,270 mil. Kč včetně DPH. Do této částky je započtena 
oprava výtluků + ul. vpustí a provedení nového VDZ. Principem opatření je dopravní 
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zklidnění a upozornění na výskyt cyklistů. Kdyby byla zrealizována všechna opatření, pak 
by celková částka dosáhla výše 7,89 mil. Kč. 

Trasa Ulice Úsek z Úsek do 
Délka 
(m) 

Náklady 
(tis. Kč) 

Poznámka k 
opatření 

Rok 
realizace  

2 Povltavská 
Napojení 

z cyklostezky 

Odbočka na 

A27 
710 0 

Již zrealizovaný cyklistický 
pruh 

Jen údržba -
opatření 3.1. 

26 
Elsnicovo 

nám 
Zenklova Voctářova 160 45 Víceúčelový pruh Po r. 2020 

28 Čimická K Pazderkám Písečná 1300 350 Více variant k řešení 

2018 – do 
centra 
2018 – 
z centra 

28 Čimická Písečná Nad Šutkou 417 115 
Stávající stav - ve směru do 

centra BUS + cyklo 
opatření z centra – r. 2018 

2018 – z 
centra 

28 Pod Sídlištěm 
Kobyliské 

nám. 
Střelničná 380 105 Cyklopiktokoridor 2019 

28 
Střelničná 

západ 
Klapková Davídkova 1100 300 Více variant k řešení 2019 

28 
Střelničná 

střed 
Davídkova Ďáblická 630 170 Více variant k řešení 2019 

42 Ústecká Žernosecká konec Prahy8 2750 740 Víceúčelový pruh Po r. 2020 

42 Horňátecká Třeboradická Žernosecká 440 120 
Stávající stav - ve směru do 

centra BUS + cyklo 
opatření z centra – r.2017 

2018 – z 
centra 

42 Horňátecká Čimická Třeboradická 600 160 
Stávající stav - ve směru do 
centra BUS + cyklopiktokoridor 
opatření z centra – r. 2017 

2018 – z 
centra 

42 Nad Šutkou Trojská Čimická 309 85 
Stávající stav - ve směru do 

centra BUS + cyklo 
opatření z centra – r.2017 

2018 – z 
centra 

42 
Zenklova 

sever 
nám. Na 

Stráži 
Trojská 1215 330 Více variant k řešení 2018 

42 
Zenklova 

střed 
Elsnicovo 

nám. 
nám. Na 

Stráži 
1940 525 

Více variant k řešení 
Podnět: vyasfaltovat 

Zenklovu mezi zastávkami 
U Kříže a Vosmíkových 

(včetně vozovky a 
chodníků) 

Po r. 2020 

42 Zenklova jih Na Žertvách 
Elsnicovo 

nám. 
410 110 Cyklopiktokoridor Po r. 2020 

42 Zenklova jih Sokolovská Na Žertvách   
Řešeno v rámci opatření 

1.3. 
 

252 Sokolovská Ke Štvanici Thámova 880 240 Cyklopiktokoridor 2018 

252 Sokolovská Thámova U Rustonky 1400 0 Jen zklidněná ulice 2016 

252 Sokolovská U Rustonky Pod Náspem 900 245 Cyklopiktokoridor 2018 

253 
Rohanské 

nábřeží 
Ke Štvanici 

Libeňský 

most 
2200 0 

Již zrealizované cyklistické 
pruhy 

Jen údržba -
opatření 3.1. 

---- U Rustonky 
Rohanské 
nábřeží 

Sokolovská 150 0 
Již zrealizované cyklistické 

pruhy 
Jen údržba -
opatření 3.1. 

254 
Libeňský 

most 
řeka Vltava Zenklova 865 235 Cyklopiktokoridor 2020 

254 Na Žertvách Zenklova U Balabenky 400 110 Cyklopiktokoridor 2020 

254 U Balabenky Na Žertvách Sokolovská 100 30 Cyklopiktokoridor 2020 

272 Trojská Trojská Nad Šutkou 1705 460 
Cyklopiktokoridor – do centra 

Cyklopiktokoridor – do centra 

 

2018 
Po r. 2020 

273 Přemyšlenská Čimická Čumpelíkova 1037 280 Víceúčelový pruh 2019 

275 Lodžská K Pazderkám Zhořelecká 650 175 Víceúčelový pruh 2018 
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Trasa Ulice Úsek z Úsek do 
Délka 

(m) 

Náklady 

(tis. Kč) 
Poznámka k opatření Rok realizace  

275 Lodžská Zhořelecká Čimická 980 264,6 Víceúčelový pruh 2018 

275 K Ládví Čimická Ústecká 1600 432 Víceúčelový pruh 2019 

280 Lindavská Čimická Bukolská 225 60,75 Víceúčelový pruh 2018 

283 Žernosecká Ústecká Burešova 1010 272,7 Víceúčelový pruh 2019 

---- Žernosecká Burešova Ďáblická 810 220 Víceúčelový pruh 2019 

284 Čimická K Pazderkám Lodžská 560 150 Víceúčelový pruh 2018 

284 Čimická Lodžská K Ládví 350 95 Víceúčelový pruh 2018 

284 Čimická k Ládví Spořická 1080 290 Víceúčelový pruh 2018 

284 Spořická Čimická Ústecká 1200 325 Víceúčelový pruh Po r. 2020 

284 Spořická Ústecká Hřenská 1500 405 Víceúčelový pruh Po r. 2020 

289 Ďáblická konečná 10 Žernosecká 200 55 Víceúčelový pruh 2020 

289 Ďáblická konečná 10 Střelničná 470 125 Víceúčelový pruh 2020 

Tabulka 4. Přehled úseků na komunikační síti, kde je možné zřídit integrační opatření 

  

Obr. 32: Příklady šířky komunikací na ulici Čimická, kde je předimenzovaná šířka komunikace. Návrhy na 
zřízení cyklistických pruhů poslal magistrát na Prahu 8 již v roce 2010. 

2.3.2. „Cyklostezky“, pěší a inline koridory  

Poznámka – navazuje na Akční plán (kapitola 2.5.2.), na opatření 1.2. 

Za „cyklostezky“ jsou v této kapitole považovány tyto druhy komunikací:  

 stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol (C 7 + E 13), 

 stezka pro cyklisty (C 8),  

 stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (C 9),  

 stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (C 10),  

 komunikace s vyloučením motorové dopravy (B 11).  

V rámci generelu je sice navržen konkrétní typ „cyklistické komunikace“, nicméně se jedná 
jen o doporučení zpracovatele. Až teprve při zpracování projektové dokumentace bude 
rozhodnuto o typu.  

Při výpočtu orientačního rozpočtu se vycházelo z měrných nákladů na 1 km, které činí 
6,800 mil. Kč včetně DPH v případě výstavby nové cyklistické komunikace, nebo při 
opravě, či rekonstrukce činí cca 3,000 mil. Kč. Nicméně pokud by se změnilo jen dopravní 
značení a provedly by se drobné úpravy, mohly by náklady klesnout až na 0,270 mil. Kč 
včetně DPH, tedy na částku, kterí byla uvedena u integračních opatření. 
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Vždy by ale mělo platit pravidlo vzájemné ohleduplnosti. 

Přehled úseků, kde by se měla realizovat daná opatření do roku 2020 (další sada je 
navrržena přímo v mapové příloze): 

Trasa 
Ulice, 

stezka 
Úsek z Úsek do 

Délka 

(m) 

Náklady 

(tis. Kč) 

Poznámka k opatření Rok 
realiza

ce  

2 A2 
Rohanské 

nábřeží 
Libeňský most 2000 6000 asfaltový povrch na C9 2020 

2 
U Českých 

loděnic 
napojení 

A26 
Povltavská 850 4000 

Kompletní rekonstrukce 
povrchu  

2017 

2 
A2 – 

stezka C9 

napojení A2 

pod mostem 
Povltavská 150 1100 

Chybí propojení, dnes 

schody 
2017 

2 
A2 – 

stezka C9 
V Zámcích Bohnická 370 2500 

Chybí stezka podél Vltavy 

– komplikované 

majetkoprávní vztahy 

Po r. 
2020 

26 
vodní prostup 

Rokytka 

A26 – 

stezka 
Kolčavka 250 7000 Karta záměru 2017 

28 
Střelničná 

západ 
Klapkova Davídkova 1100 3300 

Legalizace pojezdu na 
stávajícím chodníku, řešení 
přejezdů a drobné stavební 

úpravy 

2017 

28 
Střelničná 

střed 
Davídkova Ďáblická 630 1890 

Legalizace pojezdu na 
stávajícím chodníku, řešení 
přejezdů a drobné stavební 

úpravy 

2017 

28 
Na Malém 

klínu 

Na Malém 

línu, konec 
ulice 

křižovatka, 

Ďáblická 
230 1550 

Nová cyklistická 

komunikace C9 ve 
stávajícím koridoru 

2017 

28 
Střelničná 

východ 

křižovatka, 

Ďáblická 

podjezd pod 

Střelničnou 
180 1200 

Legalizace pojezdu na 
stávajícím chodníku, řešení 
přejezdů a drobné stavební 

úpravy 

2017 

28 
Střelničná 

východ 

podjezd pod 

Střelničnou 

křižovatka, 

Ďáblická 
250 1700 

Legalizace pojezdu na 
stávajícím chodníku, řešení 
přejezdů a drobné stavební 

úpravy 

2017 
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Trasa 
Ulice, 
stezka 

Úsek z Úsek do 
Délka 
(m) 

Náklady 
(tis. Kč) 

Poznámka k opatření 

Rok 

realiza

ce  

28 
Střelničná 

střed 
Ďáblická Davídkova 630 1890 

Legalizace pojezdu na 
stávajícím chodníku, řešení 
přejezdů a drobné stavební 

úpravy 

2017 

28 
Střelničná 

střed 
Davídkova Čumpelíkova 900 2700 

Legalizace pojezdu na 
stávajícím chodníku, řešení 
přejezdů a drobné stavební 

úpravy 

2017 

28 Čimická 
K 

Pazderkám 
Písečná 1300 3900 

Legalizace pojezdu na 
stávajícím chodníku, řešení 
přejezdů a drobné stavební 
úpravy, vazba k novému 

bazénu Na Šutce 

2017 

42 
Parková 

cesta 
Palmovka Pod Plynojemem 440 1300 

Legalizace pojezdu na 
stávajícím chodníku, řešení 

přejezdů a rekonstrukce 
povrchu 

2020 

42 
stávající 
chodník 

Pod 
Plynojemem 

Novovysočanská 650 200 
Legalizace pojezdu na 
stávajícím chodníku, 2020 

257 C9 Krejcárek Balabenka 850 5800 Karta záměru 2017 

270 Davídkova Na Stráži Davídkova 310 2100 
Je třeba doplnit značení C7 + 

cyklistům vjezd povolen + řešit 
nájezdy 

2018 

271 
Stávající 
chodník 

Povltavská Nad Rokoskou 300 600 
Je třeba doplnit značení C7 + 

cyklistům vjezd povolen + řešit 
nájezdy 

2020 

274 K Pazderkám Dunajecká Pomořanská 960 6550 
Nová cyklistická komunikace, 
včetně přejezdů a napojení na 

sídliště Bohnice 
2018 

280 
Stávající 

C9 
Čimická Maškova 1200 3600 

Rekonstrukce povrchu 
(trasa je špatně vyznačená jako 

A270 a v územním plánu je 
zakreslena jako návrh) 

2017 

280 
polní cesta 

na C9 

Pod 

Čimickým 

hájem 

A280 780 5300 
Nová cyklistická 

komunikace 
2019 

280 lesní cesta Lindavská A280 65 450 
Nová komunikace pro chodce a 

cyklisty 2019 

280 lesní cesta Farky Vyhlídka 100 700 
Nová komunikace pro chodce a 

cyklisty 2019 

283 A283 Spádná Maškova 250 1700 
Nová komunikace pro chodce a 

cyklisty 2020 

289 Ďáblická konečná 10 Střelničná 470 150 
Legalizace pojezdu na 

stávajícím chodníku, řešení 
přejezdů a drobné úpravy 

2019 

----- 
sídliště 
Ďáblice 

Čumpelíkova Ďáblická 1800 12500 
Nová komunikace pro chodce a 
cyklisty, které povede napříč 

sídlištěm Ďáblice 
2020 

----- 
Žernosecká Burešova Ďáblická 810 250 

Legalizace pojezdu na 
stávajícím chodníku, řešení 
přejezdů a drobné úpravy 

2020 

Tabulka 5. Přehled úseků na komunikační síti, kde je možné zřídit „cyklostezky“ 
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Obr. 33: Příklady stávají šíře chodníku na ul. Střelničná. Je nutné zdůraznit, že i když v rámci opatření jsou 
na ul. Střelničná navrhovány i integrační opatření (viz opatření 1.1.), tak je nutné pamatovat na více typů 

cyklistů. Pro některé bude jízda na vozovce vždy nebezpečná, i když zde budou vyznačeny vyhrazené pruhy 

pro cyklisty. 

 
V této kapitole jsou řešeny i návaznosti na pěší dopravu a využití „cyklostezek“ pro „in-
liny“. 

Návaznost na pěší dopravu 

Návrh vymezuje nejdůležitější koridory (vč. současných existujících značených tras, dalších 
komunikací, chodníků či cest), které je třeba zachovat, respektovat, obnovit či nově 
vytvořit. Současně by tyto průchody územím měly respektovat další investice (PO, MO, 
rekonstrukce a novostavby komunikací apod.). Jedním z podkladů pro návrh je stabilní 
katastr (stav cca rok 1830), který ukazuje původní logiku cest a propojení původních sídel 
(mnohdy jsou patrné lze je obnovit, zvýraznit, či podpořit).  

 Podmínky pro komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. v zastavěném území obce: 

o plošná prostupnost území / vzájemné propojení jedn. celků, tj. v rámci MČ i 
do okolí, (prostupnost a překonání bariér nejen přírodních, ale i umělých): 

 řeka Vltava a potoky 

 údolí a reliéf 

 silniční stavby současné a výhledové 

 železniční stavby 

 uzavřené či oplocené areály 

 městské dopravní tepny a jejich křižovatky 

 rozvojová území 

 propojení jedn. obydlených území, ulic s jinými oddělenými a krajinou 

o dostupnost všech důležitých institucí, veřejné vybavenosti a dalších 
zajímavých cílů 

o bezbariérové řešení a kvalitní povrch použitelný 365 dní v roce vč. vyřešené 
celoroční údržby 

o vhodný způsob osvětlení 
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o doplňovat aleje a doprovodnou vzrostlou zeleň (stromy), situování koridoru 
v zástavbě do stínu v době nejlépe od 11-17 hod. je důležité především 
v letních měsících. 

 Podmínky pro cesty v krajině zastavěné či nezastavěné na území Prahy 8: 

o lze snížit komfort z povrchu, sklonu, osvětlení – primárně jde o prostupnost 
anebo atraktivitu či dosažitelnost zajímavých cílů či krajiny. 

 

 

Obr. 34: Optimalizace stávajících a návrh nových pěších tras  

(podrobné informace jsou k dispozici v samotné grafické příloze) 

 

Návrh opatření, kter často korospondují s návrhy pro cyklisty: 

 radiální napojení chodníků na zastávku metra Ládví 
 zachování navržených cest při budování severního dálničního obchvatu 
 dobudování chybějícího úseku na trase mezi ulicemi Na Pěšinách a Za Slovankou 
 nové řešení mimoúrovňového křížení stezky pro pěší a cyklisty na křižovatce 

Žernosecká x Ústecká 

 nové lávky pro pěší a cyklisty přes Vltavu na Libeňském ostrově 
 nové stezky pro pěší a cyklisty na Rohanském ostrově 
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 nová přímější stezka pro pěší mezi Novými Ďáblicemi a Střížkovem (propojení ulic 
Hrubého a Bešťákova) 

 bezpečnější propojení ulic Dolákova a V Nových Bohnicích 
 dobudování chybějícího úseku na trase mezi ulicemi Eledrova a Tarnovská 

 propojení jižní části Starých Bohnic a prostoru Botanické zahrady hl.m. Prahy 
novými chodníky (z ulic Mazurská a Hnězdenská) 

 nová stezka pro pěší a cyklisty mezi Krejcárkem a Balabenkou 

 dobudování chybějících úseků stezek pro pěší a cyklisty podél toku Rokytky 
(Kolčavka atd.) 

 
 

Návaznost na in-line 

Podmínky pro provoz: 

 asfaltový či betonový hladký povrch 

 přívětivé sklonové podmínky 

 minimální nebo vyloučený provoz motorových vozidel 

 Vhodné spol. stezky pro chodce a cyklisty anebo pásy pro cyklisty š. min. 3,0 m, 
optimálně však 3,5 – 4,0 m 

 dosažitelnost VHD 

 informovanost 

 bezpečnost v kontaktu s ostatními bezmotorovými účastníky (vzhledem 
k prostorovým možnostem je zpravidla bezpečnější smíšený než oddělený provoz) 

 

Navrhovaná opatření 

 celá A2 podél pravého břehu Vltavy: Karlín - Rohanské nábřeží – Libeňský most – U 
Českých loděnic (asfaltové propojení po stezce A2 od Povltavské do Karlína může 
být využíváno i jako cesta do práce či školy v kombinaci s veřejnou dopravou), dále 
kanál Trója – ZOO – Sedlec 

 A26-A43-A25 podél Rokytky - U Českých loděnic (nevhodný povrch a dopravní 
režim) – pokračování na Kolčavku a dále Vysočany – Hrdlořezy (A43-A25) – Černý 
Most 

 Nové trasy či okruhy na území Prahy 8: Čimický háj, Nad Botanickou zahradou, 
Ďáblický háj, Bohnická léčebna a okolí 
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Obr. 35: Optimalizace stávajících a návrh nových in-line stezek  

(podrobné informace jsou k dispozici v samotné grafické příloze) 

 

Obr. 36:  Příklady možných in-line tras po trase A280 (Čimický a Ďáblický háj – viz opatření 1.4,) 

Poznámka: vlastnické vztahy na trase A280 - Čimický háj:  

vlastníkem pozemků Magistrát HMP, ale místy i soukromí vlastníci. 
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2.3.3. Krizová místa a křížení  

Poznámka – navazuje na Akční plán (kapitola 2.5.2.), na opatření 1.3. 

V tomto kontextu je nutné řešit tyto případy: ÚROVŇOVÁ KŘÍŽENÍ A NAPOJENÍ, 
SVĚTELNĚ SIGNALIZOVANÉ KŘIŽOVATKY A KŘÍŽENÍ (SSZ) a MIMOÚROVŇOVÁ KŘÍŽENÍ. 

Přehled kolizních míst, kde by se měla realizovat daná opatření do roku 2020: 

Trasa Místo Náklady 

(tis. Kč) 

Poznámka k opatření Rok 

realizace  

26 
Elsnicovo 

náměstí 
200 

S novou cyklolegislativní úpravou (viz kapitola 2.6) je třeba dořešit 
přejezdy pro cyklisty 

2018 

27 Povltavská 1000 

Existuje Karta záměru - křížení tras A2 a A27 na křižovatce ulic 
Povltavská a U Českých loděnic. Končí zde nepříjemný úsek 
cyklopruhu na A2 směrem z centra. Jsou zde navržena opatření, 
které mají zajistit cyklistům bezpečné křížení s ul. Povltavská 

2017 

27 + 

42 + 

270 

Bulovka 3000 

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. Opatření má návaznost na zlegalizování cyklistů po 
chodníku v dolním úseku ulice Davídkova (od ulice Na Stáži až pod 
most pod Libereckou – viz opatření 1.2.). 

