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ZZÁÁPPIISS  ČČ..  55//22000099  

zz  jjeeddnnáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ccyykklloottrraassyy  aa  ccyykklloosstteezzkkyy,,  kkoonnaannééhhoo  
ddnnee  33..99..22000099  

 

 

Přítomni: Ing. Eva Štampachová, Miloslava Menclová, Ing. Petra 
Vlášková 

Nepřítomni: Mgr. Dalibor Mlejnský, Jan Meixner, Mgr. Milan Česal, Daniel 
Urban, Petr Volf 

Omluveni: Mgr. Dalibor Mlejnský, Jan Meixner, Mgr. Milan Česal, Daniel 
Urban, Petr Volf 

Hosté: Ing. arch Jan Kábrt (OÚR ÚMČ Praha 11), Ing. Eva Špelinová 
(DIPRO, spol. s r.o.), Ing. Květoslav Syrový (DIPRO, spol. 
s r.o.), Petr Fiala (basepoint s.r.o.), Ing. arch. Wieslaw Kubica 
(basepoint s.r.o.), Jiří Kaňka (basepoint s.r.o.), Ing. Cyril 
Mikyška (Atelier životního prostředí), Ing. Richard Polifka (OOP 
MHMP), Ing. Richard Beneš (Lesy hl. m. Prahy) 

Místo jednání: ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, zasedací místnost C 

Usnášeníschopnost: ano 

Datum a místo konání příštího jednání:       

 

Program jednání:

1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací 

2. Cyklistické stojany 

3. Různé 

 

1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací  

Hlavním tématem jednání bylo vedení cyklistických tras v úsecích podél vodních toků a 
Hostivařského lesa - etapa 4.09 (trasa A 225, A 41), 4.10 (trasa A 41) a 3.15 (trasa 
A 2281).  

V současné době připravuje Magistrát hl. m. Prahy realizaci suchého poldru u 
Košíkovského potoka a to je jeden z důvodů proč je nezbytné cyklistickou trasu podél 
potoka vést nad zátopovou čárou. Nutné je dořešit vedení trasy v místě retenční 
nádrže společnosti Skanska a koordinovat trasu se záměrem realizace areálu vodního 
světa aj. Na základě diskuze o výhodách a nevýhodách jednotlivých řešení bylo 
dohodnuto, že cyklostezka bude koncipována zároveň jako účelová komunikace 
s asfaltovým povrchem a nosností 25 t. 
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Jako jediné reálné řešení překonání ulice K Horkám na trase A 41 se jeví úrovňové 
křížení, které by kromě převedení cyklistů vyřešilo i chybějící pěší propojení. Vedení 
trasy A 41 dále podél Hostivařského lesa je problematické z hlediska majetkoprávních 
vztahů a v části cca 300 m je navrženo na území MČ Praha 15. Ze strany Lesů hl. m. 
Prahy zde není s vedením i asfaltové cyklostezky problém. Na základě soupisu 
konkrétních pozemků, který poskytne p. Kaňka, zašle p. Beneš kontakt na lesního 
hospodáře této části lesa se kterým se spojí projektant. V rámci inženýringu budou 
dále osloveni také vlastníci dotčených pozemků. 

Trasa A 2281, která je dle studie vedena po stávající obslužné komunikaci k retenčním 
nádržím by mohla být spolu s plánovanou obnovou nádrže R2 financována z peněz 
Evropské unie. Projekt komunikace s nosností 25 t připraví městská část resp. 
společnost basepoint. Dále je potřeba lépe vyřešit napojení trasy A 2281 na A 226. 

Co se týče osvětlení cyklostezek v blízkosti vodních toků a lesů, je obecně problém jej 
realizovat z hlediska ochrany zvěře od světelného smogu. 

Bylo dohodnuto, že etapa 3.26 (trasa A 2184) nebude projektována, v tomto úseku je 
vedena stávající cyklostezky. 

 

2. Cyklistické stojany 

Cyklistická stojanová hnízda na 5 veřejných prostranství (Česká pošta v ul. 
Podjavorinská, ÚMČ Praha 1 - Vidimova, stanice metra Opatov, Bohúňova 1553, ÚMČ 
Praha 11 - Ocelíkova) a k mateřským školám podle projektové dokumentace 
zpracované společností DIPRO, spol. s r.o. mají vydaný územní souhlas. K realizaci 
bude projektová dokumentace předána Technické správě komunikací hl. m. Prahy. 

Dále jsou připravována stojanová hnízda k základním školám a na další veřejná 
prostranství. 

 

3. Různé 

- U Ing. Sykáčkové urgovat dořešení dopravního značení u stanice metra Opatov. Ze 
strany od Starého Chodova začíná pěší zóna již od ulice Starochodovská, bez 
možnosti vjezdu cyklistů, IZS apod. 

- Dokumentace cyklostezky  v Centrálním parku předaná na Technickou správu 
komunikací hl. m. Prahy v papírové podobě není ta nejaktuálnější. Řeší Ing. 
Štampachová. 

- Na příští jednání pracovní skupiny bude pozván zástupce MČ Praha 15 z důvodu 
koordinace tras na hranicích městských částí. 

 

Přijatá usnesení: 
      

Úkoly: 
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Náměty pro RMČ: 
      

 

 

 

Přílohy: 

�       

 

 

 

Zapsal:   Ing. Petra Vlášková Schválil: Ing. Eva 
Štampachová 


