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RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 342 
ze dne  21.2.2017 

k dokumentu Analýza Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a dalšímu postupu činností 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o postupu práce na Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, která je přílohou č. 1 
tohoto usnesení 

I I .   b e r e  s e  s o u h l a s e m  n a  v ě d o m í  

dokument Analýza Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, který je přílohou č. 2 tohoto 
usnesení 

I I I .   s o u h l a s í  

s návrhem postupu dalších prací na Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, který je 
přílohou č. 3 tohoto usnesení 

I V .   u k l á d á  

1.  MHMP - RFD MHMP 

1.  seznámit starosty MČ Praha 1 - 22 s dokumentem Analýza Plánu udržitelné 
mobility Prahy a okolí 

Termín: 31.3.2017 

2.  realizovat setkání se zástupci MČ Praha 1 - 22 v souladu s přílohou č. 3 tohoto 
usnesení 

Termín: 31.3.2017 

3.  předložit Radě HMP scénáře mobility pro Plán udržitelné mobility Prahy a okolí 
zpracované v souladu s bodem III. tohoto usnesení 

Termín: 30.4.2017 



V .   ž á d á  

1.  starostu MČ Praha 1, starostu MČ Praha 2, starostu MČ Praha 3, starostu MČ Praha 
4, starostu MČ Praha 5, starostu MČ Praha 6, starostu MČ Praha 7, starostu MČ Praha 
8, starostu MČ Praha 9, starostu MČ Praha 10, starostu MČ Praha 11, starostu MČ 
Praha 12, starostu MČ Praha 13, starostu MČ Praha 14, starostu MČ Praha 15, starostu 
MČ Praha 16, starostu MČ Praha 17, starostu MČ Praha 18, starostu MČ Praha 19, 
starostu MČ Praha 20, starostu MČ Praha 21, starostu MČ Praha 22 

1.  o aktivní účast na setkání dle bodu IV.2. tohoto usnesení 

Termín: 31.3.2017 

2.  o úzkou spolupráci v další fázi přípravy Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí 

Termín: průběžně 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátorky Dolínek  
Tisk: R-23548  
Provede: MHMP - RFD MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 342 ze dne 21. 2. 2017 
 

Zpráva o dosavadním postupu činností: 

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (dále jen Plán mobility) je významným dokumentem, 

jehož cílem je koncepční řešení dopravního systému jako celku v souladu s principy udržitelné mobility, 

nahrazení současných Zásad dopravní politiky a splnění nezbytné podmínky pro čerpání finančních 

prostředků z vybraných fondů EU.  

Práce na projektu probíhá v souladu s metodikami EU prostřednictvím pracovní skupiny, kde 

společně intenzivně spolupracují zástupci dotčených organizací (MHMP, TSK hl. m. Prahy, IPR hl. m. 

Prahy, ROPID, DPP a Středočeský kraj). Od chvíle, kdy Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 176 ze dne 

2. 2. 2016 schválila výběr projektového manažera pro Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, byly 

významné především následující kroky: 

 Spuštění webových stránek 

Dne 16. 5. 2016 byly na tiskové konferenci představeny webové stránky www.poladprahu.cz jako 

základní komunikační kanál s laickou i odbornou veřejností a zástupci médií. Obsah webových stránek 

je průběžně aktualizován, k dispozici je také verze v anglickém jazyce. Zájemci, kteří zde zanechali svůj 

e-mail, pravidelně dostávají newsletter s těmi nejdůležitějšími informacemi.   

 1. workshop s partnery 

Dne 22. 6. 2016 proběhl 1. workshop s partnery. Hlavním tématem byla identifikace problémů v oblasti 

mobility jako jeden z důležitých vstupů pro Analýzu a problémové mapy. Pozváno bylo celkem 107 

hostů (zástupci MČ a středočeských obcí s rozšířenou působností, odborné veřejnosti a spolků). 

Bohužel zde bylo zastoupeno pouze 12 zástupců MČ Praha 1-22, přestože pozvánku dostali všichni. 