2018 

28 Lodžská 100 

Problémem je křížení s ul. Lodžskou, kde je silnější provoz a 
přechod pro chodce nepřiléhá těsně ke křižovatce. Opatření by 
mělo být řešeno v souběhu s integračními opatřeními na ulici 
Lodžská (viz opatření 1.1.) 

2018 

28 
Kobyliské 

náměstí 
3000 

Je třeba vyřešit celou oblast Kobyliského náměstí, zajistit průchod 
cyklistům ze severu na jih a ze západu na východ. V této oblasti je 
nutné lépe vyřešit napojení tras v ulicích Klapkova, Na Pěšinách, U 
Školské zahrady s trasami v ulicích Pakoměřická a Čumpelíkova. 
 

2018 

42 

+ 

254 

Palmovka  

Oblastí Palmovky prochází několik koridorů cyklistické dopravy. Ty 
základní jsou podchyceny v systému celoměstských cyklotras jako 
cyklotrasy A 42 (Zenklovou ulicí) a A254 (od Libeňského mostu a 
ulicí Na Žertvách). De iure stávající dopravní režim neumožňuje 
cyklistům průjezd a tím je odklání na trasy automobilové dopravy 
(většinou s intenzivním provozem). Tento nevyhovující stav lze pro 
většinu směrů snadno odstranit úpravou dopravního režimu tak, 
aby byl průjezd jízdních kol legalizován obdobně jako v ostatních 
pěších zónách v Praze. 
Návrhy plynoucí ze stávající karty záměru: 
oblast pěší zóny: 

 legalizace průjezdu cyklistů (doplněním piktogramu 
jízdního kola do dolního pole DZ IP27a/b) 

vjezdy do oblasti pěší zóny - legalizace vjezdu do oblasti 
(výměnou B1 > B11: 

 rozšířením dodatkových tabulek pod B2, doplněním 

 dodatkových tabulek pod IP10a) 
Řešení SSZ na výjezdu do Sokolovské ulice: 

 doplnění vozidlových (cyklistických) signálů a detekce, 

 výjezd přidruženým prostorem pouze pro pravé 
odbočení. 

2017 

 

Trasa Místo Náklady 
(tis. Kč) 

Poznámka k opatření Rok 
realizace  

271 Povltavská 100 Dořešit přejezdy pro cyklisty na ul. Povltavské  2020 

272, 
varianta 

Křižovatka 100 
Karta záměru: křižovatka Čimická × Služská - V7, IP26 / V8b, 
IP26. Soulad s legalizací jízdy cyklistů po ulici Čimická (A28 – 
opatření 1.2.) 

2017 

280 
Křižovatka 

A42 a A283 
3000 

Problematická křižovatka Ústecká, Horňátecká, Maškova a 

Klapkova 
2020 
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421 
Karlín - 

Holešovice 
20000 

Vybudování lávky mezi Karlínem a Holešovicemi v návaznosti na 
Žižkovský tunel 

2020 

Tabulka 6. Přehled úseků na komunikační síti, kde je třeba řešit konfliktní místa 

 

  

Obr. 37: A26 – stávající přechod přes ulici Zenklovu (vlevo). V souvislosti s novelizací zákona bude možné 

zřídit společný přechod/přejezd pro cyklisty a chodce (příklad vpravo) 

Poznámka: v rámci realizace opatření pro pěší se doporučuje také realizovat 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. 

 

2.3.4. Širší vazby na okraji Prahy 8  

Poznámka – navazuje na Akční plán (kapitola 2.5.2.), na opatření 1.4. 

Přehled úseků, kde by se měla realizovat daná opatření do roku 2020: 

Trasa 
Ulice, 
stezka 

Úsek z Úsek do 
Délka 

  
Náklady 
(tis. Kč) 

Poznámka k opatření Rok 
realiza

ce  

42 Ústecká K Ládví Žernosecká 283 1950 
Nová cyklistická 

komunikace 
2020 

280 A280 Ústecká Hranice Prahy 8 430 2950 
Nová komunikace pro chodce a 

cyklisty 2017 

289 Ďáblická konečná 10 Zářijová 1065 300 
Víceúčelový pruh 

 
2020 

Tabulka 7. Přehled úseků na komunikační síti, kde je možné zřídit opatření ve prospěch cyklistů na hranici 
katastru MČ Prahy 8 

Cílem tohoto opatření je upozornit na širší souvislosti realizace generelu. V tomto případě 
jsou navrženy k realizaci ta cyklistická opatření, která končí na hranici katastru městské 
části Prahy 8. Nejedná se sice o klasický extravilán, ale jedná se o výjezd z této městské 
části. V grafické příloze jsou navrženy i další cyklistické komunikace, které leží mimo území 
Prahy 8, ale jsou určitým podnětem pro jednání s magistrátem a sousedními městskými 
částmi o řešení ucelené sítě cyklistických tras. 
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Obr. 38: A42 – stávající chodník na ul. Ústecké (vlevo). Stávající ulice Ďáblická (vpravo) 

2.3.5. Zklidňovací opatření  

Poznámka – navazuje na Akční plán (kapitola 2.5.2.), na opatření 2.1. a 2.2. 

Toto opatření zde bylo vloženo kvůli širšímu kontextu řešení cyklistické dopravy, neboť i 
cesta zklidňování dopravy je cestou podpory cyklistické dopravy. Konkrétní realizace však 
budou realizovány prostřednictvím navazujícího strategického dokumentu Prahy 8. 
Konkrétní informace o zónách jsou uvedeny také v přílohách 2 a 4 tohoto dokumentu. 

V rámci připomínek se pak objevily tyto náměty: 

 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) 

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

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

 Podnět 18: ZŠ v Ďáblicích se účastní projektu Bezpečná cesta do školy, pan 
projektant chystá studii, ale budou ji mít až na přelomu října a listopadu. 

Obslužné komunikace - brána k plošnému zklidnění 

 

Obr. 39: Příklad zklidňovacích prvků: Praha 9, ul. Teplická 
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2.3.6. „Cykloobousměrky“  

Poznámka – navazuje na Akční plán (kapitola 2.5.2.), na opatření 2.3. 

Přehled úseků, kde by se měla realizovat daná opatření do roku 2020: 

A28 – Bohnická – Řešovská – Lehnická - Čimická – (Střelničná) 

 Odstranění jednosměrného úseku (30m) v ulici Na Malém klínu.  

 V širším kontextu je třeba odstranit jednosměrný úsek v ul. U Slovanky. 

A42 Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Dolní Chabry  

 Cykloobousměrka na ulici Františka Kadlece. 

A252 Nové Město – Karlín – Libeň – Vysočany 

 V ulici Křižíkova problém v podobě nekompletní cykloobousměrky (poblíž křižovatky 

s ulicí Prvního pluku). Vjezd do křižovatky s Prvního pluku totiž není ještě vybaven 

semaforem pro příjezd cyklistů. Ale bude dodatečně vybaven. Poznámka: zdroj 

požadavku: Prahou na kole. 

 

2.3.7. Cyklistické ulice  

Poznámka – navazuje na Akční plán (kapitola 2.5.2.), na opatření 2.4. 

Tato opatření navazují na cyklolegislativní změny – viz kapitola 2.6.E. 

Přehled úseků, kde by se měla realizovat daná opatření do roku 2020: 

A26  - ul. U Českých loděnic 

 Na této trase už více méně cyklistická ulice je zrealizována, jen je označená jinou 
dopravní značkou. 

A27 – Povltavská – Bulovka – Střížkovská - Teplická 

 Návrh cyklistické ulice na ul. Střížkovská (z ulice Na Stráži až po ul. Teplická). Dolní 

část - Hladký povrch, mírné stoupání. Zpomalovací prahy v dolní části provedeny 

procyklistickým způsobem s velkým prostorem při krajích. Střížkovská - Klidné 

stoupání, téměř žádný provoz, hladký asfalt v celé délce. Jen při sjezdu dolů pozor 

na zvýšené zpomalovací prahy v horní části.  
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A42 Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Dolní Chabry  

 V celém koridoru ulice Františka Kadlece by mohla vzniknout cyklistická ulice. 

 Možný návrh cyklistické ulice po ul. Na Okrouhlíku, Na Pěšinách až na kř. Kobylisy. 

V opačném směru vede po ul. U Školské zahrady. 

A271 Pelc Tyrolka – Bulovka  

 Ulice Nad Rokoskou je klidnější – možnost zřízení cyklistické ulice. 

 

 

2.3.8. Správa a údržba  

Poznámka – navazuje na Akční plán (kapitola 2.5.2.), na oblast 3. 

Návaznost na kapitolu 2.2.3. 

Přehled úseků, kde by se měla realizovat daná opatření do roku 2020: 

A2 Těšnov – Rohanský ostrov – Libeň – Trója – Zámky  

 V celém úseku víceméně velmi špatný povrch, hmatový pás, chybějící osvětlení v 

Thomayerových sadech Překážky: bloky na stezce, štěrk a kamínky, louže pod 

Libeňským mostem (propadlý povrch, neboť tudy jezdí těžká auta), podél 

Povltavské velmi úzké místo s lampami a hmatovým pásem. 

A27 – Povltavská – Bulovka – Střížkovská - Teplická 

 Upozornění - obtížně sjízdný retardér  - Retardér nutí velmi výrazně snížit rychlost 

nejen auta, kterých tu moc nejezdí, ale i jízdní kola. Zvláště ve sjezdu nepříjemné.  

A42 Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Dolní Chabry  

 Je třeba zajistit podjezd pod Libereckou. Jediným řešením je legalizace jízdy po 

levém chodníku (DZ – C7 s dodatkovou tabulkou „vjezd cyklistům povolen) – stejné 

opatření i pro trasu A270 (od ul. Davídkova). 

V rámci připomínek se pak objevily tyto náměty: 

 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 
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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. 

 

2.3.9. Parkování jízdních kol  

Poznámka – navazuje na Akční plán (kapitola 2.5.2.), na oblast 4. a na kapitolu 2.2.4. 

Návrhy: 

 Návrhy dle přílohy 4 a oblasti 4. 

 Podnět 4: zřídit cyklostojany na nám. Dr. Holého a v "důlku" (vnitrobrok Andrštova, 
U Libeň. pivovaru, Na Rokytce). 

 

2.9.10. Intermodalita – propojení cyklistické a veřejné dopravy  

Poznámka – navazuje na Akční plán (kapitola 2.5.2.), na oblast 5 a na kapitolu 2.2.5. 

Návrhy: 

1. V okolí stanic linek PID, které umožňují přepravu jízdních kol, je třeba zřídit systém 
návaznosti, tj. zajistit přístupnost nástupišť pro možnost pokračování s jízdním 
kolem včetně odpovídajícího zajištění odložení kol. 

2. V návaznosti na důležité či strategické zastávky linek, které neumožňují přepravu 
jízdních kol, je třeba zřídit odpovídající parkování jízdních kol. 

3. Zajistit informovanost nejen o možnosti přepravy, ale taktéž systém orientace, jak 
se s kolem správně dostat či manipulovat. 

4. Nutno v co největší míře umožnit sdílení prostoru veřejné dopravy a jízdních kol, 
avšak v takové míře, aby nedocházelo k neúměrnému zdržení provozu veřejné 
dopravy. 

 

2.3.11. Bike sharing  

Pojem Bike Sharing System, čili „systém sdílení kol“, lze v našich podmínkách definovat 
jako síť stanic s jízdními koly, které si lze vypůjčit v místě A -většinou na krátké 
vzdálenosti či na krátký časový úsek – a v místě B vrátit. Toto řešení doplňuje systém 
městské hromadné dopravy zejména v centrech, kde přispívá ke snížení úrovně znečištění 
hlukem i zplodinami z výfukových plynů a celkově vede k vyšší bezpečnosti a nižší 
nehodovosti na silnicích.  
 
Při správném nastavení mohou automatické půjčovny kol značně zvýšit zájem o jízdní kolo 
jako prostředek dopravy ve městech. Jak ale ukázaly zahraniční zkušenosti, zdaleka ne 
všechny pokusy o zavedení veřejných kol skončily úspěšně. Na vině byla často 
nedostatečně promyšlená řešení, nedořešené vztahy mezi městem a provozovatelem 
systému či nedostatečná spoluzodpovědnost uživatelů a následný vandalismus. 
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Od roku 2005 provozuje společnost Homeport pilotní projekt bikesharingu na území 
Karlína. Tento systém pracuje na bázi pevných stojanů, kde je možné si kola vyzvednout či 
je vrátit kdykoli během 24 hodin. 
 
V Praze zároveň funguje komunitní projekt sdílených kol pod názvem ReKola, který však 
pracuje na zcela odlišném principu. Do systému je třeba se přihlásit a zaplatit vstupní 
poplatek. Půjčují se běžná kola, většinou starší či repasované modely, jednotícím prvkem 
je jejich růžová barva. Kola nestojí ve speciálních stanicích, jejich umístění zjistí 
registrovaný uživatel přes mobilní aplikaci, kde se rovněž dozví kód k zámku. Kola jsou 
nejčastěji uzamčena u cyklostojanů nebo jiných pevných konstrukcí. Půjčování a vracení 
kol se hlásí prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu. 

 

Obr. 40: Sdílená kola Homeport v pražském Karlíně, foto: Jitka Vrtalová 

  

Obr. 41: Systém ReKola, foto vlevo – u stanice metra Křižíkova v Karlíně, foto vpravo – hlavní nádraží Praha, 
foto: Jitka Vrtalová 

 

Rozšíření bike sharingu: 
Hlavní město Praha připravuje zavedení zavést automatickou půjčovnu kol na území širšího 
centra, tedy včetně území Prahy 8. 
 
Svým usnesením ze dne 9. 9. 2014 podpořila Rada HMP projekt bike sharingu 
prostřednictvím aktualizované Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v 
hl. městě Praze do roku 2020. Zde se zavázala: 
 

 zavést automatizovaný systém půjčování (sdílení) veřejných jízdních kol (tzv. bike 
sharing system).  
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 Rozšířit možnosti pohybu po městě o bezmotorovou individuální veřejnou dopravu 
formou automatizovaného systému půjčování (sdílení) jízdních kol. V první etapě 
zajistit pokrytí širšího centra města pomocí alespoň 1 000 jízdních kol a 150 stanic 
rozmístěných rovnoměrně na celém území. Systém by měl být zřízen a spravován 
městem jakožto jeho vlastníkem. Musí být jednotný a umožňovat postupné 
rozšiřování, případně včetně provázanosti s bezstanicovým systémem půjčovacích 
jízdních kol.“. 

 
Návrhová část: 

 Praha 8 podpoří záměr HMP na vytvoření jednotného systému veřejné půjčovny kol, 
který pokryje širší centrum města. Městská část Praha 8 umožní umístění stanic na 
svém území a bude se podílet na přípravě a realizaci celoměstského systému 
sdílených kol. 

 

2.3.12. Drobná infrastruktura 

Pro plné rozvinutí potenciálu jízdního kola jako dopravního prostředku a zároveň nástroje 
pro sport a rekreaci je myslet v rámci daného území nejen na infrastrukturu pro samotnou 
jízdu na kole či parkování. Drobná cyklistická infrastruktura je příslušenství, které 
uživatelům usnadní a zpříjemní používání kola, případně umožní získávat další užitečné 
údaje.  

Může se jednat např. o: 

 odpočívky,  

 infopanely,  
 rampy nebo vodicí lišty pro jízdní kola na schodištích, 
 veřejné cyklopumpy, 
 automaty na duše a další drobné doplňky, 
 opěrky a madla – především před frekventovanými křižovatkami, kde je nutné 

zastavit, 
 automatické sčítače jízdních kol. 

 

Rozšíření této doplňkové infrastruktury v posledních letech v českých městech narůstá a 
přibývají také dodavatelé, kteří jednotlivé  prvky městského mobiliáře nabízejí. 

Pro úplnost dodáváme, že pro vybudování těchto prvků lze kromě vlastního rozpočtu 
městské části nebo programů HMP využít například také např. MMR - Národní program 
podpory cestovního ruchu 2015. Další informace o možnostech financování je možné 
nalézt v kapitole 2.5.1.  

 

Návrh opatření: 

Drobná cyklistická infrastruktura by měla vznikat jak podíl hlavních páteřních tras 
(především s myšlenkou na potřeby každodenní dojížďky), stejně jako podél rekreačních 
propojení. Pokud se zde budují dětská hřiště, lineární parky s potřebným vybavením 
(odpočívky, občerstvení, infotabule, hrací a posilovací prvky atd.). Je tak docíleno 
synergického efektu, který ve svém důsledku vytvoří z takové sítě těžiště zájmu samo o 
sobě. Funkce některých tras jsou dvojí – např. trasa A2 vede mezinárodní cyklotrasa 
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EuroVelo 7 a po A26 vede mezinárodní cyklotrasa EuroVelo 4. Plní tedy jak roli dopravní, 
tak také rekreační. 

2.4. Návrh aktualizace a doplnění sítě  

2.4.1. Veřejné projednání dne 27. 8. 2015  

Snahou autora tohoto generelu byla co největší participace veřejnosti na tomto materiálu. 
Proto byla vytvořena pracovní verze tohoto generelu, která byla určena primárně právě 
pro veřejné projednání, které proběhlo dne 27. 8. 2015. Veřejná debata pak byla skutečně 
živá a rozhodně nebyla jednostranná. Z diskuse také vyplynulo, že v některých návrzích je 
základní nesoulad zpracovatele s představami části veřejnosti.  

Ale ani tento nesoulad není překážkou. Vzhledem k tomu, že na Praze 8 chybí základní 
cyklistická infrastruktura (i když samozřejmě cyklostezky a cyklopruhy zde jsou), nebude 
problém vybrat do akčního plánu pro rok 2016 – 2017 ta opatření, u kterých bude panovat 
všeobecná shoda. Výhodou je, že generel je spojen s akčním plánem, a dokud na opatření 
nebudou finance, tak opatření jednoduše nebude realizováno.  

Jedinou výjimkou je nesoulad v otázce integračních opatření v hlavním dopravním 
prostoru, což se mimo jiné projevilo i v připomínkách od veřejnosti (srovnej podnět 6 a 
22). Jelikož v tomto případě nepanuje mezi veřejností shoda, pro rok 2016 o prioritách 
rozhodne dne 21. 9. 2015 dopravní komise Prahy 8.  

Nicméně právě prezentace na veřejném projednání představila osnovu (strukturu), která je 
základem pro návrh konkrétních opatření. Ta byla následující: 

1. Politika, strategie, legislativa (viz kapitoly Úvod a 2.6.) 

2. Podklady, analýzy (viz celá kapitola 1. – Přípravná fáze) 

3. Na co nezapomenout, než se pustíme do návrhové části? (viz kapitola 2.1, Úvod a 
2.2.1.) 

4. Návrhová část = Konkrétní opatření = Akční plán  

Pilířem veřejného projednání jsou samozřejmě konkrétní připomínky a jejich vypořádání, 
které jsou uvedeny níže. Nicméně bylo velmi potěšující, že veřejnost se při veřejném 
projednání shodla na tom, že pokud chceme vybudovat síť cyklotras, naše pozornost by 
měla být zaměřena především ve třech směrech, které budou realizovány pokud možno 
současně, s přihlédnutím na finanční možnosti Prahy 8 a magistrátu (směry se přitom 
shodují s opatřeními, které jsou navrženy v kapitole 2.4.): 

 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 

Přehled podnětů a jejich vypořádání je neodmyslitelnou součástí tohoto generelu, nikoliv 
jeho přílohou, tak jak to vždy bývá: 

Podnět 1: Chybějící osvětlení v Thomayerových sadech (na A2) 
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Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět je zařazen mezi realizovaná opatření (viz kapitola 2.4) 

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 (viz kapitola 2.4). 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" (vnitrobrok Andrštova, U 
Libeň. pivovaru, Na Rokytce) 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

Tento podnět je zařazen mezi realizovaná opatření (viz kapitola 2.4) 

 

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 (viz příloha 
2.5) 

 

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 odpovídají 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 (viz kapitola 
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1.4.). 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 se měla 
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. 

