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Komfort 
pro chodce 

je základ 
fungování 

centra

BOJ O CHODNíK? 

CyKlisté 
na chodníku?

zvítězí PRáVO SILNĚJŠíHO?
ne!

Jana Černochová, Praha 2: 
Na pěší jsme nezapomněli

Oldřich Lomecký,Praha 1: 
Chodci nejsou v bezpečí

Alexander Bellu, Praha 3: 
Vyzývám k ohleduplnosti a slušnosti
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Chodit Prahou pěšky je prioritou, právem i řeše-
ním současné dopravní situace v centru. V prv-
ním čísle našeho nového magazínu jsme se za-
měřili právě na toto téma. Pěší infrastruktura 
pomůže rezidentům, aby většinu přesunů ko-
nali pěšky, její rozšíření omezí automobily, ale 
i bizarní turistické atrakce, a cyklodopravu od-
vede tam, kde má být, do prostoru jízdní dráhy. 
Centrum musí sloužit chodcům a ne jako tran-
zitní, nejpohodlnější a  poněkud lenivé řešení 
pro jakýkoli typ vozidla.

O situaci v centru a jejích výhledech jsme hovořili s nej-
povolanějšími – starostou Prahy 1 Oldřichem Lomeckým, za 
Prahu 2 s jeho kolegyní Janou Černochovou a Prahu 3 repre-
zentuje Alexander Bellu. Zajímavé souvislosti uvádí MUDr. 
Karel Nešpor, a své si řekli také radní Libor Hadrava a ředitel 
Městské policie Praha Eduard Šuster.

Chodci jsou i  turisti, a  kdo jiný než šéf nejctihodnějšího 
Klubu českých turistů by měl o Praze mluvit. Další materiály 
našich autorů, spolupracovníků a  redakce otevřou prostor 
právě pro „mlčící většinu“ – chodce, rezidenty a návštěvníky. 

Ne všichni se střetávají v sociálních bublinách a tam žijí své 
sny a  vize o  pohodlném životě v  centru města. Ne všichni 
mají možnost, sílu nebo chuť diskutovat s  politiky nebo 
aktivisty. Ale všichni chtějí totéž – chránit prostor pro pěší 
pohyb, bezpečnou chůzi v krajině svého domova, při cestě 
k MHD nebo parkovišti. 

Budeme vývoj situace sledovat. Centra městských částí 
jsou náš domov a právě ono ukrajování z prostoru pro chod-
ce, lhostejnost k  jejich bezpečí a komfortu byla po letech 
marného usilování o ohleduplnost a péči impulsem k tomuto 
projektu. Nejen mediálnímu. Chceme vybrat každý čtvrtrok 
osobnost, instituci nebo realizovaný projekt (firem, nezisko-
vý či městský), který nejvíc prospěje námi sledované oblasti 
– udržování a  rozvoji pěší infrastruktury, prostoru pro pěší 
dopravu, komfortu pro chodce, kvalitě a bezpečí nástupních 
prostor MHD a aktivitě dopravní policie. Posílejte tipy, návr-
hy, úvahy a podněty na info@modrazona.cz. Co chceme sly-
šet nejvíc? Váš hlas! Názory chodců, rezidentů, návštěvníků 
a turistů centra hlavního města a  jeho částí. Předáme vaše 
podněty dál, budeme konfrontovat skutečnost s požadavky 
skupin dopravních aktivistů a sledovat vývoj. 
 redakce@prazskychodec.cz

strana 4n Amsterdam: zaslíbené město 
cyklistům? Ani omylem.
strana 5n svaté cykloměsto Kodaň? 
Ne tak docela.

strana 6n Krátká úvaha o stavu chůze 
ve světě, kde se vše netočí kolem kol.
strana 8n Oldřich lomecký:
Chodci nejsou v bezpečí. 
strana 10n Alexander Bellu: 
Magistrála jako pěší zóna? 
strana 12n Jana Černochová: Na chodce 
a jejich bezpečnost jsme nezapomněli! 

strana 14n Jak se i Pražák může stát 
turistou v Praze.
strana 16n Karel Nešpor: 
Půl promile na kole?
strana 18n libor Hadrava: 
Ochranu chodců musíme zajistit!
strana 20n Eduard Šuster: 
Řešení musí přinést legislativa.

Pražský CHODEC – magazín pro chodce, kulturu dopravního prostoru bez vozidel a pěší infrastrukturu v centru Prahy a městských částí. Neziskové 
organizaci Modrá zóna, z. s. poskytuje vydavatelský servis Talker, s.r.o. Kontakt redakce@prazskychodec.cz. Výtisk je neprodejný.

Projekt Pražský CHODEC má záštitu 
Petra Dolínka, náměstka a radního pro dopravu 

Magistrátu hlavního města Prahy

evropská 
i asijská 
velkoměsta řeší 
nejen ničení, 
poškozování, 
špatné 
parkování, 
překážení či 
krádeže kol, 
ale i jejich 
vrakoviště.

   Postřehy, tipy i zážitky posílejte na redakce@prazskychodec.cz

OTÁZKY PRO REZIDENTY:
Bojí se vaši prarodiče chodit pěšky centrem Prahy?

Vzpomínají vaši rodiče na romantické procházky Malou Stranou a Starým Městem?
Vyběhnete jen tak na nákup přes pár ulic do supermarketu?

Projdete se navečer s dětmi Kampou nebo Petřínem?
Pouštíte své děti hrát si před dům?

Máte v noci otevřené okno?
Znáte vaše sousedy?

Strážníka?

N E Z T R A T I L A  S E  N Ě K A M  P R A H A ?
H L E D E J M E  J I !

Pište návrhy, zkušenosti a postřehy na info@prazskychodec.cz
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Jsou v Amsterdamu ulice, náměstí a pěší zóny, kde je jíz-
da na kole zakázaná s ohledem na chodce?
Lokality, označené jako pěší zóny, neumožňují cyklistům 
průjezd ani jízdu. Chodníky jsou v celém Holandsku zásadně 
pouze pro pěší, jízda na kole je na nich zakázána.
Hodně ulic je v režimu 30 km/h. Na nich se pohybují společ-
ně auta a kola na vozovce. V dalších ulicích mohou auta jez-
dit 50 km/h, a tam jsou pro cyklisty vyznačené cyklopruhy. 
V obou typech mají chodci vymezený chodník. Několik loka-
cí je určeno jako pěší zóny, kde jízda na kole není povolena. 
Jsou to například hlavní ulice s obchody (Kalverstraat a Leid-
sestraat), a  několik ulic v  oblasti Albert Cuij Market (denní 
tržnice, která je velkou turistickou atrakcí).

Dochází k  nehodám mezi cyklisty a  chodci? Máte pře-
hled, kolik jich během roku je?
Přesné číslo je těžké říci. Všechny nehody nejsou registrová-
ny. Obzvláště menší nehody, s  minimální újmou na zdraví 
nebo osobní škodou, nejsou nikde registrovány. Registrová-
na jsou jenom vážná zranění. Pro maximálně dokonalý pře-
hled využíváme policejní záznamy, případy záchranky nebo 
evidenci v emergency odděleních nemocnic. Jelikož je vel-
mi zdlouhavé tyto záznamy analyzovat, máme odpovídající 
čísla z roku 2016. Tehdy bylo zraněno celkem 1270 účastní-
ků dopravního provozu, 7 % byli chodci a 47 % cyklisté, vše 
v případech, kdy účastníkem nehody nebylo motorové vo-

zidlo. Není možné podle těchto získaných dat zcela přesně 
říci, u kolika nehod byli účastníky cyklista a chodec současně.

Mají chodci přednost například při užívání pěší infra-
struktury, kde je například zakázáno parkování kol, pře-
prava bicyklů v tramvajích, autobusech v centrech měst?
Jízda na kole po chodníku není povolena nikde. Snažíme 
se zajistit, aby pěší měli na chodníku vždy dost bezpečné-
ho prostoru k chůzi, a proto tam je také zakázáno parkování 
kol. Stejně tak kola nesmí do autobusů a tramvají. Výjimkou 
je jen tramvaj číslo 26, kde do jedné mohou maximálně dvě 
jízdní kola. U nádraží a v místech velké koncentrace cyklodo-
pravy je parkování dovoleno jen s použitím k tomu určených 
zařízení. Mimo ně je parkování nebo odkládání kol zcela za-
kázáno.  -red-

zaslíbené město cyklistům? 

ANi OMylEM.

hlučně vedená propagace 
cyklodopravy si zaslouží 
hlubokou analýzu. Zejména 
v centrech měst se pokou-
šejí cykloaktivisté prosadit 
poněkud nevyvážené řešení 
dopravy. Snaha projet poho-
dlně kudykoli, na úkor bez-
pečí a komfortu chodců a ig-
norující rizikové komplikace 
pro ostatní účastníky provo-
zu (protisměrky) je často za-
ložena na srovnání s městy 
v eU, hlavně Amsterdamem. 
Ten je popisován jako město 
zaslíbené, těšící se absolutní 
svobodě cyklodopravy. 
Jak je to ale doopravdy, jak 
reguluje nizozemská metro-
pole cyklodopravu, aby neo-
hrožovala chodce? Odpovídá 
heleen Vonk z tiskového 
oddělení radnice.