Jako klíčová byla shledána problematika následujících okruhů: 

 Chybějící Pražský okruh a nadřazená komunikační síť 

 Chybějící / špatná kolejová doprava z regionu 

 Koncepce parkování a záchytná parkoviště P+R 

 „Vlastní píseček“ – spolupráce a komunikace 

 Chybějící nabídka kolejové dopravy v Praze 

 Nepropustnost a bariérovost pro uživatele 

 

 Konzultace s partnery 

Nad rámec výše uvedeného workshopu byly partnerům nabídnuty konzultační hodiny s pracovní 

skupinou, kde bylo možné blíže diskutovat konkrétní problémy. Této nabídky využilo celkem 6 

partnerů, nabízená kapacita byla dvojnásobná. Další konzultace budou probíhat v návrhové části (cca 

druhá polovina roku 2017).  

 Sběr podnětů od veřejnosti 

Od data spuštění webových stránek až do začátku letních prázdnin byly prostřednictvím webové 

aplikace sbírány podněty týkající se Plánu mobility. Celkem se sešlo 2 689 podnětů, z drtivé většiny 

s lokalizací na území hl. m. Prahy. Výstup z podnětů bude publikován samostatně. Zapojení a 

spolupráce s veřejností je z hlediska celého projektu velmi důležitý bod i s ohledem na metodiky EU. 

http://www.poladprahu.cz/


 Tvorba dokumentu Analýza a problémových map 

Největší pozornost byla věnována Analýze a problémovým mapám. Na tvorbě se podílely všechny 

organizace zastoupené v pracovní skupině. Některé kapitoly bylo nezbytné objednat externě (např. 

reprodukce dopravní infrastruktury), aby byla zajištěna dostatečná odbornost kapitoly. Přestože se 

jedná o rozsáhlý dokument (cca 400 stran), o to robustnější informační a datovou základnou bude pro 

další práci na Plánu mobility. Kompletní materiál je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 342 ze dne 21. 2. 2017 
 

 

 

 

Vzhledem k velikosti souboru je kompletní materiál na adrese: 

 

http://www.poladprahu.cz/cs/dokumenty-p-plus 

 

http://www.poladprahu.cz/cs/dokumenty-p-plus


Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 342 ze dne 21. 2. 2017 
 

 

Návrh dalšího postupu činností: 

 V souladu s evropskými metodikami zahájí pracovní skupina na základě zpracované Analýzy 

přípravu jednotlivých scénářů mobility. Hlavním cílem této etapy je definice společné vize mobility pro 

Prahu a okolí do roku 2030 (na základě široké diskuze), spolu se stanovením principů rozvoje 

dopravního systému. Dílčími kroky v této fázi budou především: 

 Práce na dopravním modelu 

Bude vytvořen model základního rozvoje města jako nulový scénář. Dále bude probíhat práce na 

dopravním modelu na pracovišti TSK hl. m. Prahy, aby mohly být sestavené scénáře vyhodnoceny 

z hlediska dopadů na dopravní infrastrukturu,  

 Sestavení databáze opatření 

Jednotlivé scénáře budou disponovat seznamem opatření, jejichž implementace povede k naplnění 

daného scénáře. Tento seznam bude prozatím předběžný pro účely dopravního modelování. Podrobné 

zpracování databáze opatření proběhne až v návrhové části projektu pro vybraný scénář. 

 Sociologický průzkum 

Proběhne veřejná zakázka na sociologický průzkum, který bude zaměřen na postoje veřejnosti 

k různým způsobům řešení mobility a který bude cenným podkladem pro hodnocení scénářů. 

 Workshop s partnery (odborníky) 

Workshop je plánován na začátek roku 2017 a partnerům budou představeny navržené scénáře, které 

zde budou diskutovány. Výstupem workshopu budou doporučení odborníků ke společné vizi mobility, 

která budou spolu se všemi scénáři následně předložena Radě hl. m. Prahy. 

 Panelové diskuze s veřejností 

Podobným principem budou scénáře diskutovány i se zástupci veřejnosti. Hlavní závěry z těchto diskuzí 

budou rovněž předloženy Radě hl. m. Prahy. 