 

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 parčík 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 (pozn. zprac.: zřejmě je myšlen na P7) - všechny přístupy 
(Karlín, Štvanice, Holešovice upravit na bezbariérové, nyní jsou tam příkré schody. 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO. Developer slíbil, že schody k přívozu upraví 

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) 
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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 

Podnět byl zapracován do následných návrhů a to v kapitole 2.4., pod opatřením 1.3. 

 

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 budou 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 
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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 to bude situace 
vyžadovat. 

Podnět 19: U Českých loděnic: štěrk na cyklostezce a posprejovaná zrcadla 

Vypořádání připomínky: JE AKCEPTOVÁNO 

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

 

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 a cyklisté 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 
A283 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 
podniku a 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 smějí být a kde ne. Zrušení nesmyslného určování místa pro kola by toto 
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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 principiálních 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 důvodu, abychom dostali prostor pro vysvětlení nových 
moderních trendů v plánování cyklistické dopravy. 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 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 
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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 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 (pozn. 
zprac.: 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 2.6., 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 mohou 
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 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 v kapitole 2.3.3. 

 

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 mezi návrhy patřící do kapitoly 2.4.8. 

 

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 Stráži 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 
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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 řešení cyklostezky přes Karlín: „návrh asfaltového 
propojení A2 do Karlína - nevhodné řešení (pozn. zprac: 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. 

 

 

2.4.2. Aktualizace a doplnění sítě cyklotras 

Tato kapitola je řešena prostřednictvím grafického výstupu, který navrhuje novou síť 
cyklotras na území města. Při návrhu se respektovaly zásady návrhu sítě, které jsou 
popsány v kapitole 2.2.1. a dále se vycházelo z popisu stávající stavu – viz kapitola 1.2.1. 
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Obr. 42: Optimalizace stávajích a nových cyklotras  

(podrobné informace jsou k dispozici v samotné grafické příloze) 
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Obr. 43: V případě návrhu cyklotras bylo také zohledněno vymezení strmých svahů nad 8 % (červeně) 

Nicméně tento limitující parametr lze překonat pomocí elektrokol. 

 

2.4.3. Návrh prioritních opatření na síti cyklotras realizovatelných 
v horizontu let 2015 – 2020 a po roce 2020 

Na základě definování kolizních míst (viz kapitola 1.2.3.) a na základě podnětů od 
veřejnosti (viz kapitola 2.4.1.) byly stanoveny priority realizace opatření dle jednotlivých 
cyklotras. 

Poznámka: u každého opatření je uvedeno nejprve číslo opatření. To charakterizuje vazbu 
na druh opatření, akční plán a etapovost (viz kapitola 2.3. a příloha 2.6). 

 

A2 Těšnov – Rohanský ostrov – Libeň – Trója – Zámky  

Opatření: 

 1.2. Nová cyklostezka podél Vltavy v rámci rekonstrukce celého území (Rohanský 

ostrov) 

 1.3. P8 má zájem na vybudování lávky mezi Karlínem a Holešovicemi v návaznosti 

na Žižkovský tunel  

 3.1. TSK zadalo obnovu značení U Českých loděnic  
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 3.1. v celém úseku víceméně velmi špatný povrch, hmatový pás, chybějící osvětlení 

v Thomayerových sadech Překážky: bloky na stezce, štěrk a kamínky, louže pod 

Libeňským mostem (propadlý povrch, neboť tudy jezdí těžká auta), Elsnicovo 

náměstí (velký provoz), U Českých loděnic – střídání polohy pruhů pro chodce a pro 

cyklisty, podél Povltavské velmi úzké místo s lampami a hmatovým pásem 

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

Podnět 19: U Českých loděnic: štěrk na cyklostezce a posprejovaná zrcadla 

 
 

A26 Libeň 

Opatření: 

 1.1. Elsnicovo náměstí (ve výhledu, v návaznosti na opatření na ul. Zenklova) 

 1.2. a 1.3. Elsnicovo náměstí – velmi rušné, cyklisté objíždějí Voctářovu po chodníku 

vedoucím podél parku povětšinou špatný povrch (nerovnosti), je nutné dořešit 

přejezdy pro cyklisty. 

 1.2. Vodní prostup pod Čuprovou – zde komplikací potenciální pravděpodobnost 

povodní (v současnosti  již existuje karta záměru – viz kapitola 1.2.4.). 

 

A27 – Povltavská – Bulovka – Střížkovská - Teplická 

Opatření: 

 1.3. Existuje Karta záměru - viz kapitola 1.2.4., křížení tras A2 a A27 na křižovatce 

ulic Povltavská a U Českých loděnic. Končí zde nepříjemný úsek cyklopruhu na A2 

směrem z centra. 

 2.4. Návrh Cyklistické ulice na ul. Střížkovská (z ulice Na Stráži až po ul. Teplická). 

Dolní část - Hladký povrch, mírné stoupání. Zpomalovací prahy v dolní části 

provedeny procyklistickým způsobem s velkým prostorem při krajích. Střížkovská - 

Klidné stoupání, téměř žádný provoz, hladký asfalt v celé délce. Jen při sjezdu dolů 

pozor na zvýšené zpomalovací prahy v horní části.  

 3.2. Upozornění - obtížně sjízdný retardér  - Retardér nutí velmi výrazně snížit 

rychlost nejen auta, kterých tu moc nejezdí, ale i na kole. Zvláště ve sjezdu 

nepříjemné.  

 

A28 – Bohnická – Řešovská – Lehnická – Čimická – (Střelničná)   

Opatření: 

 1.3. Určitým problémem je křížení s ul. Lodžskou, kde je silnější provoz a přechod 

pro chodce nepřiléhá těsně ke křižovatce. 

 1.3. Dále trasa vede po cyklostezce až k ulici Čimická, kde ovšem není řešen 

přechod přes tuto ulici.  
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 1.1. Na ulicích Čimická a Střelničná je možné realizovat integrační opatření. 

 1.2. Na ulicích Čimická a Střelničná je také možnost využít stávající chodník.  

Podnět 33: "zcyklostezkování" chodníků podél Střelničné 

 2.3. Odstranění jednosměrného úseku (30m) v ulici Na Malém klínu.  

 

A42 Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Dolní Chabry  

Od Palmovky je trasa navržená ve dvou variantách 

Úvodem je třeba říci, že varianta 1 je spojena s předpokládaným snížením intenzity IAD na 
ul. Zenklova a také s výměnou dlažebních kostek na této ulici. Jelikož sada je navržena 
v rámci integračních opatření (1.1.), bude tato etapa realizována až v pozdějších letech. 
Nyní se doporučuje, aby cyklisté využili „tramvajový cyklovýtah“, který už funguje od 
Palmovky. 

Varianta 1  

Opatření: 

 1.1. Na ulicích Zenklova, Nad Šutkou, Horňátecká, Ústecká je možné realizovat 

integrační opatření  

 Navrhuje se koridor, ve kterém jsou navrhovány integrační opatření 1.1. 

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

vozovky a chodníků). 

 

Varianta 2  

Opatření: 

 2.3. Popis: Vede po ul. Zenklova až po trasu A26. Chvíli vede v souběhu s touto 

trasou, pak se odpojí a přejede přes ulici Čuprova a dále ulicí Františka Kadlece. 

Odbočuje z A26, křižovatkou U Kříže a pak pokračuje ulicí Františka Kadlece. Odsud 

na západ je ulice tři bloky jednosměrná proti. Kdyby zde vznikla cykloobousměrka, 

vyhnuli by se cyklisté zajížďce a provozu ve Vosmíkových.  

 2.4. V celém koridoru ulice Františka Kadlece by mohla vzniknout cyklistická ulice 

Navazuje na A27  

 3.2. Je třeba zajistit podjezd pod Libereckou. Jediným řešením je legalizace jízdy po 

levém chodníku (DZ – C7 s dodatkovou tabulkou „vjezd cyklistům povolen) – stejné 

opatření i pro trasu A270 (od ul. Davídkova).  

 2.4. Možný návrh cyklistické ulice po ul. Na Okrouhlíku, Na Pěšinách až na kř. 

Kobylisy. V opačném směru vede po ul. U Školské zahrady. 
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 Zvážit 1.1. (víceúčelový pruh). Po překonání ulice Střelničné pokračuje po ul. 

Čumpelíkova, až po ul. Žernosecká, kde se napojuje na trasu A283. 

 

A421 Karlín – Holešovice  

Opatření:  

 1.2. V rámci revitalizace území se nesmí zapomenout na cyklostezku, která dovede 

cyklisty na A2  

 1.3. a dále směrem k Vltavě, kde se plánuje realizace lávky pro pěší a cyklisty. 

 

A252 Nové Město – Karlín – Libeň – Vysočany 

Opatření: 

 2.3. V ulici Křižíkova problém v podobě nekompletní cykloobousměrky (poblíž 

křižovatky s ulicí Prvního pluku). Vjezd do křižovatky s ulicí Prvního pluku totiž není 

ještě vybaven semaforem pro příjezd cyklistů. Ale bude dodatečně vybaven. 

Poznámka: zdroj požadavku: Prahou na kole. 

 1.1. Vlivem předpokládaného snížení intenzit IAD na ulici Sokolovská. 

 Poznámka: Jako variantu lze použít ulici Pobřežní, která je zaslepená.  

 

A253 Sokolovská – Voctářova – U Českých loděnic 

Poznámka: V tomto případě je třeba uvést pilotní realizaci cyklistických pruhů na ul. 
Rohanského. Zajímavým faktem je, že zde je současná intenzita 35000 voz./24 hodin. Je 
to signálem, že i v těchto intenzitách je možno realizovat cyklistická opatření. 

Opatření: 

 1.1. Trasa je nepřehledná a nebezpečná od frekventované ulice Voctářovy (od 

Kauflandu po Elsnicovo náměstí bez cyklopruhů) – opatření je možné zavézt až po 

realizaci opatření na ul. Zenklova (trasa 42). 

 

A254 Libeň – Vysočany – Hloubětín 

Značena na Libeňském mostě a dále směr Palmovka, pro cyklo průjezdné.  

Opatření: 

 1.1., nebo 1.2. opatření na ul. Libeňský most 

 1.3. problematické místo na křižovatce s tramvajemi na Palmovce 

 

A257 Žižkov – Palmovka 

Opatření:  

 1.2. Krejcárek – Balabenka. Existuje Karta záměru. Je hotová studie a probíhá 

soutěž na DÚR – ÚR. Předpoklad realizace rok 2017 
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 Viz také Podnět 34: dokončení cyklostezky mezi Krejcárkem a Balabenkou. 

 

A261 Libeň – Bulovka 

Zatím bez opatření - Vede po Čuprově a následně se napojuje na A42  

 

A265 Libeň – Prosek – Klíčov – Kbely – Vinoř – (Podolanka) 

Zatím bez opatření - Vede ulici Prosecká 
 

A270 Bulovka – Ládví 

Poznámka: Vede ze stanice metra Ládví a dále po ulici Davídkova, kde jsou 
cyklopiktokoridory. Směrem dolů narazí cyklista na zákaz vjezdu do jednosměrky. Velmi 
prudký kopec a velký provoz. 

Opatření: 

 3.2. Je třeba zajistit podjezd pod Libereckou. Jediným řešením je legalizace jízdy po 

levém chodníku (DZ – C7 s dodatkovou tabulkou „vjezd cyklistům povolen)   

 

A271 Pelc Tyrolka – Bulovka  

Poznámka: Cykloobousměrka mezi ulicemi Nad Rokoskou a S. K. Neumanna  

Opatření: 

 2.4. Ulice Nad Rokoskou je klidnější – možnost zřízení cyklistické ulice. 

 1.2. Dořešit jízdy po chodníku směrem k Povltavské. 

 1.3. Dořešit přechody na Povltavské. V místě je křížení doporučených tras.  

 

A272  Trója – Kobylisy  

Poznámka: Její počátek u Vltavy se již nenachází na Praze 8.  

Opatření: 

 1.1. Vede ulicí Trojská (opatření spojeno s předpokládaným snížením intenzit na 

dané ulici). 

 

A273 ul. Pod Havránkou - Střelničná 

Poznámka: trasa na území Prahy 8 začíná na ul. Pod Havránkou, kde se napojuje na ul. K 
Sadu, pak pokračuje po ul. Písečná, až se dostane ke křižovatce Čimická x Přemyšlenská.  

Opatření: 

 1.1. Zvážit realizaci víceúčelové pruhu - trasa pokračuje po ul. Přemyšlenská, až se 

dostane ke křižovatce Horňátecká x Přemyšlenská, dále vede po ul. Přemyšlenská a 

Čumpelíkova.  
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A274 Trója – Bohnice 

Poznámka: Trasa začíná na křižovatce ulic K Pazderkám x Čimická, kde vede trasa A28. 
Vede podél ulice K Pazderkám a většinou je vedena jako samostatná stezka pro chodce a 
cyklisty.  

Opatření: 

 1.3. Bodově je třeba dořešit sjezdy do sídliště. 

 1.3. Trasa kříží ul. K Pazderkám, kde cyklista by měl jít pěšky. Je třeba zřídit 

společný přejezd/přechod pro cyklisty a chodce. 

 1.2. Trasa vede po lesní cestě a pak opouští území Prahy 8. 

Vazba: Nicméně na území Prahy 8 je možné dále pokračovat po ul. Pod Havránkou 

 

A280 IN-LINE koridor Bohnice – Čimický háj – Ďáblický háj – Ďáblice  

Opatření: 

 1.2. V Čimickém háji místy velmi špatný povrch (poznámka: Chodci frekventovaná 

cesta v Čimickém háji). 

 1.3. problematická křižovatka Ústecká, Klapkova  

 1.2. Chodecky frekventovaná cesta v Ďáblickém háji – zde pak opouští Prahu 8.  

 

A281 Staré Bohnice – most PO přes Vltavu  

V podstatě neznačená. 

 

A282 Zámky – Drahaňská rokle – Dolní Chabry – Ďáblice  

Neznačená.  

Pro kolo velmi nevhodný povrch lesem, místy je těžké i projít.  

 

A283 Ládví – Ďáblický háj – Čimice – Dolní Chabry  

Stávající trasa: značená jen u metra Ládví, dále jen vyznačené pruhy pro chodce a 
cyklisty. U křižovatky Žernosecká aj. značení končí. Vede kolem rušné Žernosecké.  

Špatný povrch.  

Poznámka: na veřejném projednání dne 27. 8. 2015 byla položena otázka, jaké opatření 
by si lidi přáli na ul. Žernosecké (viz také kapitola 2.2.1.). 

Jaké byly ohlasy a jaké jsou dopady na návrhy v generelu? V daném koridoru se navrhuje 
zřídit jak: 

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

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

dostatečná kapacita komunikace. 
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A284 – Bohnice – Čimice 

Opatření: 

 1.1. Na ulici Čimická je možné realizovat integrační opatření. 

 1.2. Na ulici Čimická je také možnost využít stávající chodník.  

 

A289 sídliště Ďáblice – Ďáblice 

Opatření: 

 1.1. Na ulici Ďáblická je možné realizovat integrační opatření. 

 1.2. Na ulici Ďáblická je také možnost využít stávající chodník.  

 

Návrhy veřejnosti pro realizaci doplňkových tras 

 Podnět 32: propojení A26 s ulicí Kotlaska - ve výkresové mapě vede po ulici 

Kotlaska doplňková cyklotrasa a to jako spojnice trasy A26 a A254. 

 Podnět 14: vyasfaltovat Primátorskou 

 

2.5. Etapizace a akční plán 

2.5.1. Obecný úvod 

Pro účely dalšího použití generelu slouží výsledný návrh. Ten zjednodušenou formou 
prezentuje charakteristické typy opatření pro jednotlivé úseky výsledného komunikačního 
systému a doporučených propojení v území. 

Návrh harmonogramu přípravy staveb:  

 majetková příprava staveb,  

 projektová příprava staveb,  

 realizace staveb. 

Návrh postupné realizace stavebně technických a dopravně organizačních opatření na 
komunikační síti je směrován do tří na sobě nezávislých oblastí: 

 rozvoj sítě cyklotras, 

 zapracování cyklistických opatření do připravovaných staveb dopravní 
infrastruktury, 

 provizorní a organizační opatření. 
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Zatímco výsledný návrh pracuje s optimálním prostorovým uspořádáním uličního profilu a s 
finálním stavem dopravního systému, pro účely etapizace je zaveden pojem provizorní 
opatření, která v reálných podmínkách alespoň částečně zohledňují potřeby cyklistů.  

Z hlediska nároků na přípravu na jednotlivé druhy opatření jsou mezi-uzlové úseky a uzly 
rozděleny do následujících etap: 

 Etapa 0: projektová příprava, případně jednoduché stavební úpravy, úpravy 
dopravního značení, 

 Etapa 1: dopravní značení a související drobné stavební úpravy (stanovení místní 
úpravy DZ, resp. event. drobné úpravy na ohlášení), 

 Etapa 2: stavební úpravy současného zařízení pro cyklistickou dopravu většího 
rozsahu (+ event. jednoduché úpravy na ohlášení udržovacích prací), nová opatření 
pro cyklistickou dopravu vyžadující stavební úpravy DÚR + DSP 

V etapě se přidávají další úpravy a stavby vyžadující územní studii, resp. jako součást jiné 
územní studie.  

Dopravní infrastruktura uzpůsobená cyklistickým potřebám může sice sama o sobě 
výraznou měrou přispět ke změně dopravního chování, ale účinnost těchto opatření 
zásadním způsobem ovlivňuje související vybavenost: 

 systém parkovacích zařízení pro jízdní kola, 

 začlenění do integrovaného dopravního systému. 

Související činnosti, které jsou s provozem a podporou cyklistické dopravy nějak 
spojeny 

 správa a údržba komunikací, 

 koordinované plánování dopravní infrastruktury, 

 řízený systém parkování motorových vozidel, 

 provádění pravidelného cyklistického auditu, 

 průběžné sčítání jízdních kol, 

 sledování a vyhodnocování nehodovosti, 

 informace, kampaně a akce. 

 

Pro následnou realizaci jsou klíčové pak dva faktory: 

 spolupráce s magistrátem, 

 výše finančních prostředků vyčleněných na realizaci jednotlivých opatření generelu. 

 

A. Spolupráce s magistrátem 

Níže je přiložen soupis organizací, které se na rozvoji cyklistické dopravy nějakým 
způsobem podílí nebo by podílet měly. Výčet není ovšem kompletní a jejich náplň je 
zjednodušena. Dále je třeba zdůraznit, že spousta vztahů a kompetencí je nejasných a 
dost záleží na konkrétní situaci a případu.  
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Organizace: 

 TSK – Technická správa komunikací -> Projektuje, staví a udržuje pražskou 
infrastrukturu + provádí průzkumy týkající se dopravy 

 IPR – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy -> hlídá koncepci rozvoje, vyjadřuje 
se k projektům, zdali odpovídají koncepci, jestli je řešení vhodné a v souladu s 
celoměstskou strategií apod. 