Amsterdam: 

n hodně ulic je v režimu 30 km/h. 

n V dalších ulicích mohou auta jezdit 50 km/h, 
a tam jsou pro cyklisty vyznačené cyklopruhy. 
n Několik lokací je určeno jako pěší zóny, kde 
jízda na kole není povolena.

!
Jsou v Kodani ulice nebo jiné plochy, kde je jízda na kole 
zakázaná?
Ano, samozřejmě máme zóny bez cyklistů. Například hlavní 
pěší ulice, jako je Stroeget og Koebmagergade, a  další. Na 
některých náměstích také není dovolena cyklistická doprava.

Kolik zaznamenáváte nehod a střetů cyklista-chodec bě-
hem roku?
V rámci celé municipality Kodaň, což je asi půl miliónu oby-
vatel, registrovala v roce 2017 policie 27 nehod mezi chod-
cem a  cyklistou. Pohotovost registrovala přibližně osmkrát 
vyšší číslo. Méně vážné nehody nejsou však vůbec registro-
vány ani policií, ani záchrankou.

Máte zavedené přednosti pro chodce, například chodní-
ky se zákazem jízdy cyklistů, místa kde nesmí kola parko-

vat, přepravovat kola v tramvajích a autobusech v centru 
a podobně?
Nikde v Kodani nesmí cyklisté jezdit po chodníku. Na ulicích 
a nádražích jsou cykloparkoviště, ale určitě ne na ulicích pro 
pěší. V autobusech se kola v Kodani převážet nesmí a tram-
vaje nemáme. Je možné přepravovat kola metrem, ale za 
zvláštní příplatek a mimo dopravní špičku. Do příměstských 
vlaků (S-train) je možné vzít celodenně kolo zdarma.

Niels Jensen
Traffic Planner
Mobility
City of Copenhagen 
The Technical and Environmental 
Administration 
City Development 

Svaté cykloměsto Kodaň? Ne tak docela
V diskuzích a debatách o městské 
cyklistice je takřka vždy hlavním ar-
gumentem cykloaktivistů svoboda 
pohybu na kole a liberální postoj k to-
muto způsobu dopravy. Díky dotazu 

na pravém místě, kodaňské radnici, 
jsme zjistili, že tomu tak úplně není. 
Kodaň velmi dbá na přednost chod-
ců a cyklisté mají prostor pro pohyb 
přísně vymezený.

Nikde 

v Kodani 

nesmí cyklisté 

jezdit po 

chodníku. 

Foto: innovationdistricts.info 
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Několik organizací, zaměřených na pěší dopravu, existuje 
i u nás. Jejich činnost se projevuje spíš jen občasnými happe-
ningy nebo podporou vyššího řídícího článku – cykloaktivis-
tických spolků, především Auto*Matu, který se, přes občasné 
alibistické proklamace, o  chodce prakticky nestará. Jasnou 
a agresívní prioritou je bicykl.

V  zahraničí se o  chůzi starají jak města, tak různé iniciativy, 
včetně mezinárodních, a všelijaké neziskové organizace. Od 
konce devadesátých let se téma objevuje i v programech in-
stitucí evropských. Dále najdeme úvahy o chůzi jako součásti 
dopravy v dokumentech urbanistů z různých zemí, a enviro-
mentálně politických organizací. Stejně jako v  jiných přípa-
dech je jejich adaptace do místního prostředí prakticky mizi-
vá. Pokud se nepostará místní správa, je chůze vnímána jako 
zanedbaný potok – však on se někudy prodere, důležitější 
jsou mosty, hráte, cyklolávky nebo parkingy. Chodci nejsou 
organizovaní ani aktivističní, a proto mají, co mají. A bude hůř.

Kdo se kdy tedy o chůzi staral 
nebo stará ve světě? 
Namátkou:

Pedestrian Association 
Zřejmě nejstarší organizace, založená za účelem podpory 
a obrany chodců, založená v roce 1929 v Londýně. 

international Federation of Pedestrians (iFP) 
Mezinárodní federace chodců, zal. 1963. Nevládní nezisková 
organizace, akreditovaná OSN, sdružuje evropské chodecké 
spolky a napomáhá vzájemné spolupráci a výzkumu.

Walk 21 (Walking Forward in the 21th Century) 
Nezisková asociace odborníků. Síť založil John Butcher, spo-
luautor Mezinárodní charty chůze. To je dokument, který se 
v posledních asi deseti letech u nás objevuje a zase mizí.

Krátká úvaha o stavu chůze ve světě
(kde se vše netočí kolem kol)

Barcelona
Pěší zóny

V dnešní době Barcelona disponuje více jak 
435 ulicemi pro chodce o celkové rozloze 130 
hektarů (Ajuntament de Barcelona, 2001). Prv-
ní pěší zóna byla zřízena v roce 1952. Postup-
ně začaly vznikat zóny s předností pro chodce 
v celém starém městě. 

V pěších zónách se odehrávají společenské kontakty i komerč-
ní aktivity. Veřejnému životu tu napomáhá také to, že se zde 
soustřeďuje mnoho historických památek a kulturních aktivit. 
Centrální barcelonskou pěší zónou projde denně až 50 000 
chodců (2001). K  oživení a  atraktivitě veřejných míst přispí-
vá esteticky a  funkčně navržený městský mobiliář. Stromy, 
kiosky, místa k posezení či tekoucí voda jsou prvky, které sti-
mulují městský prostor a vytváří výsledný dojem „přátelskosti“ 
místa. 
Na zvyšující se počet chodců v devadesátých letech 20. sto-
letí zareagovala radnice systematickým rozšiřováním chodní-
ků. Aktuální politika vsadila na redukci ploch pro auta. Upra-
vují se křižovatky i parkovací plochy. Všude, kde je to možné 
se chodníky konstruují tak, aby byly alespoň 3 metry široké. 
Celkový poměr ploch pro pěší provoz dnes zaujímá 35–40 % 
(En Barcelona sin mi coche: Ajuntament de Barcelona, 2001). 
Poznamenáváme, že ani nejkrásnější pěší zóna v Barceloně, 

Ramblas, nemá trasy pro libovolný tranzit cyklistů a  bizar-
ních turistických atraktivit skrze prostor pro chodce. Cyklista 
musí prostě využít stávající jízdní dráhu. Když se s kolem po-
třebujete dostat skrze zónu, není problém – vedete ho. A to 
patří Barcelona mezi cyklosvatá města!

Chůze je tak přirozená, že si ji ani 
neuvědomujeme. Na to existují 
vědecké studie. Méně už se zabý-
váme tím, že zapomínáme na pri-
oritu pěší dopravy, tedy komfort 
infrastruktury, který umožňuje 
rozvíjet všechny aspekty s chů-
zí související. Je bohužel samo-
zřejmé o chodcích – rezidentech 
předpokládat, že přece projdou 
kudykoli, vydrápou se kamkoli, 
obejdou, podejdou, přeskáčou 

a probalancují terénem. Chodní-
ky jsou nejednou improvizovaně 
látané a především nehezké, jen 
pozvolna se rodí a regenerují 
vkusně navržené zóny či areály 
pro chůzi a odpočinek (prostor  
kolem Automatu svět, Grébovka, 
Františkánská zahrada). A zpra-
vidla hned musí řešit trable – prů-
jezd cyklistů, aut, turistických au-
tobusů či dopravních bizarností, 
anebo parkování. 

MEziNárODNí CHArtA CHůzE JE 
výzNAMNý strAtEGiCKý DOKuMENt 

A iNsPirAČNí PODKlAD PrO vytváŘENí 
PODMíNEK v ráMCi OBCí A Měst, KDE liDé 

DávAJí PŘEDNOst CHůzi. 

K ZáKLADNíM STRATEgiCKýM PRiNCiPůM PATří: 

1. větší mobilita všech skupin 
2. Dobře navržená a udržovaná prostranství 
3. lepší integrace systémů 
4. Podpora v územním a prostorovém 
      plánování 
5. Bezpečnější silnice 
6. Méně kriminality a strachu z kriminality 
7. větší podpora veřejné správy 
8. Chůze jako součást životního stylu 

(Walk 21-The international Charter for Walking, 
překlad Kurfirst, P-Vail, R.)

JE NA ŘADě KONFliKt s CyKlisty?
„(…) Na počátku dvacátého století zahájily provoz elektrické tramvaje a spolu s jízdními koly 
umožnily výrazný rozvoj obslužnosti města a přepravy osob. Dopravní model měst a využí-
vání veřejných prostor se dramaticky změnil až s rozvojem automobilové dopravy po druhé 
světové válce. „všudypřítomná a rychlá automobilová doprava se nemohla provozovat sou-
časně s funkcemi setkávání a trhu. Dřívější rovnováhu vystřídal konflikt.“
 (Urbanista-architekt Jan gehl, 2002). 

„Pro sedm obyvatel z deseti je chůze jediným 
dosažitelným druhem pohybu, kterým mo-
hou přispět ke zlepšení své fyzické kondice.“ 
 (Walking the way to Health 2008) 

V zahraničí se o chůzi starají jak města, tak různé iniciativy, včetně mezinárodních, a všelijaké neziskové organizace.



Chodci nejsou 
v bezpečí. 