Výstupem této části projektu bude dokument Společná vize mobility, který bude předložen Radě hl. m. 

Prahy na jaře roku 2017. Veškeré dění kolem Plánu mobility bude s širokou veřejností komunikováno 

především skrze webové stránky www.poladprahu.cz a dále dle doporučení a spolupráce s PR 

agenturou.   

 

 

http://www.poladprahu.cz/


Důvodová zpráva 

Radě hl. m. Prahy je, v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2622 ze dne 27. 10. 2015, kde 

byl schválen rámcový harmonogram projektu, předkládán ke schválení návrh dokumentu Analýza 

Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí (dále jen Plán mobility).  

Plán mobility je významným dokumentem, jehož cílem je střednědobé koncepční a strategické 

řešení dopravního systému jako celku v souladu s principy udržitelné mobility, vycházejícím 

z evropských dokumentů Akčního plánu pro městskou mobilitu (2009) a Bílé knihy: Plán jednotného 

evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně 

využívajícího zdroje (2011). Plán mobility bude rozpracovávat Strategický plán hl. m. Prahy pro oblast 

dopravy, bude splňovat parametry plánu udržitelné mobility (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) 

a stane se hlavním koncepčním dokumentem v oblasti dopravy pro Hlavní město Prahu s přesahem do 

Středočeského kraje, čímž nahradí současné Zásady dopravní politiky (schválené usnesením 

Zastupitelstva HMP č. 13/21 dne 11. 1. 1996). Plán mobility je rovněž nezbytnou podmínkou pro 

čerpání finančních prostředků z vybraných fondů EU.  

Analýza byla sestavena v rámci činnosti pracovní skupiny, do které jsou zapojeni zástupci 

odboru rozvoje a financování MHMP, odboru ochrany životního prostřední MHMP, Institutu plánování 

a rozvoje hl. m. Prahy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, ROPID, Dopravního podniku hl. m. 

Prahy, Krajského úřadu Středočeského kraje, přičemž jejich činnost je vedena projektovým 

manažerem. Vybrané kapitoly byly doplněny prostřednictvím dílčích objednávek u expertů v dané 

oblasti. I díky tomu jsou zde obsaženy všechny oblasti stanovené metodikami pro zpracování plánů 

mobility. 

Analýza bude sloužit především jako podklad pro sestavení jednotlivých scénářů mobility, 

jakožto další fáze zpracování Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Scénáře budou sestaveny v rámci 

pracovní skupiny a budou diskutovány na plánovaném workshopu s partnery (odborníky) a u kulatých 

stolů s veřejností začátkem roku 2017. Všechny scénáře budou následně předloženy Radě hl. m. Prahy 

k volbě optimálního z nich, a to včetně doporučení, která vzejdou z uskutečněného workshopu 

s odbornými partnery a s výstupy z jednání u kulatých stolů s veřejností. Jedním z podkladů pro 

hodnocení scénářů bude rovněž sociologický průzkum, který bude reprezentovat názor laické 

veřejnosti na budoucnost mobility v Praze. Tento průzkum bude dle plánu řešen formou externí 

zakázky.  

 Významnými partnery při diskuzi o společné vizi mobility jsou městské části, se kterými 

komunikujeme formou workshopu. MČ Praha-Běchovice – Praha-Zličín byly dle dohody zastoupeny 7 

zástupci, kteří se prvního workshopu aktivně účastnili. V případě městských částí Praha 1 – Praha 22 se 

bohužel zúčastnilo pouze 12 zástupců, přestože pozvánku dostali všichni v dostatečném předstihu. 

Vzhledem k nezbytnosti aktivní spolupráce se všemi městskými částmi, které vykonávají státní správu, 

Řídící rada doporučila uskutečnit samostatné setkání s těmito zástupci, kde jim bude zdůrazněn 

význam Plánu udržitelné mobility a bude snahou navázat s nimi užší formu spolupráce.  
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