 DPP – Dopravní podnik hl. m. Prahy -> řeší pražskou MHD – metro, tramvaje a 
vnitroměstské autobusy -> to vše spíše po technické a funkční stránce 

 ROPID – Regionální organizátor Pražské integrované dopravy -> organizuje 
přepravu osob v prostředcích veřejné hromadné dopravy i s přesahem do 
Středočeského kraje. Hlídá návaznosti, koncepci apod.  

 PCT – Prague City Tourism -> vše co se týká propagace cestovního ruchu a 
volnočasových aktivit v Praze se zaměřením jak na domácí tak na zahraniční turisty.  

 

A pak za MHMP: 

 RFD – Odbor rozvoje a financování dopravy -> řeší vše, co se týká cyklistické 
dopravy, BESIP, bezbariérovosti apod. 

 ODA – odbor dopravních agend -> vydává stanoviska jako státní správa 

 OSI – odbor strategických investic -> je investorem některých projektů (část 
bývalého OMI) 

 OTV – odbor technické vybavenosti -> část bývalého OMI  

 SVM – správa veřejného majetku -> rozhoduje o využití/pronájmu některých 
prostranství př. náplavka 

 OKM – odbor komunikace a marketingu -> propagace, PR, komunikace s veřejností 
-> je možné skrze ně komunikovat celopražské témata  

 OOP – odbor ochrany prostředí -> parky, zeleň, údržba apod., vyhlašuje dotace v 
oblasti ŽP …. 

 SVC – odbor sportu a volného času -> tipy na výlety, sportovní akce atd. 
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Obr. 44: Příklad spolupráce na realizaci drobných stavebních úprav 

 

B. Finance 

V případě, že je navržené řešení pro cyklisty v koridoru: 

1. páteřní a hlavní celoměstské cyklotrasy (viz oblast 1 akčního plánu) 

 investorem PD je MHMP resp. MČ Praha 8 v závislosti na vyčleněném rozpočtu a 
aktuálním stavu finančních rezerv (na základě finančních možností resp. rozpočtu a 
s ohledem na priority výstavby a postupu budování celoměstské sítě. Priority budou 
určeny vždy na základě jednání se zástupci MHMP), 

 investorem realizace je MHMP (zast. KCD MHMP, radní pro dopravu, pověřený 
odbor TSK), 

 investorem může být i MHMP OMI (na základě oslovení) 

 

2. místní cyklotrasy, pěší a in-line trasy (viz oblast 1 akčního plánu) 

 investor projektové dokumentace je MČ Praha 8 

 investor realizace samostatných opatření pro cyklisty, pěších a in-linisty (stezek a 
integračních opatření) je MČ Praha 8, na základě dohody a možností rozpočtu je 
možné oslovit MHMP, resp. TSK.  

Od roku 2013 je možno žádat SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) o realizaci nejen 
samostatných stezek pro cyklisty, ale také o financování jednotlivých opatření, které zajistí 
zvýšení bezpečnosti provozu cyklistů. Pravidla SFDI jsou k dispozici na 
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/finance/sfdi/.  

 

  

http://www.cyklomesta.cz/aktivity/finance/sfdi/
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3. celoplošné úpravy (zóny 30) (viz oblast 2 akčního plánu) 

 v rámci úpravy dopravního režimu v území je třeba řešit i potřeby cyklistické dopravy. 
Např. v rámci postupného zřizování zón 30 je třeba myslet i na provoz cyklistů a v 
místech jednosměrných komunikací je třeba zvážit i řešení cyklistů v protisměru, 
zklidňovací opatření posoudit a přizpůsobit i z hlediska provozu cyklistů apod. 
Investice do infrastruktury pro cyklisty jsou tedy v rámci jiných opatření, nejedná se 
tedy o samostatnou položku.  

 

4. cyklostojany  (viz oblast 4 a 5 akčního plánu) 

 příprava (PD) řeší MČ 

 o realizaci stojanů lze požádat MHMP, TSK 

 

5. infopanely, odpočívky, zeleň a další doprovodné zařízení (viz oblast 3 a 6 akčního plánu) 

 přípravu i realizaci řeší MČ 

 lze zažádat o příspěvky z prostředků MŽP, či MMR. 
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2.5.2. Akční plán Prahy 8 pro léta 2016 - 2017 

Je možné kombinovat strategické plánování a akční plán s územně plánovacím podkladem, 
neboli generelem? Odpověď je uvedena v předmluvě tohoto dokumentu: „V tuzemských 
podmínkách je generel vnímán jen jako územně plánovací podklad. Moderní přístup 
k cyklistickým generelům nabízí ale jiné řešení. Je třeba dívat se na něj spíše z pohledu 
strategického plánování.“ 

Ano, jedná se o revoluční pohled, který možná přesahuje rámec tradičních generelů, jak je 
definuje stavební zákon. I když podle zásad strategického plánování akční plán do 
generelu vlastně nepatří, zároveň je potřeba si uvědomit, kolik kvalitních podobných 
generelů skončilo „v šuplíku“ právě proto, že nebyly zahrnuty do plánovacího procestu. 
Možná je v třeba v českých podmínkách udělat něco netradičního.  

Kapitoly 2.3. a 2.4. poskytují dostatek konkrétních návrhů a opatření, které byly vytvořeny 
přesně podle zásad zpracování generelu. K čemu ale jsou, pokud nejsou naplňovány, nebo 
jen okrajově? 

Proto je hlavním výstupem návrh akčního plánu, který navrhuje priority, tedy co se bude 
kde dělat, kdo za to bude zodpovědný a jaký objem financí je na tyto projekty potřeba. 
Akční plán se navrhuje zpravidla jako dvouletý, v tomto případě tedy pro léta 2016 – 2017.  

Akční plán doposud nebyl běžně součástí generelu, ale praxe ukazuje, že bez tohoto 
spojení realizace opatření nefunguje. 

Tato kapitola tak má ukázat, že zpracování akčního plánu není již úkolem zpracovatelem 
tohoto dokumentu, ale plyne z politického zadání, což je skutečně nový pohled na generel. 

Pro další období si bude moci municipalita Prahy 8 vybrat z celé sady navrhovaných 
opatření, které jsou popsány v tabulkách 4, 5, 6 a 7 v kapitole 2.3. 

Priority jednotlivých akcí - postup přípravy - bude nutné seřadit na základě návrhu 
rozpočtu (náklady na přípravu jednotlivých projektových dokumentací a realizaci). S tímto 
rozpočtem lze aktivně pracovat, bilancovat, plánovat postup a přípravu (akční plány pro 
delší období). Každý úsek je popsán jako celek a některé úpravy (především pro zvýšení 
bezpečnosti dopravy) je možné provádět zvlášť, tj. rozdělení na etapy není dogmatické, 
pouze doporučující. 

V seznamech navrhovaných úprav (tabulky 4, 5, 6 a 7) jsou uvedeny orientační ceny 
realizací jednotlivých úseků, které počítají s 10% rezervou. Do nákladů nejsou zahrnuty 
náklady na celkovou přestavbu křižovatek. Další etapy je třeba zhodnotit dle priorit 
akčního plánu postupné realizace jednotlivých opatření MČ Praha 8. 

Jelikož je akční plán považován za politicko – strategický dokument, musí být vyplněn 
zástupci MČ Prahy 8, a to v souvislosti se stanovením každoroční výše finančních 
prostředků určených na podporu cyklistické dopravy. Dále je třeba určit priority mezi 
navrhovanými opatřeními, popsanými v kapitole 2.3.  

Níže je uveden příklad vyplnění akčního plánu do konce roku 2017, přičemž rok 2016 je 
zaměřen na realizaci administrativních opatření a na projektovou přípravu navrhovaných 
opatření ve výši 1,0 mil. Kč. Před přípravou rozpočtu na rok 2017 je nutné vyvolat jednání 
s TSK, aby bylo možné si stanovit, které navrhované úseky budou realizované z rozpočtu 
MČ Prahy 8 a které z TSK. 
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Akční plán – vzor  

Oblast 1. POSTUPNĚ BUDOVAT PÁTEŘNÍ SÍŤ CYKLOTRAS  

Opatření Název Návrh opatření Odbor Náklady 
(tis. Kč) 

Rok 

1.1. 

VOZOVKA 

(viz kapitola 
2.3.1.) 

Projektové dokumentace Odbor 

dopravy 

------------ 2016 

Na základě doporučení Dopravní komise  Prahy 8 se v období 
2016 – 2017 nebude realizovat dané opatření 

------------ 2017 

1.2. 

CYKLOSTEZKY 

(viz kapitola 
2.3.2.) 

 Projektová dokumentace  Odbor 

dopravy 

1000 2016 

Stávající karty záměru magistrátu (financování magistrát) 

 A26 vodní prostup Rokytka  

 A257 Krejcárek –Balabenka 

Nové návrhy 

 A2 - U Českých loděnic -  Povltavská - Kompletní 
rekonstrukce povrchu 

 Propojení A2 pod mostem -  Povltavská, dnes 
schody (nutno realizovat souběžně s Prahou 7) 

 A28 Čimická, Střelničná - Legalizace pojezdu na 
stávajícím chodníku  

 A280 – cyklo-inline Čimický a Ďáblický háj 

 Návrh opatření na ul. Žernosecká a ul. Ďáblická 

magistrát 

magistrát 

 

 

magistrát 

 

magistrát 

max.10000 

 

cca 7000 

400 

2017 

1.3. 

KŘIŽOVATKY 

(viz kapitola 

2.3.3.) 

 A27 Povltavská – viz karta záměru 

 A42 + A254 Palmovka – viz karta záměru 

 A27 + A270 Bulovka – viz karta záměru, Chybí 
cyklořešení křižovatky na Bulovce. 

Odbor 

dopravy 
magistrát 

3000 

3000 

2017 

1.4. 

EXTRAVILÁN 

(viz kapitola 
2.3.4.) 

 A280 – cyklo-inline Ďáblický háj (po hranici Prahy 8) 

 

-------- Souběh 
s opatření 
1.2. 

2017 

 

Oblast 2. CELÉ MĚSTO UTVÁŘET PŘÁTELSKÉ K CYKLISTŮM 

2.1. 
ZKLIDŇUJÍCÍ 
OPATŘENÍ 

 Bez opatření -------- --------- ------ 

2.2. ZÓNA  Bez opatření -------- --------- ------ 

2.3. 

JEDNOSMĚRKY 

(viz kapitola 
2.3.6.) 

 A28 Odstranění jednosměrného úseku (30m) v ulici 

Na Malém klínu.  

 A28 V širším kontextu je třeba odstranit 

jednosměrný úsek v ul. U Slovanky 

 A42 Cykloobousměrka na ulici Františka Kadlece. 

Odbor 

dopravy 
120 

120 

120 

2017 

 

2.4. 

CYKLOULICE 

(viz kapitola 

2.3.7.) 

 A26 ul. U Českých loděnic  

 A27 ul. Střížkovská  

Odbor 
dopravy 

120 

120 

2017 

 

 



GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8    Textová průvodní část 


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.        137 

 

Oblast 3. ÚDRŽBA CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 

Opatření Název Návrh opatření Odbor Náklady 

(tis. Kč) 

Rok 

3.1. 

KVALITA 

(viz kapitola 

2.3.8.) 

 A2, A26 – Údržba: štěrk, kamínky, vrostlá zeleň 

 A27 - obtížně sjízdný retardér na ul. Střížkovská 

 Obecně vytipování míst, pro umístění značek "Pozor 

cyklisti" a směrovek, které by cyklisty navigovaly na 

doporučené cyklotrasy.  

 

Odbor 
dopravy 

-------- 2016 

3.2. BEZBARIÉROVOST 
 Místní šetření stávajících cyklotras, stanovení bariér 

a jejich odstranění 
Odbor 

dopravy 
-------- 2016 

3.3. STAVENIŠTĚ 
 Pouze administrativní opatření  Odbor 

dopravy 
-------- 2016 

 

Oblast 4. DOSTATEČNÉ MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ A ÚSCHOVY KOL 

4.1. 

KONCEPCE 

(viz kapitola 

2.3.9.) 

 Odbor dopravy doporučí místa k osazení 
dalších stojanů na kola a požádá TSK o jejich 
umístění 

Odbor 

dopravy 
magistrát 2016 

4.2. REGULACE 
 Pouze administrativní opatření  Odbor 

dopravy 
-------- 2016 

4.3. PARTNEŘI 
 Pouze administrativní opatření  Odbor 

dopravy 
-------- 2016 

 

Oblast 5. PROPOJENÍ CYKLISTICKÉ A VEŘEJNÉ DOPRAVY 

5.1. 

ZASTÁVKA 

(viz kapitola 
2.3.10.) 

 Odbor dopravy doporučí místa k osazení dalších 
stojanů na kola u zastávek VHD a požádá TSK o jejich 
umístění 

Odbor 
dopravy 

magistrát 2016 

5.2. VOZIDLO 
 Pouze administrativní opatření  Odbor 

dopravy 
-------- 2016 

 

Oblast 6. SLUŽBY a DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA 

6.1. 

SLUŽBY 

(viz kapitola 
2.3.12.) 

 Návrh na umístění 10 cyklopumpiček Odbor 

dopravy 
100 2016 
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2.6. Závěr - vyhodnocení, doporučení 

Dlouhá léta se dopravní experti zabývají otázkou, jak zachovat města příjemná pro život, 
ale současně zajistit jejich dobrou dopravní dostupnost. Možným řešením, na které 
přistoupila i radnice Prahy 8, je strategické plánování, které bere v úvahu všechny 
okolnosti a potencionální vlivy, a podpora všech udržitelných druhů dopravy (v této 
souvislosti se často hovoří o nutnosti zpracovat plány udržitelné městské mobility nebo o 
tzv. Vizi 25).  

V tom má napomoci i Generel bezmotorové dopravy bezmotorové dopravy Prahy 8, který 
je územně plánovacím podkladem a může ovlivnit rozvoj městské části v nejbližších letech.  
Tento generel je zadán v době, kdy Městská část Praha 8 připravuje celkový strategický 
dokument dalšího rozvoje. Z tohoto důvodu vyslovila městská část požadavek, aby byl 
generel řešen v rámci strategického plánování. To znamená, že jeho hlavním výstupem je 
akční plán (viz kapitola 2.5.2.), který přesně určí priority, tedy jaké projekty se zrealizují, 
kdo za ně bude zodpovědný a jaký objem financí je na ně potřeba.  

Tento generel se ovšem nezabývá jen tvrdými daty a ryze inženýrskými kvantitativními 
hodnotami.  Vychází z toho, že správnou cestu nemůže lidem ukazovat dopravní inženýr, 
nestranný vědec či expert, ale že správná cesta je výsledkem naší vlastní volby a 
společenské debaty. Generel se primárně nezabývá chodci, cyklisty či motoristy, ale 
především počítá s různorodými lidmi, z nichž každý má své vlastní specifické potřeby a 
zájmy. Proto je třeba vytvořit takovou infrastrukturu, která umožní pohyb různých typů 
uživatelů a to tak, aby zájmy jedné skupiny nebyly upřednostněny na úkor jiných. Sloučení 
jednotlivých zájmů je důležité také proto, že jeden člověk kombinovat různé druhy 
dopravy.  

Navržená infrastruktura velmi ovlivňuje pohyb a jednání lidí ve venkovním prostoru. Pokud 
se lidem nabídne prostor, kde se budou cítit příjemně a bezpečně, nebudou se bát po 
ulicích chodit a jezdit na kole. Je třeba si uvědomit, že vyšší počet cyklistů (tj. lidí, kteří 
upřednostnili kolo před automobilem) prospívá také automobilové dopravě, protože díky 
nižšímu počtu aut se na silnicích tak často netvoří dopravní zácpy.  

Praha 8 má dnes na čem stavět, aby se mohla do budoucna stát skutečným „místem 
s dobrou adresou“, tedy příjemným místem k životu.  Se svou členitostí a různorodostí, 
které odrážejí základní charakteristiky Prahy jako celku, může inspirovat také ostatní 
městské části i hlavní město samotné. 
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Seznam příloh 

Příloha 1. Seznam grafických příloh 

Obr. 1: Dopravní pyramida 
Obr. 2: Princip intermodality – komplexní řešení dopravy 
Obr. 3: Historická krajina: původní reliéf + říční síť 
Obr. 4: Formování první cestní sítě, překresleno ze starých map, 
Obr. 5: Současná podoba jednotlivých subcenter, navazují na původní strukturu osídlení 
Obr. 6: dopravní vazby mezi jednotlivými subcentry 
Obr. 7: Dopravní vazby mezi jednotlivými subcentry jsou také určeny hlavní silniční sítí 
Obr. 8: Vývoj intenzit cyklodopravy v Praze, zdroj: Prahou na kole 
Obr. 9: Mapa lokalit detektorů cyklistů, zdroj: http://unicam.camea.cz/ 
Obr. 10: Přehled nehod cyklistů v silničním provozu na území Prahy 8 
Obr. 11: Základní segmentace z hlediska používání jízdního kola, zdroj: Cyklistická doprava v Praze 2012, GfK 
Obr. 12: Zásadní překážky pro častější využití kola, zdroj: Cyklistická doprava v Praze 2012, GfK 
Obr. 13:  Modal Split (vychází z počtu cest, aktuální stav v druhé dekádě září 2012), zdroj: Cyklistická doprava v Praze 
2012, GfK 
Obr. 14: Modal split podle typů cest, zdroj: Cyklistická doprava v Praze 2012, GfK 
Obr. 15: Aktuální stav cyklistické infrastruktury 
Obr. 16: Mapa území městské části Prahy 8 (podrobné informace jsou k dispozici v samotné grafické příloze) 
Obr. 17: Výkresová mapa územního plánu Prahy 
Obr. 18: Systém cyklotras celoměstského významu Prahy z roku 2012 (cyklotrasy I. a II. třídy) 
Obr. 19: Systém doporučených cyklotras na webu Prahou na kole 
Obr. 20: Uživatelská mapa současných opatření pro cyklisty 
Obr. 21: Grafické znázornění pro postup údržby infrastruktury na území Prahy, tedy i Prahy 8 
Obr. 22: Grafické znázornění pro postup značení na území Prahy, tedy i Prahy 8 
Obr. 23: Příklady informačního značení na trasách A28 (vlevo) a A26 (vpravo) 
Obr. 24: Městský stojan U, Sídliště Ďáblice, dětské hřiště Burešova. 
Obr. 25: vlevo stojan u Penny (vozovna Kobylisy), Foto: Prahou na kole, vpravo stojan tzv. „drátolam“, Albert 
Přemyšlenská, Foto: Prahou na kole 
Obr. 26: Příklad stávajících stojanů u stanice metra Ládví (zde bude zadána revitalizace celého území, kde by měla být 
řešena i tato otázka) 
Obr. 27: Příklad chybějících stojanů u stanice metra Palmovka (do konce září by ovšem mělo být zřízeno) 
Obr. 28: Příklad chybějících stojanů (vlevo – konečná tramvaje Kobylisy, vpravo – konečná tramvaje Ďáblice) 
Obr. 29: Příklad B + R - Ládví 
Obr. 30: Optimalizace stávající a návrh nové cyklistické infrastruktury Prahy 8 
Obr. 31: Dále je třeba brát v úvahu, že v souvislosti se změnou legislativy (viz kapitola 2.6) bude možné realizovat i tzv. 
víceúčelové pruhy, což rozšiřuje možnosti aplikace integračních opatření na vozovce. 
Obr. 32: Příklady šířky komunikací na ulici Čimická, kde je předimenzovaná šířka komunikace. Návrhy na zřízení 
cyklistických pruhů poslal magistrát na Prahu 8 již v roce 2010. 
Obr. 33: Příklady stávají šíře chodníku na ul. Střelničná. Je nutné zdůraznit, že i když v rámci opatření jsou na ul. 
Střelničná navrhovány i integrační opatření (viz opatření 1.1.), tak je nutné pamatovat na více typů cyklistů. Pro 
některé bude jízda na vozovce vždy nebezpečná, i když zde budou vyznačeny vyhrazené pruhy pro cyklisty. 
Obr. 34: Optimalizace stávajících a návrh nových pěších tras 
Obr. 35: Optimalizace stávajících a návrh nových in-line stezek 
Obr. 36:  Příklady možných in-line tras po trase A280 (Čimický a Ďáblický háj – viz opatření 1.4,) 
Obr. 37: A26 – stávající přechod přes ulici Zenklovu (vlevo). V souvislosti s novelizací zákona bude možné zřídit společný 
přechod/přejezd pro cyklisty a chodce (příklad vpravo) 
Obr. 38: A42 – stávající chodník na ul. Ústecké (vlevo). Stávající ulice Ďáblická (vpravo) 
Obr. 39: Příklad zklidňovacích prvků: Praha 9, ul. Teplická 
Obr. 40: Sdílená kola Homeport v pražském Karlíně, foto: Jitka Vrtalová 
Obr. 41: Systém ReKola, foto vlevo – u stanice metra Křižíkova v Karlíně, foto vpravo – hlavní nádraží Praha, foto: Jitka 
Vrtalová 
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Obr. 42: Optimalizace stávajích a nových cyklotras 
Obr. 43: V případě návrhu cyklotras bylo také zohledněno vymezení strmých svahů nad 8 % (červeně) Nicméně tento 
limitující parametr lze překonat pomocí elektrokol. 
Obr. 44: Příklad spolupráce na realizaci drobných stavebních úprav 
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Příloha 2. Seznam navazujících textových informací 
k městské mobilitě 

Příloha 2.1.  Výchozí podklady z evropské a národní úrovně 

Cyklistická doprava by se už tedy neměla řešit izolovaně uvnitř městské části Prahy 8, ale 
jako součást plánu udržitelné městské mobility. Městská část Praha 8 je stále více 
zatěžována automobilovou dopravou a řešení je možné vidět v sadě opatření, ať už je to 
důsledná parkovací politika, kvalitní veřejná doprava, kvalitní nabídka cyklistické 
infrastruktury, propojení cyklistické a veřejné dopravy, či osvětových opatření. 