Dopravní problémy 
v historickém centru 
musíme řešit

Podle výzkumů GfK tvoří cyklisté necelá 2 % 
uživatelů dopravního prostoru. Poslední 
roky toto číslo údajně dokonce klesá. cen-
trum hlavního města navíc není ideálním 
prostředím pro jízdu na kole. Přesto se 
s tímto přírodním faktem nechtějí cyklo-
aktivisté smířit a „poroučí větru dešti“. 
Žádají úpravu vozovek, předpisů, zákonů, 
nové trasy a stavby. V případě pěších zón 
Na Příkopě a náměstí Republiky, ale i Kam-
py a dalších oblastí, vidíme organizované 
jednání a požadavky na prostor, rozpočet, 
změny dopravních předpisů ve prospěch 
pár set sezónních cyklistů. Umí se radnice 
postarat o bezpečí a komfort 98 % uživatelů 
pěší infrastruktury? Ptali jsme se starosty 
Prahy 1, Oldřicha Lomeckého (TOP 09).

se po konzultaci s kolegy rozhodl, že nebude učiněn další po-
kus o omezení, který by byl v souladu s názorem soudu. Lep-
ší je podle mě se s cyklisty domluvit po dobrém, což ovšem 
předpokládá i jejich dobrou vůli. Praha 1 například kvůli ob-
rovské koncentraci chodců nemůže ustoupit z  požadavku, 
že cyklisté nepatří na Staroměstské náměstí. Zatím existuje 
shoda zhruba na 80 procentech, zbytek se snad ještě podaří 
dojednat k oboustranné spokojenosti. 

Na rozdíl od hlučných cykloaktivistů nemá největší sku-
pina obyvatel Prahy 1, rezidenti-chodci, relevantní ná-
stroje jak chránit sebe a  prostor pro pěší pohyb. Může 
radnice pomoci například aplikací, mailovou adresou, 
schránkou? Pro starší lidi není jednoduché dohadovat se 
s arogantním cyklistou.
Záleží vždy na konkrétní situaci, nelze dát nějaký univerzál-
ní návod. Každý chodec, který byl svědkem protiprávního 
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Oldřich lomecký, starosta MČ Praha 1:

Prahu 1 trápí několik bizarních problémů: kolony turistů 
na těžkých bicyklech, elektrické skútry, koloběžky, po-
jízdné atrakce včetně pivního baru. zmatení nebo často 
podnapilí pasažéři a řidiči blokují nebo zpomalují dopra-
vu, ohrožují chodce. Jak toto může radnice řešit?
Nejprve nastíním ideální řešení, a tím je přijatá vyhláška, kte-
rá toto jednání reguluje, a její vymáhání dostatkem strážní-
ků. Použil jsem slovo „ideální“, z čehož je patrné, že v praxi na 
tom tak růžově nejsme. A opravdu – sice se nám před časem 
podařilo prosadit v parlamentu legislativní změnu, že si obce 
(samosprávy) mohou samy regulovat provoz segwayů na 
svém území, ale podnikatelé, kteří se orientují na zahraniční 
klientelu, si ihned našli náhradu – vámi zmíněná pivní kola, 
různé koloběžky apod. Snažíme se prosadit nové legislativní 
změny za účelem regulace těchto jevů a  také neustále vo-
láme SOS směrem k magistrátu, aby byl v Praze 1 zásadně 
navýšen počet strážníků. Bez nich nelze dodržování pořádku 
efektivně vymáhat. 

tak trochu „domácím“ a dlouhodobým problémem jsou 
cyklisté na chodnících nebo v  prostorách a  zónách pro 
pěší. Podle zákona 361/2000Sb., § 53 tam nesmí jet, mo-
hou kolo pouze vést. Může radnice vynutit dodržování 
zákona, předpisu a slušnosti?
Jsme zase u těch strážníků. Kde není kontrola, tam si leckdo 
ledacos dovolí. Cyklisté podle mě moc dobře vědí, že riziko 
postihu je minimální, a proto klidně porušují předpisy i ne-
psaná pravidla soužití. 
Jak jistě víte, soud neuznal argumenty Prahy 1 ohledně ome-
zení kol v pěších zónách. Cyklisté naše opatření u soudu na-
padli a  ten dal za pravdu jim – ovšem pozor, pouze v  tom 
smyslu, že naše opatření nebylo proporcionální. Přesto jsem 

Praha 1 není 

na tento druh do-

pravy stavěná, kněž-

na libuše s jízdními koly 

jaksi nepočítala, Karel 

iv. jakbysmet. Kopcovitá 

Praha 1 se svými úzkými 

ulicemi není vídní ani 

podobným jiným 

městem.

jednání cyklisty, nebo s ním měl dokonce střet, samozřejmě 
může kontaktovat radnici nebo i přímo mě prostřednictvím 
telefonátu, e-mailu či osobní návštěvou. Praha 1 v současné 
době investuje značné prostředky do modernizace kamero-
vého systému, takže drtivá většina protiprávních skutků je 
zpětně dohledatelná. Klíčové je nenechat si újmu od cyklisty 
líbit a podat stížnost. 

Krásnou ukázkou prostředí pro chodce je Františkánská 
zahrada. Nemohl by být podobně řešen třeba park na 
Kampě, jako uzavřená oáza klidu a bezpečí?
Zatímco Františkánská zahrada představuje takovou tu „vy-
mazlenou“ zeleň v  koncentrovaném prostoru, s  úhledným 
mobiliářem, doslova „komorní“ park, Kampa je přece jen 
trochu „divočejší“ a navíc rozlehlejší. Ani zde by však cyklisté 
neměli jezdit jako na nějaké páteřní cyklostezce. 

Kola sdílená mají zaplavit Prahu 1 a zajistit tak udržitel-
ný rozvoj dopravy. Je to prý evropský trend. Vnímáte je 
tak?
Přiznám se, že jako konzervativní člověk a  politik vždycky 
zbystřím, když slyším, že je něco trendem. Abych však od-
pověděl racionálně: Praha 1 není na tento druh dopravy sta-
věná, kněžna Libuše s jízdními koly jaksi nepočítala, Karel iV. 
jakbysmet. Kopcovitá Praha 1 se svými úzkými ulicemi není 
Vídní ani podobným jiným městem.   

Bikesharing je hodně prosazovaný způsob. Provozují ho 
však soukromé subjekty. Je korektní poskytovat jim do-
tace v desítkách miliónů, veřejný prostor a podobně?
Nemyslím si, že by jeden podnikatelský sektor měl být uměle 
zvýhodňován, zatímco druhý nikoli. 

V  některých městských částech zkusili provoz bikesha-
ringu čínské firmy, ale odešly. Vy vidíte stojany s desít-
kami barevných kol, růžová kola přivazované u  značek 
a podobně jako zářnou perspektivu dopravy v historic-
kém centru Prahy?
Již jsem vlastně nepřímo odpověděl, takže ještě nyní expli-
citně: v tomto zářnou perspektivu dopravy v Praze 1 rozhod-
ně nevidím. 

Cykloaktivisté se často odvolávají na Amsterdam, Ko-
daň, Berlín. tam však již radnice řeší problémy, které 
zbytečně masívní podpora cyklistiky vyvolává. Chodní-
ky zavalené odhozenými koly, vraky na ulicích, krádeže, 
poškozená nebo odhozená kola v parcích nebo ve vod-
ních plochách. Včetně nebezpečné a  chodce ohrožující 
jízdy. Je Praha 1 na podobné situace připravená?
Jak vyplývá už z mých předchozích odpovědí, Praha 1 na ta-
kový stav připravená není. A doufám, že ani nebude muset 
být. Jedině, kdyby radnici někdy v budoucnu opanovali Zele-
ní a Piráti, to bychom se mohli dočkat „zázraků převelikých“, 
ale to snad v dohledné době nehrozí. Občané Prahy 1 nejsou 
masochisty a nelibují si v šílených experimentech. 

Tzv. legalizace chodníků, obousměr-
ky, volné průjezdy kdysi bezpečnými 
parky nebo pasážemi jsou destrukcí 
dosud bezpečného prostoru pro 
místní obyvatele i turisty.

 Praha 1 například kvůli obrovské koncent-
raci chodců nemůže ustoupit z požadavku, že 
cyklisté nepatří na Staroměstské náměstí.
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Alexander Bellu:

Starosta Prahy 3 Alexander Bellu 
je politik, nicméně nezvykle 
rázný až přímočarý. 
Městskou část vede za OdS 
a hodně věcí bere přímo na sebe. 
Jedná otevřeně a to mu získává 
sympatie. Má také jasno, kam se 
bude „zelený Žižkov“ vyvíjet 
v oblasti pěší a další dopravy.

Víte, vždy je potřeba dělat to s rozmyslem. Například nedávný 
nápad Zelených, udělat z magistrály pěší zónu, byl naprosto 
absurdní a  hloupý. Ani bezmotorový Žižkov nepovažuji za 
ideální. Musíme najít rovnováhu, mezi plynulou dopravou 
a komfortem pro pěší a cyklisty. Pokud chceme bojovat s vel-
kou intenzitou dopravy na Žižkově, musíme tak činit zkvalit-
něním a větší dostupností městské hromadné dopravy. Pro-
to jsem například spolu s Koalicí pro Prahu 3, ale i ostatními 
zastupiteli prosadil, že metro D povede přes Prahu 3 a nyní 
budu tlačit, aby došlo k co nejrychlejší realizaci tohoto pro-
jektu.

tunel do Karlína je často uváděn jako příklad bezohled-
né jízdy cyklistů mezi chodci. Umíte tuto situaci nějak re-
gulovat, dát tam strážníky, kamery, značky…?
Obecně jsem více zastáncem zdravého rozumu a jsem pro-
ti regulacím. Někteří politici se snaží regulovat každý aspekt 
lidského života a stále více nám zužují osobní svobodu a mož-
nost se rozhodnout. Nicméně v tomto případě bych udělal 
výjimku a  chci, aby kvůli bezpečnosti pěších na místě byla 
značka „cyklisto sesedni z kola“.

Jste spolutvůrcem Mapy dopravního teroru. Co měla 
nebo má za cíl?
Mapa dopravního teroru monitoruje problematickou do-
pravu v  celé Praze a  upozorňuje na ni Pražany. Stejně tak 
má vybídnout Technickou správu komunikací a další orgány, 
které mají na starosti rekonstrukce pražských silnic, aby věci 
dělali s větším rozmyslem. Myslím, že právě lepší plánování 
a předjímání krizových situací v současnosti v Praze chybí. To 
se snažím alespoň v Praze 3 změnit. Pomáhá mi s tím kolega 
radní pro dopravu, Mojmír Mikuláš, který ke své práci přistu-
puje velmi svědomitě.

Dopravní horor se odehrával letos také v  žižkovských 
ulicích. Můžete tomu ve spolupráci s MHMP nějak přede-
jít, pro příště?
Jde hlavně o spolupráci s Technickou správou komunikací. 
Hlavní problém například u  rekonstrukce Husitské spočíval 
v  tom, že se soutěž orientovala jen na nejnižší cenu, místo 
toho, aby šlo i o nejkratší dobu rekonstrukce. Dlouhá rekon-
strukce totiž způsobuje podnikatelům v  ulici ztráty a  musí 
kvůli tomu vyhlašovat bankrot. To se mi nelíbí a hodlám na 
TSK v budoucnu více tlačit, aby řešila i výše zmíněný aspekt 
doby rekonstrukce.

Praha 3 je spíš kopcovitá, historická zástavba složitá pro 
dopravu. Cykloaktivisté žádají ale dosti často komfort, 
dopravní úpravy. Plánujete obousměrky, lávky a  další 
cyklostavby?
Určitě cyklostavby s využitím evropských fondů plánujeme, 
nicméně nikdy to nesmí být na úkor plynulosti dopravy, což 
často právě někteří aktivisté nechápou a chtějí svůj menšino-
vý zájem prosadit na úkor většiny obyvatel v Praze 3. Dokud 
budu starostou, tak mohu slíbit, že se jim to nepovede.

Nové téma je bikesharing. Vidíte jako řešení dopravy sou-
kromé projekty na sdílení kol? Poskytnete jim jako měst-
ská část plochu bez záboru, betrestnou jízdu po chodníku 
či v protisměru, sloupy značek a veřejného osvětlení k za-
bezpečenému parkování, nebo dokonce dotace?

Publikace o  vás mj. uvádějí, že jste expert na dopravu. 
Jakou perspektivu má podle vás v Praze doprava pěší?
Velkou a je ještě hodně co dohánět. Když si vezmeme krásné 
bulváry a udržované chodníky v západních městech, tak to 
by měl být směr, kam by měl budoucí primátor Prahu vést. 
Já to již teď uskutečňuji v Praze 3 a myslím, že to občané rádi 
vidí.

Žižkov se stal před časem jakousi dopravně urbánní la-
boratoří – zóny 30, jednosměrky, cyklotrasy, snahy o le-
galizaci chodníků. Vznikla i jakási studie na Žižkov téměř 
bezmotorový, sousedsky ideální. Kam jste se posunuli 
z hlediska dopravy?

Sdílení kol, jako je například rekolo, je skvělý nápad a určitě 
ho jako starosta podporuji. Rozhodně nepočítám s  tím, že 
bychom dovolili ve velkém kolům jezdit po chodnících, to 
by bylo nebezpečné, ale určitě jsem otevřen dávat k dispo-
zici některé plochy bez záboru a třeba i pomoci vybudovat 
nějaká místa na parkování kol. Dotace v žádném případě ne-
zvažuji, nejsou potřeba. Úkolem městské části je především 
vytvořit těmto společnostem co nejlepší podmínky pro je-
jich podnikání.

z problému bezohledné jízdy cyklistů se vyvíjí problém 
závažnější – elektrokola. ta jezdí trasami, které si cyklisti 
prosadili a  zajistili pro sebe, a  to vyvolává jednak kon-
flikty mezi řidiči, jednak otázku, proč oba dopravní jed-
nostopé prostředky prostě nejezdí jen po vozovce. Máte 
kapacity na řešení tohoto rodícího se problému? Analý-
zy, studie, plány?
Tuto záležitost dlouhodobě monitorujeme a zatím není po-
třeba nijak zasahovat. Jediné co mohu, je vyzvat všechny 
strany k ohleduplnosti a slušnosti.

Nedávno jste uvedl s  Vladimírou Ludkovou videoskeč, 
zaměřený na dopravu. Už nepokračujete?
Díky tomu, že provozuji mapu dopravního teroru, jsem do-
stal od paní Ludkové nabídku na natáčení a  tu jsem přijal, 
zda přijde další závisí na ní, osobně se ničemu nebráním.

Určitě cyklostavby s  využitím evropských fondů plánuje-
me, nicméně nikdy to nesmí být na úkor plynulosti dopravy

Plánování 

a předjímání 

krizových 

situací v Praze 

chybí.

VyzýVáM 
k ohleduplnosti a slušnosti!
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Doprava v centru Prahy je pravidelným volebním téma-
tem. Dnes, jak se zdá, se významně přidávají cyklisté. 
Myslíte, že jízdní kolo je řešením pražských problémů?
To samozřejmě není, ale nemůžeme odpověď takhle zúžit. 
Praha i městské části musejí na dopravě pracovat koncepč-
ně, společně řešit problémy s  ohledem na potřeby všech, 
nebo lépe řečeno většiny obyvatel. Není to jenom o  cyklis-
tech, musíme analyzovat a  pojmenovat co je skutečnou zá-
těží a  problémem dopravy v  hlavním městě a  podle toho 
navrhovat reálná řešení. Nikdy nebudou uspokojeni všichni, 
ale měli bychom usilovat o spokojenost většiny. Problémem 
jsou auta vjíždějící do centra, parkování, ovzduší, a to si my-

slím cyklodoprava opravdu nevyřeší. Na druhou stranu jsou 
kola nedílnou součástí života v našem městě a musíme je za-
hrnovat do celkových dopravních plánů.

Pro chodce je Praha 2 trochu dobrodružná, na druhou 
stranu nabízí trasy a prostory nečekaně krásné a roman-
tické. Od náplavky Rašínova nábřeží, přes Karlák, na ná-
městí Míru, možná by komfortní pěší, chráněné trasy, 
tyhle části hezky propojily?
Lidé a doprava patří ve městech neodmyslitelně k sobě a ne-
můžeme se tvářit, že tomu tak není. Praha 2 má celou řadu vel-
korysých ulic s širokými chodníky krásně lemovanými stromy 

a zelení, což umožňuje nabídnout všem i dostatek prostoru, 
kavárnám, obchůdkům drobných živnostníků, chodce samo-
zřejmě nevyjímaje. Bohužel nejsou chodníky často v takovém 
stavu, jaký bychom chtěli, a proto Praha 2 v této povinnosti, 
kterou má na starosti magistrát, jeho roli supluje. Například se 
nám podařilo zrekonstruovat tisíce metrů čtverečních chodní-
ků z vlastních prostředků a rozhodně v tom chceme pokračo-
vat. Nezapomněli jsme ani na chodce a jejich bezpečnost na 
rušných křižovatkách a zbudovali jsme řadu prvků pro jejich 
větší ochranu.
Náměstí Míru je skvěle upravené i pro relax a jsem ráda, že se 
stalo oblíbeným a vyhledávaným centrem dění v naší městské 
části. Náplavka má své ojedinělé kouzlo a atmosféru, které je 
v současnosti poněkud zastřené a mnohé problémy, se který-
mi se místní obyvatelé musejí denně potýkat, by vyřešilo, po-
kud by ji Praha 2 dostala do své správy. Karlovo náměstí také 
budeme revitalizovat, stejně jako parky Folimanka a Riegrovy 
sady. Dále plánujeme vytvořit klidové zóny na křižovatce ulic 
Americká–Záhřebská a v ulici Na Hrobci. Složitější je situace na 
i. P. Pavlova, protože je to velice významná a rušná dopravní 
křižovatka. Tam se budeme snažit nalézt nějaké funkční pro-
pojení pro pěší trasy, spojující náměstí. Bezpečné koridory pro 
chodce by jistě odlehčily MHD i snížily počet aut. Ale jak by to 
mohlo vypadat přesně může určit jenom odborná studie.