Krátká obecná charakteristika: 

Evropská unie ve svých strategických dokumentech a navazujících evropských fondech řeší 
celkové problémy, které s sebou přináší doprava. Základní problém ovšem je, že doprava 
se ve městech nevnímá, ani neřeší integrovaně. Koncepční dokumenty jsou stále 
realizovány izolovaně a dělené na řešení automobilové dopravy, dopravy v klidu, 
hromadné veřejné dopravy, cyklistické a pěší dopravy. Často se pak stane, že např. 
generel cyklodopravy na jedné ulici navrhuje cyklistický pruh a generel parkování na stejné 
ulici navrhne místo pro parkování. Místo nich by možná mohly být generely uličního 
prostoru (nebo zklidňování), které však neexistují.  

Evropská unie tak přichází s novým konceptem realizace plánů udržitelné 
městské/regionální mobility, jehož hlavním cílem je způsobit změnu v podílu přepravní 
práce, kterou je možno docílit kombinací infrastrukturních projektů (se zaměřením na 
veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu), regulačních opatření (především v oblasti 
parkování) a osvětových akcí, které mají motivovat občany, aby svá auta nechávali doma.  

Zjednodušeně – mezi městy západní, střední a východní Evropy existuje jeden podstatný 
rozdíl. Představitelé západních měst hovoří o cyklodopravě jako o součásti dopravy, se 
kterou moderní města musejí počítat. Hovoří se zde o nástrojích, které mají obyvatele 
měst motivovat k častějšímu použití některé z „koalice udržitelné dopravy“ (tedy veřejné 
dopravy, cyklodopravy a pěší dopravy). V Česku se hovoří o alternativní dopravě. 

Tento generel bezmotorové dopravy bude tak nejen zaměřen na podporu cyklistické 
dopravy, ale bude vést městskou část Praha 8 k tomu, aby cyklistickou dopravu neřešila 
izolovaně, ale integrovaně, jednak spolu s dalšími druhy dopravy, ale především společně 
v rámci integrovaného strategického dokumentu městské části Prahy 8. Doprava opravdu 
není záležitostí jednoho místa. Jak často se stane, že mladí lidé se vezmou a odstěhují se 
na venkov, který nabízí čerstvý vzduch, přírodu a prostor. Ale i oni řeší, jak se dostat do 
práce, na nákupy i za volnočasovými aktivitami. Pro dospělé to není problém, ale 
v momentě, kdy si založí rodinu, začíná problém. Musíme začít řešit i jejich mobilitu, 
potřebujeme řešit jejich kroužky, ale pokud nefunguje veřejná doprava, neexistují 
cyklistické stezky a ani neexistují úschovny kol na nádraží, pak nemají jinou možnost než 
použít automobil a to několikrát denně tam i zpět. To je důkazem, jak je mobilita 
propojena a jak jedno město, obec ovlivňuje to druhé. 

Cílem je zvýšení mobility v území (při bezpečné síti cyklostezek a cyklotras), kde bude 
možné využit jízdní kolo při cestách do 5 km. S využitím metra a tramvají se pak tento 
rádius ještě prodlužuje. 
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Na městskou část Praha 8 je třeba se začít dívat nejen z pohledu dospělých, ale především 
očima dětí, studentů či seniorů. Například dopravní průzkumy jsou většinou spojené jen s 
cestami do práce či do škol, ale prakticky už neřeší mobilitu dětí na cestách do jejich 
zájmových kroužků. Dříve se jezdilo na tréninky na kole, dnes se rodiče již bojí děti pustit 
kvůli dopravě a nedostatečné cyklistické infrastruktuře. 

Evropské strategické dokumenty 

 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán pro městskou mobilitu, Téma č. 1 
– podpora integrovaných politik.  

 Komise Evropských společenství: Bílá kniha o dopravě, která pracuje s výhledovým 
obdobím do r. 2050.  

 Komise Evropských společenství – Zelená kniha: Na cestě k nové kultuře městské 
mobility. EK identifikuje pět výzev, před nimiž stojí evropská města a kterým je 
potřeba čelit integrovaným přístupem. První výzva se týká plynulosti dopravního 
provozu. Možným řešením tohoto problému je podpora environmentálně šetrných 
způsobů dopravy, jako je chůze, cyklistika a veřejná doprava. 

 Komise Evropských společenství – Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti 
silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 
2011-2020.  

Národní strategické dokumenty 

 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 – 2020 
(usnesení Vlády ČR č. 382 ze dne 22. května 2013).  

 Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050. 

 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020, která byla 
schválená usnesením Vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599, kde je 
cílem i podpora realizace programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti cyklistů a 
chodců 

 V roce 2015 by měla Vláda ČR schválit „Akční plán pro podporu pohybové aktivity 
v České Republice v rámci Zdraví  2020 - Národní strategie ochrany a podpory 
zdraví a prevence nemocí“. 

Příloha 2.2.  Doprava v širším kontextu 

Doporučení pro strategický plán pro rozvoj efektivního a bezpečného dopravního systému 
městské části Prahy 8 

Úvodem je nutno zdůraznit, že generálním cílem je působit na dělbu přepravní práce ve 
prospěch šetrnějších druhů dopravy (veřejná doprava, cyklistická a pěší doprava).  

Městská doprava je katalyzátorem rozvoje města. Efektivní, udržitelný a bezpečný 
dopravní systém města má blahodárný vliv na jeho hospodářský růst a životní úroveň 
obyvatel. Nelze totiž pokračovat ve stávajícím způsobu rozvoje dopravního systému, který 
by vedl ke kolapsu dopravy, neúměrnému záboru parkovacích ploch v cenných 
(historických, centrálních…) městských částech, horší dopravní dostupnosti (kongesce 
snižující cestovní rychlost a tím i cestovní kvalitu, velkým problémem je i nízká spolehlivost 
– obtížná odhadnutelnost cestovních časů, resp. jízdních dob…) Tím dochází také ke 
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snižování spolehlivosti systému veřejné dopravy, neboť ta z velké části sdílí dopravní 
prostor s dopravou silniční. 

Tj. nelze uplatňovat „politiku živelného rozvoje“, resp. politiku „nedělat nic“. Pro budoucí 
udržitelnost je nutné aktivní ovlivňování rozvoje dopravy (aktivní usměrňování vývoje 
žádoucím směrem). 

Kapacitní kolejová doprava, která je málo či vůbec závislá na kapacitě a vytížení sítě 
pozemních komunikací pro motorovou dopravu, může naplnit kritérium atraktivní přepravní 
rychlosti (ideálně, aby byla stejná nebo lépe i vyšší než u IAD – viz též např. proklamaci 
užívanou například v některých německých městech „do centra tramvají rychleji a levněji 
než autem“ a též spolehlivosti – dodržování grafikonu, zaručená časová dostupnost na 
příslušné přepravní relaci). 

Způsobů (resp. nástrojů), jak cíle dosáhnout, je mnoho. Ty, které považujeme nejen pro 
Prahu 8, ale pro celé město Praha za nejvíce aktuální, jsou uvedeny v následujících 
kapitolách. 

 

Princip 1:  

Odstraňování zbytné dopravy (vytvářením atraktivních alternativních nabídek, řízení 
nabídky parkovacích kapacit, promyšlenější územní struktura s menší přepravní náročností, 
dopravní telematika). Poznámka - návaznost na novou parkovací politiku Prahy 8 (viz 
příloha 2.5) 

Naplnění tohoto principu předpokládá existenci alternativní nabídky pro uživatele 
individuální automobilové dopravy (zejména možnost ponechat osobní automobil na 
záchytném parkovišti na obvodu města a přestoupit na rychlou, pohodlnou a i tarifně 
atraktivní veřejnou dopravu, zpravidla kapacitní dopravu kolejovou). Tj. po obvodu města 
se zřídí systém záchytných parkovišť P+R, která budou navazovat na vyspělý systém MHD 
poskytující konkurenceschopnou alternativní nabídku pro cestu do centra města. 
Ona „konkurenceschopnost“ přitom bude vyjádřena následujícími kvalitativními parametry 
a stimulačními rysy (aby řidiči resp. posádky vozidel této možnosti využívaly): 

 Cestovní rychlost (měla by být vyšší, než u IAD, včetně času potřebného 

k zaparkování na P+R a čekání na přípoj) 

 Příznivý tarif - řidič je ekonomicky motivován cenově dostupným tarifem, který 

bude vyjadřovat nižší náklady než cesta IAD – pocit (či přímo slogan) „když 

přestoupíš, ušetříš“ (tj. tarifní politika zajímavá i pro řidiče aut, resp. nabízející 

posádkám osobních aut výhodné cestování veřejnou dopravou). 

 Cestovní komfort (moderní atraktivní vozidla s pohodlnými sedačkami, kvalitní 

dynamikou jízdy (pocit, že „jízda odsejpá“ – to lze rozvést do další metodiky, jak 

to dělat – mj. preference veřejné dopravy vázané na pozemní komunikace – 

křižovatky, případně vyhrazené pruhy) a přiměřenou obsazeností – dostupnost 

pohodlného místa k sezení – stání je odrazující faktor). 

 Další motivační nástroje – pro pravidelné uživatele P+R sleva na předplatní 

jízdenku, slosovatelné kupóny apod.  
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 Zvažovat  rozvoj nadřazené komunikační sítě – s každou dokončenou stavbou se 

zvyšuje atraktivita IAD, roste tendence k vyšším intenzitám provozu, potažmo 

úbytku kapacitní rezervy, což má neblahý vliv na veřejnou dopravu závislou na 

veřejných pozemních komunikacích (hlavně autobusová). Stavby pro IAD mají 

být motivovány zejména snahou zlepšovat životní prostředí (odvádět dopravu 

z citlivých částí města), nikoli zvyšovat kapacitu a tím i stimulovat poptávku. 

Ruku v ruce s alternativními nabídkami pak přiměřeně redukovat parkovací kapacity 
v centru a zpoplatňovat je dle atraktivity oblasti, případně reálné poptávky. 

Úhrnem tedy jde především o nasazení trendu rozvoje masivní nabídky parkovacích 
kapacit na obvodu města v návaznosti na atraktivní (pokud možno kapacitní kolejovou) 
veřejnou dopravu a současně postupné redukce parkovacích kapacit v citlivějších 
oblastech (blíže centru města). Stručná formulace principu: omezovat parkovací 
kapacitu v centru ruku v ruce s posilováním parkovacích kapacit po obvodu 
města (na terminálech P+R). Právě toto je podstata politiky onoho dílčího „vymísťování“ 
IAD z citlivých oblastí a zbavování se „zbytné dopravy“. 

Z dalších nástrojů pro eliminaci zbytné dopravy je žádoucí zavést mj. vhodný systém 
navádění k parkovacím místům (parkovací telematika). Tyto systémy mohou významně 
přispět k omezení zbytné dopravy hledající místo k zaparkování a redukovat v některých 
situacích dopravní intenzity až o desítky procent. 

 

Princip 2: 

Realizace zbývající dopravy (která je „nezbytná“) šetrnějším způsobem.  

Zde jde hlavně o management rychlosti (rychlost je významným kritériem šetrnosti IAD – 
má vliv na hluk, emise, kapacitu, možnost přecházení a hlavně bezpečnost).  

Do tohoto rámce spadá požadavek plošného zklidňování dopravy, resp. celoplošné 
zavedení konceptu 50/30 (tj. přísná diferenciace sítě na hlavní místní komunikace 
s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h a obslužné komunikace s dovolenou rychlostí 30 
km/h – tzv. zóny 30). Na obou kategoriích komunikací uplatňovat principy zklidňování 
dopravy adekvátním způsobem tak, aby byla dosažena „humanizace prostoru pozemní 
komunikace“. Konkrétně to může znamenat rozvoj následujících prvků, resp. návrhových 
principů: 

Hlavní místní komunikace: 

 Optimalizace šířek jízdních pruhů, vyhýbání se nadměrným šířkám (v praxi 

zpravidla 3,00 – 3,25 metrů, ne více) 

 Maximalizace užití dělicích ostrůvků, zejména pro usnadnění přecházení (ale i 

ochranu levého odbočení) 

 Bezpečné utváření přechodů pro chodce a míst pro přecházení dle jednotných 

kritérií (maximální povolená délka přechodu, počty přecházených pruhů, 

stavební prvky) 
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 Podpora rozvoje malých okružních křižovatek (významný městotvorný prvek, 

nejbezpečnější forma uspořádání křižovatky) 

 Parkování v dopravním prostoru zásadně (resp. přednostně) podélné, formou 

parkovacích zálivů, periodicky přerušovaných vysazenými zelenými plochami 

(zlepšení vzhledu ulice, ochrana zaparkovaných vozidel proti poškození 

jedoucími vozidly, „zamaskování“ zaparkovaných vozidel (aby ulice nepůsobila 

jako „skladiště aut“), posílení optického vjemu zeleně. 

 Podpora pruhů pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru (případně i stezek 

v přidruženém prostoru), zejména na osách se silným provozem MHD. 

Obslužné komunikace 

 Vymezení sítě obslužných komunikací (s převládající obytnou funkcí) 

 Na těchto komunikacích celoplošně zavést dopravní režim Zóna 30 (označení 

příslušnou dopravní značkou na všech vjezdech, doprovodná stavební a 

organizační opatření, podpora dobrého přijetí zón 30 ze strany obyvatel i řidičů 

pomocí promyšlené práce s veřejností).  

 
Princip 3:  

Restrikce IAD v centrální části města (tato zásada zahrnuje (viz též Bílá kniha) regulaci 
parkování, podporu čistých způsobů dopravy – pěší a cyklistická doprava, zvýhodňování 
vozidel s nízkými až nulovými emisemi při vjezdu do centra, motivace k využívání veřejné 
dopravy pro dojezd do centra – mj. cestou výše zmíněných terminálů P+R). 

Princip předpokládá postupné výrazné omezení rozsahu parkovacích kapacit v centru 
města, omezení vjezdu do centra (finanční zvýhodnění elektromobilů resp. vozidel s velmi 
nízkými až nulovými emisemi), podporu cyklistické dopravy (systematické uplatnění zásady 
nabídky dopravní infrastruktury pro cyklistickou dopravu). Důležitá je i podpora pěší 
mobility a nabídka komfortních chodníků a stezek, rozvoj pěších zón. 

Optimální cena vychází ze snahy o dosažení míry obsazenosti parkovacích míst 85 % (tak, 
aby parkovací kapacity byly dobře využity, ale zároveň aby přijíždějící zájemce o parkování 
měl v rozumném dosahu k dispozici volné parkovací místo). Zpoplatnění vede 
zaměstnance k dojíždění tramvají a vlakem (využívání terminálů P+R) a zákazníkům či 
turistům umožňuje vždy najít místo k parkování. Nutná podpora pro vybudování 
integrovaného dopravního systému města. 

 

Princip 4: 

Pilíř – podpora veřejné dopravy 

1. Čistá městská veřejná doprava - základem systému MHD je co nejvyšší využití 
elektrické trakce.  

2. Dostupnost MHD. Pěší dostupnost zastávky MHD by neměla v rezidenčních 
oblastech přesáhnout 340 metrů (5 min při rychlosti chůze 4 km/h), tj. maximální 
vzdálenost dvou sousedních zastávek je 600 až 700 metrů. Všechny prvky v systému MHD 
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(vozidla, informační systém, zastávky, přístupové cesty na zastávky) musejí být 
bezbariérové, přístupné osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Veškeré 
rozvojové záměry musí být realizovány s ohledem na dostupnost zastávek systému MHD, 
prioritně ve vazbě na linky nosného systému. Stavební záměry generující významné 
množství cest nebudou povolovány, aniž by byla adekvátně vyřešena jejich obsluha 
veřejnou dopravou nejpozději v okamžiku jejich uvedení do provozu. 

3. Snížení závislosti MHD na dopravním prostoru pro silniční dopravu 

 BUS – CYKLO – TAXI pruhy 

 Preference vozidel MHD na křižovatkách  

4. Vzájemná vazba jednotlivých podsystémů veřejné dopravy. Přestupní terminály by 
měly být uspořádány tak, aby se co nejvíce omezila nutnost pěších přesunů, zejména ve 
vertikálním směru (nadchody/podchody pouze ve výjimečných případech), preferovány 
jsou přestupy hrana/hrana. Koordinace jízdních řádů nosného systému a obslužných linek, 
zejména v mimošpičkovém období s prodlouženými intervaly mezi spoji (brzo ráno/večer, 
víkendy) – zaručené přestupní vazby s čekáním do 5 min. IAD bude směřována k 
multimodálnímu řešení, viz „Princip 1“ výše.  

 

Princip 5:  

Změna paradigmat ve způsobu financování rozvoje dopravní infrastruktury pro IAD 
(postupné zavedení financování uživatelem) 

Tradiční financování dopravní infrastruktury již dávno narazilo na své hranice. Systémová 
změna paradigmat je proto nevyhnutelná; jen tak je možné zabránit tomu, aby se 
dopravní infrastruktura stále více stávala vážným rizikovým faktorem pro společnost, 
hospodářství i životní prostředí. 