Nedávný incident v pěší zóně na Praze 1 otevřel problém 
s  cyklodopravou. Cyklisté jezdí často po chodnících, na 
přechodech mezi chodci, na červenou, v parcích dost bez-
ohledně. Nemají poznávací označení, nejsou nijak postiži-
telní. Na I. P. Pavlova, v Ječné, Žitné, Vinohradskou běžně 
kličkují mezi chodci nebo přes zastávky MHD. Co s tím?
Je to bohužel dlouhodobý spor a  strategie spolku AutoMat 
a dalších do toho klid nevnáší. Evidentně nehledají kompro-
mis, ale cestu k vítězství, a to není dobře. Bezpečnému a ply-
nulému provozu vždy velmi škodí nedodržováním pravidel. 
Kolo je dopravní prostředek a cyklista se tak musí umět chovat 
ohleduplně a podle nastavených pravidel. Pokud cyklisté sou-
stavně tato pravidla porušují, a dokonce ohrožují ostatní, musí 
bohužel na řadu přijít jejich důslednější vymáhání. Jak jsem 
říkala dříve, cyklisté jsou součástí dopravy ve městě, nemohou 
být ale těmi, kterým se bude neustále podřizovat zbytek. 

Před časem se také diskutovalo o „zklidnění” magistrály. 
Považujete ji za (bohužel) nutný urbanisticko-dopravní 
fenomén, nebo byste ji ráda odstranila, změnila v korzo 
a park, jak třeba navrhovali experti z dánského atelieru 
nebo architekt Jan Gehl?
To byl tak trochu hurá projekt, a  nevím, zda pan architekt 
měl dost času pochopit Prahu, vnímat místo a  souvislosti. 
Akademismus a knížecí rady, to je snadné. Praha ale není ani 
Amsterdam, ani Kodaň či Berlín. Jsem přesvědčená, že by 
v jejich městech na vnucování našich zkušeností také kouka-
li divně a minimálně se zvednutým obočím. Kolo je sezónní 
dopravní prostředek, neřeší nákladní dopravu, potřeby ře-
meslníků, zásobování a podobně. Pražáci se jen neprocháze-
jí parky, žijí tu, jsou zaměstnáni a pracují.

Největší náměstí na Praze 2 jsou zároveň významné do-
pravní uzly, hlavně pro MHD. Uvažujete o zkvalitnění ná-
stupních prostor, bezpečí pro pěší a cestující, propojování 
pohodlnějšího a praktičtějšího propojení metro – tramvaj?

Ano, budeme muset uvažovat o zlepšení infrastruktury pro 
pěší, o řešení nástupních prostor MHD, aby se nekřížily s tra-
sami pro iAD a cyklisty, jako je tomu na i. P. Pavlova, aby ces-
tující neběhali zmateně sem a tam. A zároveň aby lidi lákala 
cesta z  Tylova náměstí na Bastion, Folimanku a  Vyšehrad, 
nebo kolem Muzea na Václavské náměstí jako nádherná pro-
cházka, klidná a bezpečná.

Lepší podmínky pro chodce jistě eliminují používání IAD 
rezidenty v MČ. Máte modré zóny, ale taky již zmíněnou 
magistrálu. Praha je prostě přetížená. Mají u vás reziden-
ti a chodci zastání, preference jako voliči?
Nejde jen o  to, že jsou voliči, ale mají především právo na 
to, abychom plnili jejich potřeby. individuální doprava ne-
musí ještě nutně znamenat eliminaci lepších podmínek pro 
chodce a naopak. Jde o  to najít kompromis přínosný a vy-
hovující většině. V minulosti jsme našli rovnováhu a  řešení 
pro rezidenční parkování a nacházeli jsme i optimální vari-
antu pro mimopražské řidiče, ale není to jen na nás. Magist-
rát plošným zavedením modrých zón znehodnotil naši práci 
v neprospěch rezidentů Prahy 2. To bychom chtěli změnit, 
protože pokud nechceme udělat z jakékoliv části Prahy skan-
zen, ve kterém budou žít lidé, rezidenti musejí mít přednost.

Organizované cyklistické skupiny žádají impozantní cy-
klostavby a úpravu prostoru, u vás je to cyklolávka přes 
Bělehradskou ulici, ale taky nedávno zmíněný požada-
vek tunelu nebo složitého nadjezdu/lávky k  Hlavnímu 
nádraží z  Vinohrad a  podobně. Jsou takové stavby bu-
doucností centra?
Některé z těchto úvah jsem pročítala, místy mi to přijde jako 
sci-fi a některé návrhy samozřejmě budeme zvažovat. Je škoda, 
že jednají tak aktivisticky a jen málo vnímají ostatní, mnohem 
větší skupiny a  jejich oprávněné požadavky. Stavební cyklo-
projekty nikdo neschválí napoprvé, procházejí dlouhým proce-
sem hodnocení. Myslím, že účinnější by bylo začít u doprav-
ní kázně a disciplíny, pak budou i chodci vnímat cyklisty jinak.

Co je pro vás nejdůležitější nabídnout rezidentům – mla-
dým rodinám i  seniorům, dále návštěvníkům, turistů, 
a podnikatelům, kteří svůj denní život tráví na Praze 2?
Dlouhodobě pracujeme na tom, abychom uspokojovali po-
třeby našich obyvatel a těch, kteří jsou na dvojce zaměstnání 
a podnikají zde. Tím, že jsme dvojku vyčistili od heren, napo-
mohli jsme zvýšení bezpečnosti, stejně tak revitalizací parků 
a  instalací například SOS tlačítek pro případ nouze. Máme 
jedny z nejžádanějších mateřských a základních škol v Praze, 
což se projevuje při zápisech zájmem obyvatel dalších měst-
ských částí. Provozujeme denní stacionář pro seniory, fungu-
je klub Dvojka pro seniory. Digitalizujeme radnici a snižuje-
me tak administrativní zátěž občanům i podnikatelům. Zre-
konstruovali jsme například Bastion, z Novoměstské radnice 
se stalo významné kulturní centrum Prahy, a tak bych mohla 
pokračovat. Zkrátka na Praze 2 toho bylo v posledních více 
než deseti letech let mnoho dobrého uděláno. Ale neusíná-
me na vavřínech, máme řadu konkrétních plánů, jak budeme 
našim občanům i podnikatelům dále zlepšovat prostředí, ve 
kterém žijí a pracují. To, že nemluvím do větru dokazují oce-
nění, které získáváme nejenom v  podobě různých cen, ale 
i od občanů a návštěvníků.
 -red-

Na chodce a jejich bezpečnost 
jsme nezapomněli! 

Praha potřebuje koncepci. 
Samozřejmě takovou, která 
pohled Magistrátu bude 
korigovat podmínkami a plány 
městských částí. Každá je jiná, 
specifická, ale každá se stará 
primárně o komfort svých 
obyvatel-rezidentů, a tedy 
voličů. Jen fungující lokalita 
může otevírat navazující 
vstupy, podpořit a obohatit 
celoměstský koncept a sloužit 
také návštěvníkům, turistům, 
dodavatelům, firmám 
a podnikatelům. Jak je na tom 
s dopravou, a především pěší, 
dnes velmi oblíbená městská 
část Praha 2 nám řekla starostka 
Jana Černochová:

Jana Černochová, 
starostka Prahy 2: 
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KČt je jedna z  nejstarších turistických organizací. Jak 
dlouho pracuje oblastní pobočka a na co se zaměřujete 
v Praze?
Klub českých turistů byl založen právě před 130 lety sku-
pinou nadšenců okolo Vojty Náprstka, který se stal prvním 
předsedou KČT. Pražská pobočka, tehdy pražský mateřský 
odbor, byl od založení KČT aktivní součástí ústředí. V  roce 
1901 byl pak ustaven a schválen samostatný odbor KČT Pra-
ha, což je předchůdce dnešní oblasti Praha. Historie klubu je 
velmi pestrá a zajímavá. V letošním roce 130 let KČT jsme vy-
dali útlou brožurku „Klub českých turistů – Pražský mateřský 
odbor 1888 – 1990“, která činnost odboru mapuje.
Jako i v jiných oblastech se zaměřujeme především na organi-
zaci turistické činnosti a také provozujeme jediné infocentrum 
KČT. Již 17 let pořádáme velmi populární cyklus podvečer-
ních vycházek Prahou turistickou. Ve všední den, odpoledne 
po práci se můžete přijít projít na krátkých trasách do 10 km. 
V zimě se pak vycházky konají o víkendu, protože je brzy tma. 

Máte v centru trasy, které nekopírují ty klasické – třeba 
Královskou cestu? Máte nějakou jen málo objevenou, 
kterou byste doporučili jako odklon od té přetížené?

chůze je věda, to tvrdí nejen 
lékaři. Organizací pěší turistiky 
se zabývá Klub českých turistů 
a nejde jen o populární znače-
né trasy českými hvozdy. Jedna 
z poboček se zaměřuje na členy 
a dění v hlavním městě. Kudy 
a jak s českými turisty a jak se 
jimi stát v hlavním městě, na to 
jsme se ptali předsedy pražských 
turistů, Ivana Presse.

turistou v Praze

Trasy zmíněných vycházek zajišťují jednotlivé odbory KČT 
a vybírají je tak, aby trasy byly zajímavé a vedly pokud mož-
no pražskou zelení a zajímavými místy. Nekopírujeme „kla-
sické“ trasy, které bývají přelidněné. Co se týče značených 
tras, ty v  centru Prahy nejsou. Najdete je spíše na okrajích 
Prahy, nebo od konečné MHD jako napojení na další trasy.