Dopravní cesty (resp. pozemní komunikace) již dlouho trpí skrytým podfinancováním. 

Otázka pro celou Prahu? Zavedení mýta pro automobily?   

Příklad: Z nedávno zpracované studie1 vyplývá, že roční investiční potřeba německé 
infrastruktury činí přibližně 60 až 70 miliard Euro. Investuje se ale pouze 17 miliard Euro. 
To je zřetelně viditelné na zanedbané údržbě a úzkých místech infrastruktury nejen 
dopravní. Dlouhá léta se pro řešení této mezery nerýsuje žádné řešení. Krize finančních 
trhů a výrazný časový posun konsolidace spolkového rozpočtu – a tím nepochybně i 
rozpočtu spolkových zemí – situaci dále vyostřuje.  

Toto lze parafrázovat i do poučení, že financování infrastruktury uživatelem je nezbytné 
obecně (tj. i v Praze) – jinak hrozí podfinancování infrastruktury, „rozvírající se nůžky“, 
k čemuž přispívá i krize finančních trhů – státní ani městský rozpočet to nemůže 
zvládnout! Do budoucna tedy jde o nevyhnutelné opatření. 

Je možné jednotlivé dopravní obory vést k samofinancování, a to dokonce způsobem 
sociálně únosným, neboť mobilitu je potřebné chápat jako jednu ze základních potřeb 

                                        

1
 Zdroj: WILHELM PÄLLMANN, E.H.: Doprava financuje dopravu, dostupné z: http://afim.cz/files/dokumenty/95_Doprava-financuje-

dopravu.pdf 
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současnosti i budoucnosti. Přitom je vyzvednuta klíčová role kolejové dopravy a dopravy 
v hustě zastavěných oblastech. 

„Doprava financuje dopravu“ – to je jediný model schopný zajistit financování 
infrastruktury v budoucnosti. Jeho interpretace musí vycházet z interních rámcových 
podmínek jednotlivých druhů dopravy a přiměřeně zohledňovat externí změny. 

Ústřední doporučení vládní komise „Financování dopravní infrastruktury“ (SRN) bylo, aby 
se financování dopravní infrastruktury postupnými kroky přeneslo na uživatele či toho, kdo 
náklady vyvolal – ovšem s důležitým omezením: „pokud to rámcové podmínky jednotlivých 
druhů dopravy dovolují“2. 

Závěr 

Dopravní politika v zemích střední a východní Evropy po pádu železné opony převážně 
podporovala rozvoj individuality a „svobody“ podobně, jako Západ v 60. letech. To se 
projevovalo mimo jiné podporováním nových nabídek v individuální automobilové dopravě 
formou stavebního boomu kapacitních komunikací, mnoho cenných ploch bylo obětováno 
ve prospěch míst k parkování, omezujících nástrojů bylo minimum, motorové vozidlo se 
stalo mnohem dostupnější. Vývoj posledních let přesvědčuje, že v současné politice není 
možné pokračovat a zejména, že efektivní dopravní systém města není možné stavět 
primárně na IAD, nýbrž základem musí být vysoce kapacitní kolejová doprava 
spolupracující s ostatními dopravními obory. Pro zajištění udržitelného rozvoje města, 
vysokého standardu jeho obyvatel a zvládání budoucích vysokých nároků mobility je proto 
nutné politické priority a nástroje zásadně přehodnotit.  

V oblasti IAD je i nezbytná změna náhledu na základní „preambule“ přístupu k tvorbě sítí 
pozemních komunikací. Řešením ani cílem není omezovat další rozvoj (včetně výstavby 
nových kapacitních komunikací), nicméně nové a modernizované komunikace již nemají 
sloužit ke zvyšování nabídky (a stimulaci poptávky) po individuální dopravě, nýbrž 
především k odvádění individuální dopravy mimo choulostivé území. Typickým příkladem 
je např. stavba obchvatů sídel. Zde není cílem nová nabídka, ale spíše ochrana obyvatel 
před vysokou emisní a hlukovou zátěží z dopravy (snížení podílu tranzitní dopravy v sídle). 
Ruku v ruce s tímto procesem musí jít humanizace pozemních komunikací, hlavně 
intenzivní proces zklidňování dopravy na stávajících průtazích tak, aby nadbytečné 
dopravní (zpevněné) plochy byly eliminovány ve prospěch zeleně, městského mobiliáře, 
společenské funkce města a podpoře pěší a cyklistické mobility. V podmínkách velkého 
města zmíněný proces znamená především snahu o soustředění dopravních zátěží na 
hlavní místní komunikace ve prospěch razantního zklidnění celé sítě obslužných komunikací 
(citlivé oblasti s převládajícím bydlením), zpravidla formou zón 30, v některých případech i 
obytných zón.  

Uskutečňování cílů nového generelu dopravy se neobejde bez promyšlené aplikace výše 
uvedených nástrojů. Současná doba je ve znamení velkého přehodnocování priorit 
dopravní politiky všeobecně i na evropské úrovni (viz též Bílá kniha).  

                                        
2
 Zdroj: WILHELM PÄLLMANN, E.H.: Doprava financuje dopravu, dostupné z: http://afim.cz/files/dokumenty/95_Doprava-financuje-

dopravu.pdf 
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Příloha 2.3. Integrované dopravní plánování – „nové“ obecné 
principy 

Komplexní problémy dopravního systému lze řešit jen pomocí celistvého a integrovaného 
přístupu. Vzhledem k dynamicky se měnícím podmínkám je takový přístup jediným 
způsobem, jak najít dlouhodobé řešení v oblasti mobility. Tyto vzájemně propojené 
podmínky jsou charakteristické zejména pro městské struktury. Pokud tyto aspekty 
nerespektujeme, může to vést nejen ke špatně vynaloženým investicím, ale také k již 
nevratným procesům.  

Integrované dopravní plánování musí nabídnout rychlé a bezpečné cesty pro jízdní kola, 
bez zbytečných objížděk a bariér všeho druhu. Je nutné dosáhnout toho, aby cyklodoprava 
byla konkurenceschopná a bezpečná.  

Důležitou úlohou plánování je hledání kompromisu mezi mnohdy protichůdnými zájmy. 
Hledání shody je důležité zejména proto, že plánování cyklistiky nikdy neprobíhá samo o 
sobě, ale v těsné souvislosti s dalšími druhy dopravy a rozvojem města a to vše v rámci 
celkové politické atmosféry a daných finančních možností.  

Aby bylo zavádění cyklistiky účinné, musí být součástí integrované dopravní strategie 
zahrnující všechny druhy dopravy a musí být posíleno souvisejícími plány a postupy, jako 
je územní plánování, strategie rozvoje města nebo také socioekonomické strategie. Tyto 
strategie se totiž navzájem ovlivňují. Jednotná celistvá dopravní politika vyvažuje různé 
způsoby dopravy a dopravní prostor tak, že každému dopravnímu prostředku dává svoji 
funkci v rámci systému dopravní obslužnosti území. Výsledkem úspěšné dopravní politiky 
je, že cestovní doba všech uživatelů se zkrátí. Městská část Praha 8 a celá Praha bude 
bezpečnější a kvalita života všech občanů se zvedne bez ohledu na to, zdali jsou cyklisté či 
necyklisté. 

I když je daný dokument zaměřen na podporu cyklistické dopravy a na mapování 
cyklistické infrastruktury, tak je třeba uvažovat o kombinované dopravě, která umožňuje 
lidem dostat se z jednoho místa na druhé nenákladným, pohodlným a prostorově 
nenáročným způsobem.  

Jinými slovy nelze na prvním místě hovořit o podpoře cyklistické dopravy, ale o plánu 
udržitelné městské mobility. Málo se hovoří o propojení cyklistické a veřejné dopravy jako 
celku, kde kolo by mělo patřit do celkového systému veřejné dopravy, resp. kombinované 
dopravy. Je třeba konstatovat, že kvůli rostoucí urbanizaci se zvýšila závislost na 
automobilech a mnoho dnešních rezidenčních oblastí a nákupních center je vyprojektováno 
pro potřebu aut. Cyklisté se často necítí v takovém prostředí bezpečně a jsou odrazováni 
od jízdy na kole.  

 

Příloha 2.4. Rozvoj komunikační sítě, modely koncepce uliční sítě 

Krize ulice, způsobená radikálním rozdělením a hierarchickou organizací sítě ulic, nalézá 
řešení ve snaze umístit všechny druhy dopravy na “stejnou úroveň terénu” tím, že co 
nejvíc promícháme všechny uživatele prostoru ulice. 

 Znovu spojit prostor pro chodce s hlavními dopravními tepnami a znovuobjevit 
klasickou ulici se dvěma jízdními pruhy, s chodníky, s přechody pro chodce a 
venkovním tržištěm nebo jinými obchodními aktivitami. Není v plánu dopravní 
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provoz vyčlenit, ale začlenit. Otevření těchto obytných enkláv je založeno na 
míchání a zklidňování dopravy, které umožňuje soužití lidí s automobily. 

 Revitalizace – to je klíčové slovo všech intervencí, jejichž cílem je nahradit dopravní 
tepny určené pouze pro rychlý pohyb. Nahradit je ulicemi, které jsou uzpůsobeny 
pro koexistenci zaparkovaných vozidel, chodců, cyklistů a další dopravy o různých 
rychlostech.  

 Odstranění hlavní příčiny hierarchie ulic, tj. na rychlost motorových vozidel. Součástí 
těchto aktivit jsou různá opatření, která fyzicky a/nebo psychologicky nutí řidiče 
zpomalit. Poprvé byly zavedeny rychlostní limity 20-30 km/h, nejdříve v obytných 
částech měst, později i na řádově vyšších komunikacích mimo obytné zóny. 
Výsledkem tzv. zklidňování dopravy je mnohem větší sdílení prostoru v ulicích mezi 
všemi uživateli (chodci, cyklisty, veřejnou dopravou, automobily atd.). Sdílený 
prostor má za úkol zlepšit bezpečnost v ulicích a jejich obyvatelnost pomocí 
nekonvenční koncepce, která omezuje přísnou geometrii rohů a značení a zlepšuje 
viditelnost. Dopravně zklidněné zóny se zavádějí proto, aby motorová doprava 
jezdila nižší rychlostí, s opatrností a pozorností vůči dané lokalitě. 

 

Design ulice 

Termín design obvykle vztahujeme na oblast módy, vzhledu a estetické stránky, nebo na 
změnu vlastností toho, co je na povrchu. Design, který se týká města, jeho veřejného 
prostoru, jeho ulic a pohybu v nich, bychom však měli chápat jako finální výsledek řetězce 
aktivit a událostí. Řetězce, který začíná přijetím veřejné politiky mobility, a pokračuje přes 
detailně zpracovaný plán udržitelné městské mobility až k jeho realizaci. V tomto ohledu je 
design ulice výsledkem řetězce politických, plánovacích a realizačních aktivit. 
Celková koncepce prostoru ulice tedy zahrnuje vývoj celého designu a jde o “produkt 
nakumulovaný v čase”, který odráží životní styl obyvatel daného místa, způsob, jakým 
prostor ulice využívají, a jejich chování a zvyky v oblasti mobility. 

Kromě toho, že je design ulice jedním z konečných výstupů strategie mobility, je i 
procesem sám o sobě. Toto chápání se opírá o nutnost integrovat více různých zájmů a 
omezení do koncepce uličního prostoru. Před pěti či šesti dekádami byla koncepce 
městských ulic založena na principu jakéhosi smíru, který zajišťovala infrastruktura 
oddělující rychlost vozidel od bezpečnosti všech ostatních uživatelů prostoru. Ulice byla po 
dlouhou dobu vnímána jako prostor spojující různé destinace, který využívá pouze 
motorová doprava. Tento přístup se však změnil, v současnosti už ulici nevnímáme jen 
jako dopravní koridor, ale jako jedno z nejživějších interaktivních míst ve městě. Design 
ulice by tedy v zájmu všech uživatelů a způsobů využití měl zohlednit nejen normy, které 
vyžaduje motorová doprava, ale i funkční, ekonomická, sociální a estetická kritéria, jako 
jsou:  

- ekonomická životaschopnost obchodů umístěných podél ulice; 

- fyzický komfort obyvatel v okolí (zejména hladina hluku a znečištění); 

- bezpečnost dětí, které jdou do školy pěšky nebo si hrají na chodníku; 

- pohodlí starších osob nebo osob s omezenou mobilitou při pohybu ulicí a při jejím 
přecházení; 
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- celková atmosféra ulice. 

Stručně řečeno je design ulice procesem, protože projektant by neměl svou koncepci 
založit výhradně na technických argumentech, ale i na jejich vzájemné korelaci, a zároveň 
by měl zohlednit další kritéria ze souvisejících oborů. 

Design prostoru ulice by měl být jedním z výstupů ucelené politiky mobility. Ulice by měla 
nabídnout možnost pohodlného užívání všem uživatelům, ať už jdou po ulici pěšky, jedou 
na kole nebo v autě, sedí a pozorují, jedí, mluví atd. Současně by se design ulice měl 
přizpůsobit místním daným podmínkám a integrovat všechny způsoby dopravy, které si 
uživatelé přejí používat. 

Nicméně bez ohledu na to, jak je prostor ulice kvalitně zkoncipován, nemůže determinovat 
volbu dopravního prostředku lidí. Může zvýšit atraktivitu určitého způsobu dopravy, může 
uživatelům pomoci objevit, jaké jsou přínosy prostoru městských ulic, ať už v nich 
provádíme aktivity nutné (např. přemísťujeme se z bodu A do bodu B), nebo společenské 
či volnočasové (např. stravujeme se ve venkovních zahrádkách restaurací, bavíme se ve 
skupině, sedíme a povídáme si na lavičce atd.), ale design samotný nesmí určovat naši 
dopravní volbu. Dále také musí být v souladu s jinými obory, jako jsou územní plánování, 
mobilita, kampaně na podporu udržitelné dopravy, omezený přístup vozidel, management 
parkování apod. 

 

Dopravní zklidňování, sdílený prostor, zóny 30 

Hlavním cílem zklidňování dopravy je zvýšit bezpečnost silničního provozu a zlepšit lokální 
podmínky pro bydlení, práci i turismus. Úspěšná opatření v této oblasti obecně vedou ke 
snížení rychlosti motorových vozidel a přesměrování tranzitní dopravy, což přímo snižuje 
hluk a množství nečistot v ovzduší, a také pravděpodobnost a závažnost dopravních 
nehod. Zklidněná doprava vytváří bezpečnější prostředí pro cyklisty, protože nižší rychlost 
a objem dopravy umožňují cyklistům využít bezpečně komunikace s provozem motorových 
vozidel. 

Existují tři „E”, na která se při diskuzích o zklidnění dopravy odvolávají dopravní inženýři: 

• Samotné technické řešení (Engineering) 

• Vzdělávání (Education) 

• Prosazování (Enforcing) 

Studie dopravy v obytných částech města ukázaly, že sami obyvatelé těchto čtvrtí zde 
přispívají k problémům s rychlostí. Proto je zklidňování dopravy nejúčinnější, když jsou 
zohledněny všechny tři složky. Pouhá technická/inženýrská opatření nevedou 
k uspokojivým výsledkům, ale je nutné je kombinovat i s osvětovými akcemi. Cílem je, aby 
si řidiči Motorových vozidel uvědomili, že jsou zde i ostatní účastníci silničního provozu se 
stejnými právy. 

1. ZÓNA 30 

Omezení rychlosti na 30 km/h je levným a populárním způsobem, jak zvýšit bezpečnost 
dopravy. Tento rychlostní limit vede k plynulejší dopravě a menším dopravním zácpám. 
Brzdné dráhy aut jsou kratší a tak se pěší a cyklisté mohou pohybovat beze strachu. 
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Pouhé snížení rychlosti však nestačí a řešení je zpravidla nutné doplnit o další vhodné 
prvky (vjezdová opatření, plošná přednost zprava, zvýšené křižovatky apod.). 

2. OBYTNÉ ZÓNY 

V obytných oblastech, kde je intenzita dopravy velmi nízká, je dobrou možností pro 
zvýšení kvality života zavádění tzv. obytných zón. Hlavní myšlenkou obytné zóny je 
odstranění tradičního dělení uličního prostoru na vozovku a chodník, resp. vytvoření plochy 
v jedné úrovni, kterou mohou v celé šířce používat lidé k pobytu, chůzi, děti k hrám atd. 
Možnost průjezdu automobilu malou rychlostí přitom zůstává zachována. Zkušenost 
ukazuje, že dobře zpracované obytné zóny mohou velmi pomoci vylepšit životní podmínky 
obyvatel, zatraktivnit veřejné prostranství a dokonce zhodnotit přiléhající nemovitosti. 

3. PĚŠÍ ZÓNY 

Pro legalizaci jízdy cyklistů v pěších zónách je nutné doplnit symbol jízdního kola ve spodní 
části svislého dopravního značení. Provoz jízdních kol by měl být takto automaticky 
umožněn ve všech pěších zónách s výjimkou situací, ve kterých by to s ohledem na 
bezpečnost pěšího provozu nebylo žádoucí. V takto odůvodněných případech lze provoz 
jízdních kol omezit v prostoru (jen v části pěší zóny) a čase (pro vybrané období s 
největším pěším provozem). Protože je zóna určena primárně chodcům, jakékoli 
vodorovné značení či jiný typ povrchu vhodnější pro průjezd jízdních kol musí mít 
opodstatnění. 

4. ZKLIDŇOVÁNÍ 

Opatření pro lokální zklidnění provozu jsou zpravidla používána v rámci zklidněných zón, 
ale také mohou být aplikována samostatně anebo jako součást liniového zklidňování 
vybrané komunikace. Nejčastější možnosti: (1) Zpomalovací prahy a polštáře; (2) 
Vychýlení ze směru jízdy; (3) Zúžení komunikace; (4) Hrdla. Mezi opatření lze zařadit i 
komunikace se zákazem vjezdu motorových vozidel. Co zatím neumožňuje naše legislativa: 

5. CYKLISTICKÁ ULICE (jako výhled, se změnou legislativy) 

Cyklistická ulice (holandsky Fietsstraat, německy Fahrradstrasse) je prvek, který česká 
legislativa nezná. V případě, že intenzity motorové dopravy jsou malé, je neekonomické 
budovat a provozovat samostatnou cyklostezku a paralelně komunikaci pro motorová 
vozidla. Princip cyklistické ulice spočívá v tom, že ač je provoz na komunikaci společný 
jako kdekoliv jinde bez opatření pro cyklisty, cyklisté zde užívají práv jako chodci v pěší 
zóně, tj. nesmí být nikým omezeni. Automobil je zde hostem. 

Dopravní zklidňování však nespočívá pouze v tvrdých opatřeních, která zpomalí provoz tím, 
že změní chování řidičů. Mělo by být chápáno jako komplexnější koncepce, zahrnující 
veškeré typy aktivit, jejichž cílem je řídit prostor ulice tak, aby byl vstřícný vůči 
bezmotorové dopravě. Když tedy uvažujeme o zklidnění dopravy, nejsou to jen zařízení 
jako zpomalovací prahy, odchylovače, okružní křižovatky, dopravní šikany a zúžení ulice, 
ale jakékoliv opatření a aktivita, která dopravu zpomaluje. Příkladem je transformace celé 
(rezidenční) ulice v tzv. “yield street” nebo “woonerf”; opatření, která umístí chodce a 
cyklisty na vozovku a přimějí řidiče k větší pozornosti; umělecké nebo barevné objekty 
umístěné vprostřed vozovky; drsnější povrch vozovky; změna barvy nebo designu oplocení 
a fasád budov atd. Účelem těchto opatření je usnadnit společné sdílení a užívání uličního 
prostoru, a protože je jejich cílem snížit rychlost a objem dopravy v ulicích, musejí být 
nedílnou součástí koncepce zklidňování dopravy.  



GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8    Textová průvodní část 


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.        152 

 

 

Jednosměrné ulice a nemotorová doprava 

Hlavním principem pro dosažení co nejlepší dopravní obsluhy území by měla být 
průjezdnost komunikací pro jízdní kola. Nejčastějším opatřením je zajištění obousměrného 
provozu jízdních kol pomocí tzv. „cykloobousměrek“ s omezením automobilové dopravy v 
jednom směru, resp. s povolenou jízdou cyklistů v protisměru. Je jen málo takových 
opatření, které vyvolávají tak rozporuplné reakce, jako právě cykloobousměrky. Pokud 
často dopravní specialisté argumentují tím, že toto opatření nelze zřídit, ať už kvůli 
zákonu, vyhlášce nebo normě, tak bychom si měli nejprve uvědomit, co od tohoto řešení 
očekáváme. Pokud chceme opravdu podpořit cyklistickou dopravu ve městech, pak cyklisty 
do jednosměrek pustit musíme. 

KDE JE PROBLÉM A JAK VZNIKL? 

Jednosměrné ulice zpravidla vznikají z důvodů nedostatečných šířkových poměrů, nebo 
požadavku snížit atraktivitu průjezdu nežádoucí tranzitní automobilové dopravy, zvýšení 
kapacity parkování v území, nebo kombinací výše uvedených aspektů. Tato opatření však 

s sebou přináší zásadní zhoršení možnosti průjezdu územím pro cyklisty a cyklistika se pak 
stává mnohem méně efektivním a konkurenceschopným způsobem dopravy. Cyklodoprava 
je tak nadbytečně zatížena negativními vlivy automobilové dopravy i na té nejnižší úrovni 
obslužných komunikací, pro kterou bývá nejefektivnější, aniž by jí tato ztráta byla jakkoliv 
kompenzována v nadřazené komunikační síti. V této souvislosti je nutné připomenout, že v 
souladu se zajišťováním rovnocenných podmínek jednotlivých druhů dopravy dle přijatých 
strategií je snaha o co nejjednodušší, nejpřímější a nejméně komplikovaný průjezd 
územím pro cyklisty žádoucí v rámci zvyšování prostupnosti území pro nemotorovou 
dopravu oproti stávajícímu stavu. To je rozdíl oproti dopravě automobilové. Pro tu je 
vzhledem k její prostorové náročnosti, charakteristice pohybu a minimálním vzdálenostem 
pro reálnou efektivitu vykonané jízdy v kompaktním polyfunkčním městském prostředí 
zpravidla vyžadován pravý opak. 

 

Zavedení obousměrného provozu cyklistů v ulicích s jednosměrným provozem tak v 
případě městské zástavby pouze částečně navrací původní komfort prostředí pro 
bezmotorovou 

dopravu, pro kterou bylo toto území primárně vystavěno a s jejímž významným podílem 
na dopravních výkonech zvláště v koncové obslužné funkci území je schopno fungovat 
efektivněji. Vysoké procento jednosměrných komunikací nabízí dostatečně široký profil pro 
bezpečné míjení dvoustopého a jednostopého vozidla. 

 

JEDNOSMĚRNÉ ULICE – PRO CYKLISTY OBOUSMĚRNĚ 

V menších městech není významná část vnitroměstské dopravy uskutečňována individuální 
automobilovou, nýbrž cyklistickou dopravou s pozitivními dopady na životní prostředí, 
dopravu v klidu, bezpečnost chodců atp. Častým problémem je ovšem přístupnost centra 
města cyklistům, neboť je zde vybudován systém jednosměrných ulic, který usměrňuje 
pohyb automobilů a do jisté míry tak žádoucím způsobem zklidňuje centrální zóny měst. 
Protože jsou však cyklisté účastníky silničního provozu stejně jako motoristé, jsou i oni při 
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pohybu v centru města stejně omezováni, i když k tomu není racionální důvod. Výsledkem 
tohoto stavu je pak permanentní porušování zákazu vjezdu do jednosměrných ulic ze 
strany cyklistů, neboť jiné řešení v praxi není možné. Akceptovat jednosměrné ulice totiž 
znamená třeba objet celé centrum města, což je pro cyklisty naprosto nepřijatelné a 
nesmyslné. Cyklista se totiž chová velmi podobně jako chodec. Vyvíjí fyzickou námahu 
vlastním tělem, a proto hledá co nejkratší trasu. Cyklista zároveň svou charakteristikou 
pohybu často vůbec nemusí bránit plynulosti provozu oproti motorovým vozidlům. 

 

Na schématu vlevo 
jsou vyznačeny 
vjezdy/výjezdy 
do/z centra 
„modelového 
města“ a omezující 
prvky v podobě 
jednosměrných 
ulic. Je vhodné si 
uvědomit, kudy je 
nucen cyklista 
projet, pokud jede 
např. ze severu na 
jih, nebo z východu 

na západ. 

 

Řešením, které má za cíl umožnit volnější, resp. legální pohyb cyklistů po městě, je 
zobousměrnění jednosměrných ulic pro jízdní kola, neboť pohyb cyklistů po městě na 
rozdíl od pohybu motoristů není třeba usměrňovat. Problémem, který je v tomto případě 
nutné vyřešit, je koexistence automobilové dopravy v jednom směru a cyklistické dopravy 
v obou směrech. Vyžaduje to tedy více respektu ze strany motoristů a naopak od cyklistů, 
alespoň pro začátek, více předvídavosti v nezvyklé situaci či z případného nepochopení ze 
strany motoristů při pohybu v této nově zřízené „cyklo-obousměrné komunikaci“. 
Samozřejmě problém nelze paušalizovat a tedy předjímat nejlepší řešení. Záleží na 
konkrétní situaci. 

Častým problémem při zřizování obousměrných komunikací pro cyklisty je nedostatek 
prostoru pro vzájemné míjení s protijedoucími dvoustopými vozidly. Jedním z řešení 
mohou být výhybny v místech výjezdů, nebo zkrátka jen vynechaná parkovací místa v 
dostatečných rozestupech. Obdobně je řešen provoz na obousměrných jednopruhových 
komunikacích. 

Příloha 2.5.  Návaznost na parkovací politiku 

V Praze 8 byla zpracována analýza parkovací politiky. Zde jsou uvedeny závěry a 
doporučení 

Na území je nedostatek hromadných garáží pro potřebu veřejnosti a pro rezidentní 
parkování. Část nově vzniklých kapacit HG slouží téměř výhradně pro potřeby 
polyfunkčních objektů a přitom nepokrývá vlastní zaměstnanecké parkování. Přitom 
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dochází průběžně k dalšímu zvyšování úrovně automobilizace na území a intenzity 
individuální automobilové dopravy osobními auty. Nedostatek parkovacích kapacit se 
projevuje rozsáhlou dopravní nekázní, kdy vozidla parkují na chodnících, v křižovatkách, v 
druhé řadě na komunikacích a podobně. 

V současnosti prakticky nastala situace, kdy se již nemůže zvyšovat počet OA parkujících 
na komunikacích, aniž se to projeví masovým nerespektováním dopravních předpisů a 
omezováním ostatních uživatelů komunikací, včetně chodců. Současný deficit parkovací 
kapacity pro tzv. rezidenty, tj. trvale bydlící představuje cca 847 OS a v průběhu dne cca 
849 PS. Základním mantinelem pro další vývoj dopravy v klidu na hustě obydleném území 
je počet OA bydlících. Výhledová potřeba nárůstu parkovací kapacity pro tuto uživatelskou 
skupinu činí cca 5 361 PS. Tato hodnota pracuje s dalším růstem vybavenosti domácností 
osobními automobily. Je však také možné, že se další růst automobilizace rezidentů zastaví 
a začněme akceptovat moderní trendy života. 

Pro dlouhodobé a efektivní řešení je nutný systémový přístup zahrnující problematiku v 
potřebném rozsahu a v odpovídajícím časovém horizontu. Vzhledem k aktuální situaci by 
základním prvkem řešení DvK mělo být, ve velmi krátkém čase, zavedení plošné 
organizace a regulace DvK) na velké části hodnoceného území. Na území dochází ve 
velkém rozsahu k průniku funkcí bydlení a komerce, služeb atd. Budoucí model řešení 
organizace DvK bude muset tuto smíšenou uživatelskou charakteristiku ve značné míře 
respektovat. Současně je třeba říci, že pokud v nejbližší době nedojde k podstatnému 
zvýšení parkovací kapacity realizací HG, bude nutné v některých lokalitách regulovat nejen 
parkování návštěvníků a zaměstnanců v průběhu dne, ale rovněž nárůst počtu OA 
bydlících, jež odstavují svá vozidla na komunikacích (noc). Podmínkou zavedení celoplošné 
regulace je zajištění odpovídající účinné kontroly a vymáhání postihů řidičů porušujících 
pravidla provozu zóny při zachování možnosti odpovídající dopravní obsluhy území. 

Nalezení optimální varianty organizace dopravní obsluhy území je velmi důležité. Při 
nadměrném omezení dostupnosti lokality osobním autem dochází k nežádoucímu útlumu 
některých urbanistických funkcí a aktivit vytvářejících infrastrukturu nabídky obchodu, 
služeb, kultury atd. Naopak při nedostatečné regulaci dochází k průběžné obsazenosti 
parkovací kapacity a v důsledku toho ke zvýšení intenzity pohybu OA a ke znemožnění 
parkování skupin uživatelů, jež jsou v dané lokalitě žádoucí. Výsledné řešení je obvykle 
kompromisem mezi nutným a možným. Mělo by respektovat objektivní potřeby nezbytné 
dopravní obsluhy s ohledem na možnosti hodnoceného území. 

Na základě výsledků analýzy zpracovatel doporučuje: 

1) Zavést na velké části hodnoceného území celoplošný regulovatelný zónový systém DvK 
za těchto předpokladů a podmínek: 

- uplatnit model smíšeného parkování rezidentů, návštěvníků a abonentů; 

- rezervovat dostatečnou parkovací kapacitu pro trvale bydlící, tj. pro rezidenty; 

- rozsah parkování tzv. abonentů regulovat vhodnou cenovou politikou; 

- redukovat rozsah parkování návštěvníků - zejména návštěvníků, kteří využívají 
hodnocené území jako odstaviště a pokračují dále do centra města MHD); 

- zajistit účinnou kontrolu dodržování provozního řádu systému zóny; 
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2) Nechat zpracovat projekt celoplošné regulace DvK a po jeho projednání a schválení 
orgány města také realizační projektovou dokumentaci 

3) Jestliže bude objednatel akceptovat navrhované řešení plošné regulace DvK 
navrhujeme ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary a radou MHMP vypsat výběrové 
řízení na správce systému, který: 

- zajistí financování realizace akce; 

- provede realizaci; 

- zajistí provoz; 

- bude spolupracovat s městskou policií v rámci kontrolní činnosti; 

- bude spolupracovat se zástupci MČ a MHMP; 

4) Neumožňovat realizaci nových staveb bez odpovídajícího řešení parkování ve smyslu 
vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy (vč. nástaveb bytů u stávajících objektů); 

5) Zahájit intenzivní jednání s vlastníky / správci stávajících objektů hromadného 
parkování se záměrem rozšíření jejich využitelností a to zejména s ohledem na rezidentní 
klientelu; 

6) Podporovat investorské aktivity zaměřené na řešení stávajícího i budoucího deficitu 
parkovacích kapacit včetně výstavby ve vnitroblocích; 

7) Umožnit změnu funkce méně kvalitních bytových a jiných objektů na hromadné 
garážovací objekty určené zejména k řešení deficitu parkovací kapacity rezidentů; 

8) Vytvářet podmínky pro budoucí investory objektů v lokalitě realizaci kapacitního 
parkovacího objektu umožňujícího snížení deficitu parkovací kapacity na hodnoceném 
území; 

9) Podporovat realizaci polyfunkčních objektů řešících stávající i očekávané deficity 
parkovací kapacity v lokalitě; 

10) Organizaci DvK na komunikacích společných a navazujících na jiné městské obvody – 
MČ Praha 1,3,7 řešit ve vzájemné koordinaci. 

Návrhová část – parkovací zóny v Praze 

Měly by začít fungovat na přelomu let 2015/2016. Jako první se budou realizovat Nejprve 
v oblasti Karlína a Libně. MČ Praha 8 dále požádala 9. června 2015 Magistrát hl. m. Prahy 
o zavedení zón placeného stání (ZPS) na Ládví a v Kobylisích. Rozšířila by se tím I. 
etapa ZPS, do které  jsou zahrnuty pouze oblasti Karlína a dolní Libně. Bývalé vedení 
radnice totiž o zařazení dalších lokalit nepožádalo. 

Současný rozsah I. etapy je zatím považován za nedostatečný. Například kvůli velkému 
zatížení konečných zastávek metra je důležité parkování v těchto místech odpovídajícím 
způsobem upravit. 

Městská část také předběžně odsouhlasila, aby se stala prvoinstančním orgánem pro 
řešení přestupků v rámci ZPS. Nadřízeným orgánem by tím pádem byl Magistrát hl. m. 
Prahy.  
  
MČ Praha 8 neustále aktivně jedná s Magistrátem hl. m. Prahy. Komunikuje všechny 
změny a úpravy, které chce magistrát na našem území uplatnit. Přestože je úřad městské 
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části pouze zprostředkovatelem či mediátorem těchto změn, snaží se všechny podněty 
a připomínky občanů vždy řešit s příslušnými institucemi. 

TSK již vybralo dodavatele správy parkovacích automatů a nyní vybírá firmu pro správu 
centrálního informačního systému. Po skončení výběrových řízení bude ještě záležet na 
počasí, zda bude možné osadit všechna dopravní označení.  

 

Příloha 2.6. Komentáře ke struktuře akčního plánu pro realizaci 
cyklistických opatření 

Oblast 1. POSTUPNĚ BUDOVAT PÁTEŘNÍ SÍŤ CYKLOTRAS a ROZVÍJET 
KOMUNIKAČNÍ SÍŤ S OHLEDEM NA CYKLISTY 

Pro všechny druhy doprav, ať už se jedná o automobilovou (IAD), veřejnou, či 
cyklistickou, platí stejné zásady – zajistit přímost, bezpečnost, atraktivitu, kontinuitu, kde 
dopravní prostor má být řešen jako celek, kde se zohledňují všechny složky doprav. Přitom 
je ale důležité „navrhovat páteřní komunikace ze stran, ne od prostředku“. Pokud se 
rekonstruuje anebo buduje nová komunikace, tak by se měla projektovat od kraje, kdy na 
prvním místě jsou chodci, pak cyklisté a pak automobilová doprava.  

Tento záměr vychází z celkové vize rozvoje území a kvality života v něm. Je součástí 
širšího pojímání prostoru, ve kterém nejsou ulice jen dopravními tepnami umožňujícími 
pohyb z místa na místo, resp. skladištěm dopravních prostředků, ale především příjemným 
místem, kde se lidé potkávají, vyměňují si své názory nebo jen relaxují a baví se. Potenciál 
města jako živého organismu se zvyšuje s rostoucím počtem osob motivovaných k chůzi, k 
jízdě na kole nebo k pobytu na veřejných prostranstvích. 

Generel bezmotorové dopravy počítá s tím, že nyní městská část Praha 8 neklade důraz na 
zvyšování mobility založené na automobilové dopravě, ale zejména na lepší dosažitelnost 
destinací všemi druhy dopravy. Městská mobilita založená na automobilech skutečnou 
dosažitelnost totiž citelně snižuje. Je důležité si uvědomit, že mobilita založená zejména na 
automobilové dopravě v mnoha případech nepřispívá ke zkvalitňování mobility obyvatel, 
naopak ji často zejména ve větších městech zhoršuje.  

Přehled zásad ve vztahu k realizaci oblasti 1. 

Zásada 1.  Preventivně zajišťovat růst   

Současná opatření odpovídají většinou jen dnešním minimálním standardům, ne však 
budoucím požadavkům. Městská část Praha 8 proto u všech opatření při výstavbě 
komunikací dbá na to, aby kapacita infrastruktury cyklistické dopravy držela krok s 
požadovaným nárůstem.  

Zásada 2. Učinit jízdu na kole atraktivní 

Veškeré projektování, které má vliv na cyklistickou dopravu, bude zvažovat i opatření ke 
zrychlení cyklistické dopravy, jako jsou povrchy s dobrými jízdními vlastnostmi, šířka 
cykloinfrastruktury umožňující předjíždění, co možná nejkratší doby čekání na uzlových 
bodech, vyloučení objížděk zhušťováním sítě a orientační pomůcky. I s ohledem na 
očekávaný nárůst elektrokol bude infrastruktura pro cyklistickou dopravu v budoucnu 
dimenzována zpravidla až na rychlost 25 km/h. Dalším opatřením, které přichází v úvahu, 
je mimo jiné i cykloulice (ta ale souvisí se změnou zákona). 
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Zásada 3. Postupný výběr úseků k realizaci 

Generel bezmotorové dopravy navrhuje, aby opatření byla realizována podle naléhavosti a 
priorit (více viz předchozí kapitoly). 

Zásada 4. Počítat při plánování s  novým fenoménem  - pedeleky 

Generel počítá s tím, že dojde k velkému nárůstu počtu elektrokol s vyšší průměrnou 
rychlostí, což vyžaduje změny v „cykloinfrastruktuře“. Pedeleky potřebují širší cyklistické 
pruhy nebo dokonce samostatné cyklistické ulice s hladkým bezbariérovým povrchem. 
Klasické standardní cyklostezky nebudou muset vyhovovat. Co se týká integrované 
cyklistické dopravy, klíčovou otázkou bude dopravní zklidňování a regulace rychlosti 
motorových vozidel tak, aby se pedeleky mohly zapojit do běžného dopravního toku. 
Rychlost 30 km/h jim umožní perfektně prolnout s motorovou dopravou. Díky tomu, že se 
pedeleky pohybují většinou rychleji, soužití těchto jízdních kol a autobusů ve vyhrazených 
pruzích bude docela dobře možné.  

Definice: Pedelec (do 25 km/h) 

Pedelec se nazývají jízdní kola, která jsou vybavena pomocným motorem, ale nemohou 
být poháněna výlučně tímto motorem. Na pedeleku motor pracuje pouze tehdy, když 
cyklista šlape do pedálů (tzv. asistované šlapání). Cyklista musí předtím, než motor 
nastartuje, několikrát šlápnout do pedálů. Podle normy EN 15194 poskytuje motor plný 
výkon pouze při rozjezdu při rychlostech od 0 do 5 km/h. Po dosažení rychlosti 5 km/h se 
dále musí šlapat a výkon motoru postupně automaticky oslabuje až do momentu dosažení 
rychlosti 25 km/h (rychlostní limit pedeleků), kdy se zcela vypne. 

Návrhová část vychází z principu podpory výstavby sítě cyklistických komunikací, který je 
koordinován Hlavní městem Praha. Před realizaci každého opatření je potřeba vytvořit 
kartu záměru, na základě které jsou uvolňovány finanční prostředky. 

Seznam navazujících opatření je tedy strukturován tak, že v přehledných tabulkách jsou 
specifikována navrhovaná opatření. V nich je také uveden druh opatření, zda je součástí 
cyklistické trasy, nebo zda je jen součástí komunikační sítě. 

 

Návrh opatření: 

Opatření 1: VOZOVKA – Postupně, dle roční etapovosti, realizovat integrační opatření na 
vozovce 

Základním principem integračních opatření je „podkreslení“ průjezdu jízdních kol ve 
vozovce. Tato opatření jsou provedena zpravidla tam, kde by se cyklista pohyboval 
automaticky v případě společného provozu, tj. i bez jejich realizace. Přítomnost 
integračních opatření pro cyklistickou dopravu ve vozovce má význam nejen 
psychologický, ale také z hlediska utváření prostoru.  

Opatření 2: „CYKLOSTEZKY“ – Postupně dle roční etapovosti realizovat cyklostezky a 
související specifická opatření 

Stezky jsou základním segregačním opatřením cyklistické dopravy, základním požadavkem 
je minimalizace kontaktu s automobilovou dopravou. Umístěny jsou zpravidla v 
přidruženém prostoru, případně nezávisle na ostatních komunikacích. V intravilánu jsou 
stezky obvykle prostorově náročnější než libovolné integrační opatření. Z těchto důvodů je 
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vhodné používat stezky především mimo souvisle zastavěná území a v extravilánu, tedy v 
oblastech s malým množstvím příčných vazeb a křížení a s minimálním provozem pěší 
dopravy, v opačném případě narůstá pravděpodobnost kolize ve vztahu k automobilové i 
pěší dopravě. 

Opatření 3: KŘIŽOVATKY A KŘÍŽENÍ – Postupně dle roční etapovosti realizovat bodová 
opatření směřující ke zvyšování bezpečnosti cyklistů 

Mimořádný význam pro bezpečnost, atraktivitu a plynulost cyklistické dopravy má 
provedení uzlových bodů. To platí zvláště pro velké uzlové body na síti hlavních dopravních 
tepen, jakož i křížení s hlavními dopravními tahy na směrech hlavních i vedlejších tras 
cyklistické dopravy. Na světelných křižovatkách je třeba odpovídajícím způsobem zvážit 
důležitost cyklistické dopravy podle jejího významu. Podmínky pro cyklistickou dopravu 
mohou vždy podle jednotlivých případů vylepšit rozšířené prostory pro zastavení, 
cyklistické propusti, široké přechody, nabídky pro přímé odbočení doleva (případně jako 
dvojí vedení alternativně k nepřímému odbočení vlevo) a, pokud se to dá obhájit z 
hlediska bezpečnosti, jiná speciální řešení vztahující se na konkrétní případ; to platí i pro 
kruhové objezdy.  

Požaduje se, aby místní cyklokoordinátor a příslušný odbor ve všech projektech a 
opatřeních integroval návrhy na základě nových TP 179, jak má být cyklistická doprava 
plynule a bezpečně vedena přes uzlové body. Cyklistická doprava má být zpravidla vedena 
přímo a signalizována společně s automobilovou dopravou. Plochy pro zastavení a 
přechody musí být pro očekávaný nárůst cyklistické dopravy dostatečně dimenzovány. 
Všichni cyklisté by měli odjíždět při jedné fázi světelné signalizace. 

Opatření 4: „EXTRAVILÁN“ – Zajistit propojení městské části Prahy 8 s okolními obcemi 
Středočeského kraje 

Na většině pozemních komunikací se v současnosti cyklisté pohybují ve společném provozu 
bez zvláštních opatření pro cyklistickou dopravu. S ohledem na reálný dopravně-krajinný 
kontext je tento způsob pohybu často jediný možný nejen v současnosti, ale i v 
dlouhodobém výhledu. Základním principem má být vytváření takových podmínek, aby byl 
společný provoz co nejbezpečnější, a pokud je to účelné, upravit současnou komunikaci, 
resp. nabídnout či dobudovat vhodný alternativní průjezd s menším kontaktem s 
automobilovou dopravou. 

 

Oblast 2. UTVÁŘET CELÉ MĚSTO PŘÁTELSKÉ K CYKLISTŮM 

Ovšem i mimo páteřní síť tras je třeba vytvářet atraktivní a bezpečné podmínky pro 
cyklistickou dopravu.  Většina cest na jízdním kole probíhá v blízkém okolí bydliště. 
Poptávka po krátkých, pohodlných a bezpečných spojeních tudíž existuje plošně na celém 
území města. Podpory cyklistické dopravy lze dosáhnout množstvím drobných opatření, 
například otevřením slepých či jednosměrných ulic. 

Pobytová a dopravní funkce veřejného prostoru by měly být v souladu, s ohledem na 
charakter místa pak může být pobytová funkce přímo nadřazena funkci dopravní 
(například obytné a pěší zóny). Převažovat má prostorová integrace jednotlivých druhů 
dopravy a funkcí namísto jejich segregace. Základními principy jsou zklidňování provozu a 
sdílení prostoru, včetně ochrany slabších a zranitelnějších uživatelů, především cyklistů a 
chodců před automobily, ale také chodců před cyklisty.  
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Hlavním tématem této oblasti je otázka plošného zklidňování. 

Jedním z důležitých doporučených nástrojů regulace individuální automobilové dopravy při 
zachování udržitelného rozvoje dopravy a dostupnosti cílů v území je zavedení 
celoplošného konceptu zklidnění dopravy. Tento koncept je vyjádřen přísnou diferenciací 
komunikací a rychlostního režimu na nich. V zásadě se rozlišují dvě skupiny místních 
komunikací: 

• hlavní místní (sběrné) komunikace (základní síť) s dovolenou rychlostí 50 
km/h, 

• obslužné komunikace (obslužná síť) s dovolenou rychlostí 30 km/h.  

Rozhodujícím argumentem pro plošné omezování rychlosti na obslužných komunikacích je 
zvýšení bezpečnosti provozu (nesrovnatelně lepší možnost odvrácení kritické situace – z 
rychlosti 30 km/h řidič zastaví např. před náhle vběhnuvším dítětem do vozovky na 
vzdálenost, na kterou z rychlosti 50 km/h ani nezačne brzdit!). Jde ale i o další výhody, 
zejména možnost skromnějšího dimenzování komunikací ve prospěch společenské funkce 
ulic a zeleně a zmírnění atraktivity pro tranzit (který často hledá improvizované zkratky). 
Obyvatelé zklidňování většinou vítají; v obytných čtvrtích jsou to „naše“ ulice, v rámci 
sousedských vztahů jde o bezpečnost „našich“ dětí. Není zde významná tranzitní doprava 
a provoz není tak anonymní. Silným argumentem je i plošné zlepšování podmínek pro 
cyklistickou dopravu, aniž by bylo nutné budovat samostatné prvky pro cyklisty. Tj. jde i o 
plošné zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu za nízkou cenu na celém území města. 

Definování zón 30 není sice obsahem tohoto generelu, ale mělo by se s tím počítat 
v navazujících dokumentech, kde by měly platit tyto zásady:  

• Vymezení oblastí (obslužných komunikací – převládajícího bydlení), které 
budou označeny jako Zóna 30 na všech vjezdech. 

• Vjezdy do zón 30 vymezit kontrastně, aby předěl mezi hlavní a obslužnou 
komunikací byl výrazný a řidič pochopil změnu dopravního režimu 
(ideálně stavebním opatřením, např. zvýšenou plochou, sloužící i jako 
opatření pro usnadnění přecházení) 

• Křižovatky zásadně s předností zprava (jde o velmi účinné a přitom 
jednoduché opatření, fakticky základ dopravního zklidnění) 

• Minimalizace vodorovného značení, přechodů pro chodce, světelné 
signalizace a další prvků typických pro dopravně významné komunikace 

• Vedení MHD spíše výjimečně 

• Podpora nezpevněných ploch a atraktivní městské zeleně, záhonky, 
květiny 

• Podpora nízké rychlosti též pomocí promyšlené práce s veřejností (účinné 
a přitom nákladově efektivní) 

• Podpora nízké rychlosti podle možností i stavebními opatřeními (osové 
posuny jízdního pruhu, střídavé parkování, střídavé ostrůvky, zvýšené 
plochy křižovatek a míst pro přecházení, okružní a miniokružní 
křižovatky), krátké jednopruhové úseky, atd. 
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Výše uvedené zásady je možné aplikovat na celém území městské části Prahy 8, a to 
následujícím způsobem: 

• Řešitel udělal „inventuru“ všech ulic na území celé městské části Prahy 8. 
V mapovém podkladu rozlišoval hlavní místní komunikace, u nichž se 
předpokládá zachování rychlostního limitu 50 km/h (obecná úprava 
pravidel provozu) a obslužné komunikace, kde se předpokládá organizace 
provozu formou zóny 30. Vhodnost jednotlivých ulic ke zklidnění formou 
zón 30 byla prověřena jejích zhlédnutím a „průjezdem“ pomocí street 
view… 

• Ulice vhodné k režimu zóna 30 budou postupně jednotlivě vyznačovány 
do mapy. Takto vznikla mapa souboru ulic ke zklidnění.  

• Ulice vybrané pro zklidnění formou zón 30 budou pak integrovány do 
ucelených oblastí (fakticky jednotlivých zón). 

• Některé obslužné komunikace budou ponechány jako nezklidněné (obytná 
funkce je minimální, převládá průmysl, sklady, apod.). 

• Jiné komunikace v rámci definovaných zón 30 jsou formálně pojaty do 
těchto zón, byť mohou být lokálně vyznačeny jinak (stezky pro chodce, 
parkové cesty, výjimečně obytné zóny). Těchto komunikací je ovšem 
minimum, tj. na celkové pojetí návrhu to nemá téměř žádný vliv. 

 

Návrh opatření: 

Opatření 1: ZKLIDŇUJÍCÍ OPATŘENÍ - Postupně dle roční etapovosti realizovat bodová 
opatření směřující ke zvyšování bezpečnosti cyklistů 

Opatření pro lokální zklidnění provozu jsou zpravidla používána v rámci zklidněných zón, 
ale mohou být aplikována i samostatně nebo jako součást liniového zklidňování vybrané 
komunikace. Níže uvedené případy jsou pouze výběrem nejčastějších z nich, včetně 
doprovodného komentáře z hlediska řešení průjezdu jízdních kol. Jedná se o tyto 
možnosti: zpomalovací prahy a polštáře, vychýlení ze směru jízdy, zúžení komunikace, 
hrdla. 

Opatření 2: ZÓNA 30, OBYTNÉ a PĚŠÍ ZÓNY – Zejména v rezidenčních oblastech 
automaticky zajistit podmínky pro bezpečný a komfortní pohyb pěšky i na jízdním 
kole celkovým zklidněním provozu a omezením rychlosti. 

Vzhledem k celkovému zklidnění provozu není zpravidla nutné vytvářet zvláštní 
opatření po směru jízdy všech vozidel. S ohledem na intenzitu provozu, sklonové 
poměry a délky mezikřižovatkových úseků je vhodné vyhodnotit a zajistit možnost 
či nemožnost vzájemného míjení jízdních kol a osobních vozidel (buď v celé délce, nebo na 
vybraných úsecích), resp. eliminaci problematických šířek umožňujících pouze nebezpečné 
předjíždění.  

Opatření 3: JEDNOSMĚRKY – Podporovat možnost obousměrného provozu jízdních 
kol v jednosměrkách 

Pro zajištění vyvážené dopravní obsluhy území by měl být každý druh dopravy 
omezován co nejméně, pouze když je to s ohledem na provozní podmínky 
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nezbytné: pokud je pomocí jednosměrného provozu navyšováno množství parkovacích 
míst anebo zamezováno nežádoucímu průjezdu automobilů, měl by být automaticky 
zachován obousměrný provoz jízdních kol. 

Opatření 4: CYKLISTICKÉ ULICE – Podporovat realizaci tzv. cyklistických ulic 

Toto opatření je možné realizovat až se změnou zákona a definováním pojmu „cyklistická 
ulice“. 

 

Oblast 3. ÚDRŽBA CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 

Tato oblast je částečně popsána v kapitole 2.2.2. a tak jsou zde jen ponechány konkrétní 
úkoly pro místního cyklokoordinátora: 

Návrh opatření: 

Opatření 1:  KVALITA - Zkvalitňovat a udržovat stávající cyklistickou infrastrukturu  

Vyžaduje se, aby místní cyklokoordinátor u stávajících stavebních cykloopatření:  

a) dával podněty majetkovému správci (tj. buď TSK, RFD MHMP, příslušnému odboru 
MČ Praha 8 nebo jiným organizacím) k údržbě stávajících cyklostezek v dobrém 
stavu a aby správce majetku počítal s potřebnými prostředky na jejich opravu, 

b) zjišťoval, zda při opravách a údržbě může být dosaženo zlepšení standardu 
cykloopatření podle nových TP 179. To se může dít i nahrazením cyklostezky 
cyklopruhem nebo víceúčelovým pruhem na vozovce,  

c) sbíral informace k problémovým úsekům stávající sítě cyklostezek a poskytoval je 
majetkovému správci jako podklad pro programy k odstraňování závad. 

Opatření 2:  BEZBARIÉROVOST - Infrastrukturu pro cyklistickou dopravu udržovat bez 
překážek 

Místní cyklokoordinátor by měl zajistit, aby dal správci stávajících stavebních cykloopatření 
informaci (pokyn), aby: 

a) infrastruktura pro cyklistickou dopravu byla prostá překážek všeho druhu. Jejich 
průjezdnost bez překážek musí být zajištěna při zimní údržbě, při čištění ulic a 
sekání zelených ploch. 

b) V trase by se neměly vyskytovat příčné ani podélné překážky (žlaby, spáry, prahy, 
stupně, apod.). V případě jejich výskytu musí být výrazně označeny a musí být 
zajištěny odpovídající odstupy tak, aby cyklista mohl včas zareagovat a bezpečně se 
jim vyhnout. 

c) na významných trasách bylo zajištěno osvětlení, které bude zaručovat i sociální 
bezpečnost. 

d) tam, kde je využitelnost cykloinfrastruktury pravidelně omezována parkujícími 
vozidly, bylo prozkoumáno, zda lze pomocí vhodného managementu parkování nebo 
pomocí stavebních opatření nesprávné parkování zkomplikovat a zda lze zajistit 
legální možnosti ke krátkému zastavení a manipulaci s nákladem zvláště pro 
obchodně podnikatelskou dopravu. V případě nutnosti a omezeně podle denního 
času lze zrušit parkovací místa pro rezidenty. 
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e) spolupracoval s webem Prahou na kole, který by s pomocí svých členů monitoroval 
zvláště problematické úseky a informoval o nich město. 

Dále se doporučuje, aby 

h) pracovníci Policie ČR a Městské policie byli vyzýváni, aby v rámci své činnosti do 
svých kontrol důsledně zahrnovali také parkování a zastavování aut na cyklistické 
infrastruktuře,  

i) se v rámci práce s veřejností pro soužití automobilové a cyklistické dopravy začalo 
mluvit o tématu parkování aut na infrastruktuře pro cyklisty a řidiči aut tak získali 
povědomí o této problematice. 

Opatření 3:  STAVENIŠTĚ - Brát ohled na cyklistickou dopravu na staveništích 

Cyklisté mají být vedeni kolem staveniště bezpečněji a bez větších omezení než jiní 
účastníci dopravy, např. bez nutnosti sesednout s kola.  Například řešení jednosměrné 
dopravy, které se v místech staveb často objevuje, se lze v případě cyklistické dopravy – 
neboť ta je na objížďky zvlášť citlivá - většinou vyhnout. Se zbytečným nebo dokonce 
nebezpečným omezením cyklistické dopravy se obvykle setkáváme na místech staveb v 
silničním prostoru. Příčinou bývá nerespektování dopravně právních nařízení úřadů silniční 
dopravy firmami, které stavby provádějí. Kontrolní kapacity a tím i možnosti trestání jsou z 
důvodu personální situace v úřadech příliš malé. Doporučuje se spolupracovat se 
stavebními společnostmi a investory staveb, aby počítali s provizorním vedením cyklistů a 
chodců kolem míst staveb a náhradní cesty řádně vyznačili. 

 

Oblast 4. DOSTATEČNÉ MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ A ÚSCHOVY JÍZDNÍCH KOL 

Tato oblast je částečně popsána v kapitole 2.2.4. a tak jsou zde jen ponechány konkrétní 
úkoly pro místního cyklokoordinátora: 

Návrh opatření: 

Opatření 1. KONCEPCE - Celková  koncepce parkování jízdních kol   

Místní cyklokoordinátor ve spolupráci s příslušným odborem připraví strategii parkování 
jízdních kol v návaznosti na aktivity Hlavní město Praha (viz popis současného stavu), 
včetně identifikování deficitů v zařízeních pro parkování kol ve veřejném prostoru.  

Opatření 2.  REGULACE - Využívat regulační rámec 

Pro novostavby, přestavby či změny účelu staveb by měly být k dispozici prováděcí 
předpisy, které zajistí kvalitativně a kvantitativně dostačující nabídku míst k odkládání 
jízdních kol. Mobilní soukromé stojany na kola, které bývají umístěny ve veřejném uličním 
prostoru, jsou většinou funkčně nedostačující modely, koncipované především jako 
reklamní plochy. Místní cyklokoordinátor ve spolupráci s příslušným odborem bude: 

a) působit v rámci svých kompetencí ve stavebním povolovacím řízení na to, aby byly 
důsledně dodržovány předpisy místního stavebního řádu týkající se zajištění 
parkovacích možností pro cyklisty u novostaveb, přestaveb a změn účelů staveb. 

b) přezkoumat zajištění parkování pro cyklisty ve veřejném prostoru s ohledem na 
místní prostorové poměry na pozemcích a na jiné nároky na veřejný prostor jak u 
nových projektů, tak u stávající zástavby. 
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Opatření 3.  PARTNEŘI - Získat maloobchod a správu budov jako partnery   

V rámci opatření 1. „Celková koncepce parkování jízdních kol“ by měly být vytvořeny a 
otestovány – např. ve formě modelových projektů – nové podněty. 

 

Oblast 5. PROPOJENÍ CYKLISTICKÉ A VEŘEJNÉ DOPRAVY 

Tato oblast je částečně popsána v kapitole 2.2.5. a tak jsou zde jen ponechány konkrétní 
úkoly pro místního cyklokoordinátora: 

Návrh opatření: 

Opatření 1. ZASTÁVKA - Více možností parkování a úschovy jízdních kol na zastávkách 

Místní cyklokoordinátor s příslušným odborem MČ vypracuje program možností parkování 
jízdních kol u zastávek veřejné dopravy a dořeší procesy realizace s MHMP a odp. 
organizacemi. 

Opatření 2.  VOZIDLO - Zajistit převoz jízdních kol v prostředcích veřejné dopravy 

Místní cyklokoordinátor s příslušným odborem bude: 

a) spolupracovat s ROPIDem a DPP, aby se dlouhodobě udržovala nabídka možností 
transportu jízdních kol ve veřejných dopravních prostředcích,  

b) spolupracovat s ROPIDem a DPP, aby bylo zajištěno zohlednění vývoje poptávky a 
začlenění požadavků na převoz jízdních kol do plánu místní dopravy; aby bylo 
zajištěno, že při vypisování a objednávání dopravních výkonů i při pořizování nových 
vozidel bude na tyto požadavky brán ohled v rámci stávajících finančních možností. 

 

Oblast 6. SLUŽBY  

Opatření 1:  SLUŽBY – Podporovat realizaci navazujících infrastrukturních služeb 

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.  

 