Jak hodnotíte podmínky pro chodce obecně v  centru 
Prahy?
Podmínky pro chůzi v  Praze nejsou špatné. Mnohdy je to 
rychlejší, než jakoukoli dopravou. Lze využívat spoustu uli-
ček, průchodů apod. a tím se vyhýbat frekventovaným mís-
tům a najít efektivní trasu. Ale musíte ty cesty znát.

KČt si nejčastěji lidé spojí s přírodou, trasami a popu-
lárním a unikátním značením. Co je typické pro pražský 
KČt?
 Co se týče turistického značení, Praha je zvláštní tím, že nemá 
vlastní značkařskou složku. To ale neznamená, že nemá své 
značkaře. Jsou začleněni do společné Krajské komise znače-
ní pro Prahu a Středočeský kraj. Jak jsem již zmínil, značené 

cesty jsou v Praze zejména na okrajích Prahy a o to více pak 
v okolí Prahy v okresech Praha-východ a Praha-západ a sa-
mozřejmě i dalších. Přesto lze tvrdit, že Praha je velmi bohatá 
na zeleň i chráněná území, kterých je v Praze bezpočet.

Kdo a jak se může účastnit projektu a ucházet o odznak 
Pražský chodec?
KČT, oblast Praha mimo jiné, také uděluje každoročně oblastní 
odznak „Kdy a kam – Pražský chodec“. Lze jej získat za proka-
zatelnou účast na turistických a sportovních akcích podle Tu-
ristického kalendáře KČT, oblast Praha, kalendáře Prahou turi-
stickou nebo podle programů jednotlivých pražských odborů 
KČT v  aktuálním kalendářním roce. Zápis do záznamníku si 
provádí turisté sami a potvrzuje jej pořadatel nebo vedoucí akce. 
Za každý záznam (jeden den) se počítá jeden bod. Hodnocení je 
pak za 15 bodů/rok Pražský Minichodec, za 30 bodů/rok Pražský 
Midichodec a za 50 bodů/rok Pražský Maxichodec. Záznamník 
lze zakoupit v infocentru KČT či na e-shopu a plnit podmínky 
odznaku mohou i nečlenové KČT.

-red-
Foto: Ivan Press, předseda KČt, oblast Praha

Ivan Press: A turistické cesty 
Prahou? I ty musíte znát!

Jak se i Pražák může stát

130 let 
KČT
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Dnes se bojuje o povolení alkoholu cyklistům. Jaký je váš 
názor, ovlivní i minimální množství alkoholu schopnosti 
ovládat kolo?
i malá množství alkoholu jsou nebezpečná pro cyklistu i jeho 
okolí. Je to stejné jako při řízení auta. Cyklista při jízdě z kop-
ce dosahuje podobné rychlosti jako automobil. Navíc kolo je 
méně stabilní, je citlivější na nerovnosti terénu, boční vítr atd.

Proč myslíte, že povolení alkoholu prosazují politici?
Hlasy tak nezískají, právě naopak, hodně lidí by se tím cítilo 
ohroženo. Možná v  tom bude mít prsty alkoholová lobby, 
třeba svého času hostili pivovarníci parlamentní výbor v jis-
tém brněnském pivovaru.

Jaký je váš názor na vinařské cyklostezky? Nejprve vznik-
ly, pak slouží jako argument…
2 dcl běžného vína obsahuje přibližně stejně alkoholu jako 
0,5 dcl destilátu nebo půl litru 12° piva. Jestli pochází alko-
hol z plesnivého ječmene, shnilého ovoce nebo brambor je 
s ohledem na řízení úplně jedno.

Co se děje v mozku člověka, když si dá pivo nebo sklenici 
vína a v letním horku jede na kole?
Alkohol je rozpustný ve vodě, když je v těle vody málo, stoup-
ne jeho hladina rychleji. To je nebezpečné i pro chodce, na-
tož pro cyklisty.

Jezdíte vy na kole?
Kdysi mi kolo někdo ukradl a jsem mu za to dodneška vděč-
ný. Chůze mi svědčí víc.

Je rozdíl mezi řidičem auta a cyklistou, kteří vypili stej-
né množství alkoholu? Ve schopnosti reagovat, uvažovat 
a podobně.
Na tuto otázku jsem už odpověděl.

zaznamenali jsme „obranu“ cyklistů, že chodci také pijí 
a  chodí po ulicích. zastal byste se jich? Je chodec s  0,5 
promile stejně nebezpečný jako cyklista?
Rozdíl mezi chůzí a jízdou na kole je v rychlosti. Alkohol pro-
dlužuje reakční čas a  zhoršuje stabilitu. To je pro cyklistu 
mnohem nebezpečnější než pro chodce. Navíc při pádu za 
chůze se spíše uplatní vrozené obranné reflexy. Chodili jsme 
totiž už v době kamenné, kdy cyklistika neexistovala.
Jsou ale lidé, kteří by neměli pít alkohol vůbec, ať už se po 
světě pohybují jakkoliv.

Kdo by měl od alkoholu zcela abstinovat?
– Ti, kdo řídí nebo se věnují jiným rizikovým činnostem včetně 
    jízdy na kole.
– Lidé závislí na alkoholu.
– Nemocní s určitými chorobami.
– Ti, kdo jsou léčeni léky, jež se s alkoholem nesnášejí. 
– Lidé se zhoršeným sebeovládáním a sklony k násilí. 
– Těhotné ženy a ty, které nevylučují otěhotnění.
– Děti a dospívající. 
– Závislí na nealkoholových drogách.
– Patologičtí hráči (alkohol zhoršuje sebeovládání).
– Dospělé děti závislých a další lidé, pro které je alkohol 
   zvlášť nebezpečný.

zejména v noci vidíme na kolech lidi, kteří jedou z hos-
pody nebo zjevně z  večírku, kde požili i  jiné návykové 
látky. Přiznávají se vám vaši pacienti, že jezdili nebo jez-
dí pod vlivem na kole nebo v autě? 
Ano a řada z nich na to doplatila těžkým úrazem.

Magistrátní organizace doporučuje dát si pivo a jít pěš-
ky, místo jízdy autem například do centra. Je to dobrý 
způsob reklamy pěší chůze?
Trochu bych to poopravil: Dopřejte si šálek dobrého čaje 
a vypravte se, kam uznáte za vhodné. Střízlivost totiž dává 
svobodu.

Půl 
promile 

na kole

MuDr. Karel Nešpor: 

sebemenší množství alkoholu  je nebezpečné!
? ! Za podpory některých politiků se rozjíždí 

kampaň, prosazující toleranci alkoholu 
u cyklistů. Zabaleno je to do tvrzení, že do 0,5 
promile je dávka neškodná. Populismus a snaha 
zavděčit se hlučné, agilní a strakaté komunitě či 
majitelům sklípků a hospod se mísí s lhostejností 
k okolní realitě. Většina lidí, a drtivá, prostě 
pít nemusí. dost problémů mají řidiči a chodci 
s cyklisty – s podnapilými velocipedisty je 
koexistence v dopravním prostoru zdraví a životu 
nebezpečná. Pro všechny zúčastněné. Přibývá 
nehod a mrtvých nebo zraněných cyklistů 
i chodců. co na alkohol za řidítky bicyklu říká 
odborník na slovo vzatý, MUdr. Karel Nešpor?

hLAdINy ALKOhOLU A říZeNí

0,2 promile: Sklon riskovat, nadměrná sebedů-
věra, hůře rozezná pohybující se světla, slabší odhad 
vzdálenosti, obtížně dělá dvě věci současně.
0,5 promile: Jako výše, ale ve větší míře. Zhorše-
ný úsudek a koordinace. delší reakční čas, oči se hůře 
přizpůsobují přechodu světla a  tmy, horší vnímání 
barev (semafory!), klesá soustředění. Obtíže při zatá-
čení. Poruchy rovnováhy u cyklistů a motorkářů.
0,8 promile: další poruchy vnímání, např. horší 
vnímání okraje zorného pole. Obtíže při zpracování in-
formací. Roste bezohlednost. Klesá soustředění a zhor-
šuje se krátkodobá paměť.
1,2 promile a více: Navíc špatná orientace. Má 
problém udržet směr. I  zkušený řidič může sešláp-
nout plyn místo brzdy. Obrovské riziko.

MuDr. Karel Nešpor, Csc.
www.drnespor.eu
Poznámka: z mého webu si lze volně stáh-
nout svépomocné materiály pro lidi s ná-
vykovými nemocemi a jejich příbuzné.

Za podpory některých politiků 
se rozjíždí kampaň, prosazující 
toleranci alkoholu u cyklistů. 
Zabaleno je to do tvrzení, 
že do 0,5 promile je dávka 
neškodná.
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Chodíte někdy centrem Prahy pěšky?
Pochopitelně. Navíc často procházím městem i v noci nebo 
během pochůzek ze strážníky, abych měl přehled o tom, jak 
Městská policie hlavního města Prahy, kterou mám ve své 
gesci, funguje. Na druhou stranu se ale musím přiznat, že 
bez auta se neobejdu. Mám hodně nabitý program a některé 
organizace, které spadají pod správu hlavního města, jsou 
situovány na okraji města. 

Rezidenti to dobře znají. Mají ze strany městských částí 

liBOr HADrAvA: 

Ochranu chodců musíme 
zajistitBezpečnost v prostoru centra 

je aktuální téma – a bude 
stále aktuálnější. Přibývá 
turistů, a hlavně dopravních 
prostředků.  Zatím patří Praha 
k nejbezpečnějším městům na 
světě. Rád by to konstatoval i do 
budoucna radní pro bezpečnost 
MhMP Libor hadrava:

a magistrátu jistotu, že jde o bezpečný prostor i tam, kde 
bydlí nebo pracují?
Praha patří k nejbezpečnějším městům na světě. A to i díky 
tomu, jakým způsobem na jejím území fungují bezpečnost-
ní složky. Pojem bezpečí je ale velmi subjektivní, individuál-
ní pocit. Musíme si ho také přiřadit k odpovídající kategorii. 
Někdo se bojí o úspory, jiný požáru, další může psychicky strá-
dat v důsledku hlučného nepřizpůsobivého souseda. Pokud 
se ptáte na dopravní prostor a infrastrukturu, tak jde o více 
faktorů. Každý, kdo chodí centrem Prahy, by si měl určitě 
dávat pozor na kapsáře a zloděje. To je historický problém, 
máme i  tady sezónní vlny, ale opatrnost na vlastní věci je 
zásadní předpoklad. Máme na tento problém zvláštní poli-
cejní týmy, ale je zbytečné dávat příležitost zlodějům dob-
rovolně. 

Kapsáři ale nejsou jediné nebezpečí, které chodcům hrozí.
Nepřímo jsou to i dealeři drog, podvodníci, co nabízejí smě-
nu peněz a další kriminálníci. To se děje v každém velkoměs-
tě a po stovky let. Poslední roky se snažíme koncepci a stra-
tegii Městské policie měnit a  posilovat tak, aby tuto denní 
kriminalitu eliminovala. Hodně se nám již podařilo, přesto 
bychom ale potřebovali ještě více strážníků. Velmi užiteč-

né je proto pěstovat a rozvíjet komunitní život. Když slušní 
občané drží pohromadě, mohou prostředí, v němž žijí, ovliv-
ňovat velmi výrazně, a  na občanské i  právní rovině vyřešit 
mnoho zdánlivě složitých problémů. Občanská vzájemnost 
jim také umožňuje daleko lépe komunikovat se strážníky, 
policií a dalšími bezpečnostními složkami. 

Vraťme se nyní k pěší dopravě...
To samozřejmě souvisí. Rádi bychom našli cestu, jak lépe 
řešit parkování. Je tu samozřejmě část rezidentů, kteří musí 
mít pro parkování podmínky, pak podnikatelé a návštěvníci. 
Část musí být také zajištěna pro iZS. Víte, jaký je dnes pro-
blém s nekázní řidičů při uvolňování cesty pro sanitky a další 
vozy záchranky. Někdy nám to chodci komplikují. Pro bez-
pečný pěší pohyb potřebujete nejen kvalitní chodník, trasu, 
po které jdete, ale také komfort a  bezpečí. Nelze při chůzi 
s  kočárkem nebo pejskem vykukovat z  pasáže, jestli právě 
nejede po chodníku neukázněný cyklista, který si chce jen 
z pohodlnosti zkrátit cestu, nebo konvoj turistů na elektro-
koloběžkách. Spolupracujeme s městskými částmi, cílem je 
pojmenovat problém a najít řešení. To musí být kompatibilní 
pro lokality, neomezovat jednu skupinu, ale zároveň zajistit 
té nejslabší, chodcům, ochranu díky pravidlům dopravního 
provozu. Vstupovat do děje musí samozřejmě i naši strážníci.

A co dopravní atrakce – oldtimery, jízdní kola turistická, 
bikesharing, monokola, to jsou samé nové jevy a  nové 
situace.
Máte pravdu, ale každá z nich vyžaduje samostatné řešení. 
Oldtimery zpomalují dopravu a komplikují parkování. A tře-
ba taková pivní kola, podle mě na území Prahy vůbec ne-

mají co dělat. Provozovatelé všech těchto „atrakcí“ jsou ale 
hodně vynalézaví. Cyklisté by se určitě měli řídit zákonem 
361/2000Sb., který dává jasné pokyny, kam cyklista smí 
a  kam ne. Budeme i  strážníky vyzývat, aby častěji zakročo-
vali. Bikesharing je nový fenomén a Praha pro něj není úpl-
ně ideální. Například čínská firma ukončila testovací období 
a zatím se nevrací. Domácí firmy zkoušejí, co projde. Je třeba 
od začátku cizelovat celý proces a  včas vychytávat problé-
my, které se zdají banální. Například u  sloupků dopravní-
ho značení nelze kolo přivázat, jde o  přestupek. Hromadění 
odložených kol po ukončení smluvní jízdy by také nemělo 
komplikovat chůzi po chodníku, to je závažné zanedbání ze 
strany provozovatele. Stejně tak by provozovatelé půjčoven 
měli důrazně instruovat průvodce i klienty, kteří vyjedou na 
kole hromadně, jak se mají chovat.
 -red-

Praha patří k nejbezpečnějším 
městům na světě. 
A to i díky tomu, jakým způso-
bem na jejím území fungují 
bezpečnostní složky.

Bikesharing 

je nový fenomén 

a Praha pro něj 

není úplně 

ideální.
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Výzkum mapoval podmínky pro cyklistiku, motivaci obyva-
tel Prahy pro volbu jízdního kola jako dopravního prostřed-
ku a bariéry bránící většímu rozvoji tohoto druhu dopravy. 
Zabýval se také vlastnictvím jízdních kol, podílem cyklistické 
dopravy na přepravním výkonu v Praze, frekvencí jejího vyu-
žití, počtem ujetých km na kole v ročním období a hodnotil 
stav cyklistické infrastruktury a míry ohrožení cyklistů v do-
pravním provozu a další.

Dopravní chování Pražanů
Pro Pražany je stěžejní hromadná doprava a individuální au-
tomobilová doprava (iAD). Největší podíl tvoří cesty z a do 
práce, a také cesty s prací spojené. Další místo zaujímají cesty 
za volným časem a  na nákupy. Více než třetinu všech cest 
v  přepočtu na obyvatelstvo absolvují Pražané prostřednic-
tvím MHD, čtvrtina použije automobil a další 1/3 jde pěšky. 
Cyklistická doprava se na cestách Pražanů ve všední dny 
i o víkendech podílí 1,7 % (údaje z měsíců září/říjen 2017). 
Celkem 23 % dotazovaných uvedlo, že jezdí na kole výrazně 
méně než dříve.

Bezpečnost cyklistů
Nebezpečná je pro tři čtvrtiny dotazovaných jízda v  běž-
ném provozu. Největší riziko však vidí v  jízdě po vícepru-
hové komunikaci, odbočování, a předjetí nákladním autem.  
Kladně hodnotili dotazovaní Pražané přepravu kol v  MHD 
zdarma. K rozvoji cyklistiky by podle nich vedlo zvýšení bez-
pečnosti cyklistů a rozvoj cyklistické infrastruktury. Uvítali by 
vybudování úschoven kol ve stanicích metra.

Cyklistika v Praze v útlumu?
Nově zařazená analýza (v předchozích průzkumech nebyla) 
image dopravních módů ve vazbě na využívání kola přinesla 
zjištění souvislosti jízdy na kole se životním stylem. Kritériem 
je také pohodlnost této dopravy a  příjemnost či nepříjem-
nost fyzické zátěže, dalšími faktory jsou zdraví, bezpečnost 
a rychlost při využití kola k dopravě. 
Klíčem k rozvoji cyklodopravy bude pravděpodobně posun 
image cyklodopravy do roviny součásti moderního životní-

ho stylu s důrazem na větší pohodlí této dopravy například 
propagací elektrokol. investice do rozvoje cyklodopravy a in-
frastruktury pro cyklodopravu by měly odpovídat i zlepšová-
ní podmínek pro automobilovou dopravu. Naopak masivní 
investice do silniční infrastruktury svým způsobem působí 
proti cyklodopravě, protože mají vliv na rychlost a pohodlí 
dopravy automobily a tím relativně zvyšují uvedené bariéry 
pro cyklodopravu.
Podstatný vliv na automobilovou dopravu v Praze má zpro-
voznění tunelu Blanka, který odlehčil povrchové automobi-
lové dopravě, zrychlil ji a učinil pohodlnější. Nelze vyloučit, 
že právě otevření této stavby ve spojitosti s hospodářským 
růstem mohou být klíčové faktory, které ovlivnily negativní 
vývoj cyklodopravy, uvádí průzkum. 

Názory řidičů na cyklodopravu v Praze
řidiči necyklisté vyjadřují ve svých názorech určitou neto-
leranci vůči cyklistům – pouze necelá třetina z  nich svým 
stylem jízdy usnadňuje cyklistovi život na silnici a téměř po-
lovina se domnívá, že cyklisté by měli jezdit pouze po cyklo-
stezkách. Cyklisté podle nich komplikují dopravu, podle nich 
se cyklisté chovají se hůře než motoristé.

Segmentace cyklistů podle účelu využívání kola 
Nejsilnějším typem jsou cyklisté rekreační, aktuálně jich je 
118 tis. osob. Rekreační cyklistika má také největší potenci-
ál – téměř 100 tis. osob. K pravidelné dopravě kolo využívá 
zhruba 81 tis. osob. 

Shrnutí
Většímu rozvoji cyklodopravy v Praze brání v první řadě ab-
sence pocitu bezpečí spolu s problémem uložení kol a obavy 
z krádeže, navíc s nedostatečnou sítí vhodných dopravních 
cest. Překážky vnímají necyklisté výrazně citlivěji, zejména 
bezpečnost, pražský terén a ovzduší.
Zlepšení podmínek pro jízdu na kole v  Praze by podnítilo 
k vyššímu využití kola zejména pro volnočasové aktivity, ale 
i cesty do a z práce či školy. Větší pobídkou pro širší využívání 
kola by bylo zlepšení podmínek pro stávající cyklisty. -red-

Cyklistická 
doprava 
v Praze 

V roce 2017 zadala Technická správa 
komunikací hlavního města Prahy 
společnosti GfK analýzu podmínek pro 
cyklistickou dopravu v Praze. Analýza 
byla zaměřena na zjištění využívání 

cyklistické dopravy a možností zlepšení 
podmínek pro využití jízdního kola jako 
dopravního prostředku. Výzkum nava-
zoval na předcházející šetření v letech 
2010, 2012 a 2015.

výzkum 

GfK pro tSK, 

a. s.

Nedávno vzbudil rozruch zákaz vjezdu cyklistů do pěší 
zóny v  centru města. Vyjadřovali jste se k  tomuto roz-
hodnutí?
V souvislosti s otázkou považuji za nutné zmínit, že důvody, 
které postupně gradovaly a následně vedly k vydání tohoto 
omezení, lze datovat zhruba od dubna roku 2012. V souvis-
losti s rozmachem osobních přepravníků (Segway) došlo ke 
značnému nárůstu počtu stížností na 
jezdce na přepravnících, ohrožujících 
jak sebe, tak chodce a  další účastníky 
silničního provozu. Na základě uvede-
ného přišla radnice Městské části Praha 1 
(dále jen „MČ Praha 1“) s domněnkou, 
že přepravník se specifikací, způsobem 
pohybu ani rychlostí chodci v praxi ne-
přibližuje a  chce změnit výklad Mini-
sterstva dopravy ČR (dále jen „MD“), 
dále prostřednictvím orgánů městské 
části iniciovat u zmíněného ministerstva 
zákaz používání uvedeného prostředku 
na chodnících a pěších zónách. V roce 
2014 jednala MČ Praha 1 s Magistrátem 
hlavního města Prahy o vytvoření vyhláš-
ky, která by v některých ulicích provoz přepravníků zakáza-
la. Zákonem číslo 48/2016 Sb., ze dne 13. 1. 2016, kterým se 
mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o sil-

ničním provozu) byl mimo jiné vložen do zákona o silničním 
provozu § 60a, týkající se osobních přepravníků. Zákon v § 
60a odst. 5) obsahuje ustanovení, na jehož základě obec 
může nařízením vymezit na svém území místa, kde je provo-
zování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chod-
ce, stezce pro chodce a  cyklisty, na odděleném pruhu pro 
chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných 

zónách nebo vozovce zakázáno. Na zá-
kladě uvedeného zákonného zmocně-
ní bylo dne 19. 7. 2016 Radou hlavního 
města Prahy přijato nařízení č. 14/2016 
Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují 
místa, kde je provozování osobního 
přepravníku na chodníku, stezce pro 
chodce, stezce pro chodce a  cyklisty, 
na odděleném pruhu pro chodce na 
stezce pro chodce a cyklisty, na pěších 
a obytných zónách, a na vozovce zaká-
záno. Nařízení nabylo účinnosti dne 3. 
8. 2016, fakticky však začalo platit až 
s  umístěním příslušného zákazového 
dopravního značení. 
V reakci na Nařízení č. 14/2016 Sb. hl. m. 

Prahy, některé půjčovny osobních přepravníků na území Praž-
ské památkové rezervace provedly změny, spočívající zejmé-
na ve výměně osobních přepravníků za elektrické koloběžky 
a  tříkolky, na které se znění citovaného nařízení nevztahuje. 

iNG. EDuArD ŠustEr, 
ředitel Městské policie hl. m. Prahy:

řešení musí přinést legislativa. 
zákonná rozhodnutí Městská policie realizuje

Debata o dopravním prostoru v centru 
Prahy nabývá na intenzitě. Jde o respekt 
ke stávajícím dopravním předpisům, ale 
i situace, kdy je třeba definovat nové do-
pravní prostředky, a nastavit limity. Beze-
sporu primární péče o bezpečí směřuje k 
chodcům. Předimenzované centrum však 
musí řešit organizaci velmi komplikované-
ho provozu, bezpečnost, dodržování před-
pisů. Nejčastěji hledáme řešení v kompe-
tencích Městské policie Praha. Jak to tedy 
je s možnostmi, které strážníci mají, na to 
jsme se ptali ředitele Městské policie hlav-
ního města Prahy, Eduarda Šustera.

Podle ustanovení § 39 odst. 
4 zákona o  silničním provo-
zu platí, že do pěší zóny je 
povolen vjezd jen vozidlům 
vyznačeným ve spodní části 
dopravní značky „Pěší zóna“. 
Jízdní kola (a potažmo i elek-
trické koloběžky) tak auto-
maticky vjezd do pěší zóny 
povolen nemají.



V souvislosti s provozem elektrických koloběžek a tříkolek je 
nutné v první řadě přesně vymezit kategorii vozidel, do kte-
ré koloběžky patří. Zákon o silničním provozu, v ustanovení 
§ 57 odst. 2, věta druhá zákona o silničním provozu stanoví, 
že „jízdním kolem se z  hlediska provozu na pozemních komu-
nikacích rozumí i  koloběžka“. Na základě tohoto ustanovení 
se pro provoz koloběžek na pozemních komunikacích (tedy 
i chodníku, který je ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, součástí pozemní komunikace, pokud není samo-
statnou pozemní komunikací), užijí ustanovení pro cyklisty. 
V ustanoveních bodu 8, 9 a 10 oddílu C) přílohy 12 vyhlášky 
č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o tech-
nických podmínkách provozu vozidel na pozemních komuni-
kacích, je uvedeno, za jakých podmínek je možné dovybavení 
jízdního kola (koloběžky) pomocným 
motorkem, aby bylo považováno stále 
za jízdní kolo, resp. za koloběžku.
Samostatnou otázkou, kterou je třeba 
zmínit, je možnost vjezdu takových vozi-
del do pěší zóny. Podle ustanovení § 39 
odst. 4 zákona o silničním provozu pla-
tí, že do pěší zóny je povolen vjezd jen 
vozidlům vyznačeným ve spodní části 
dopravní značky „Pěší zóna“. Jízdní kola 
(a potažmo i elektrické koloběžky) tak 
automaticky vjezd do pěší zóny povo-
len nemají. Valná většina dopravních 
značení „Pěší zóna“ na Praze 1 obsahuje 
však mimo jiné výjimku právě pro jízd-
ní kola. řešením se jeví upravit přísluš-
né dopravní značení „Pěší zóna“, a  to 
buď tak, že nebude obsahovat výjim-
ku pro jízdní kola nebo, což lze pova-
žovat za vhodnější, bude tato výjimka 
doplněna omezením vjezdu jízdních 
kol. Dle stávající úpravy problémy způsobované přeprav-
níky, především v  historických částech Prahy 1, jsou téměř 
identické v případech, kdy tyto byly nahrazeny elektrickými 
koloběžkami a  obdobnými zařízeními. Jako reakce na tuto 
skutečnost se objevují snahy radnice MČ Praha 1, o omezení 
provozu koloběžek, resp. cyklistů na pěších zónách v centru 
města. Zmíněná aktivita byla MP podpořena.

Čím dál častější jsou stížnosti na agresivitu a bezohled-
nost cyklistů, jízdu po chodníku, na červenou, po pře-
chodu, v parcích a podobně. Může MPP zasahovat pre-
ventivně, na žádost občana, při zamezení porušování 
zák. 361/2000 Sb., § 53 a dalších?
MP při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořád-
ku a plnění dalších úkolů postupuje dle zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii, ve znění doplňků a novel (dále jen „zá-
kon o obecní policii“), nebo zvláštního zákona. Dle ustano-
vení § 2 písm. d) zákona o obecní policii se podílí v rozsahu 
stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na 
bezpečnost a  plynulost provozu na pozemních komunika-
cích. Strážníci MP vykonávají službu zásadně ve služebním 
stejnokroji a tím působí preventivně svou přítomností, pře-
devším v místech většího pohybu osob.
Pokud v  případě pohybu jízdních kol, elektrických koloběžek 
nebo jiných obdobných zařízení, strážník zjistí, že neoprávně-

ně vjíždí na chodník (případně stezku pro chodce), lze osoby na 
nich se takto pohybující postihnout za přestupek podle § 125c 
odst. 1, písm. k) zákona o silničním provozu, spáchaný poruše-
ním ustanovení § 53 odst. 2) téhož zákona. V rámci zákonných 
zmocnění řeší i veškerá další zjištěná protiprávní jednání, v sou-
vislosti s provozem jízdních kol včetně zákazu vjezdu do pěší 
zóny. Při plnění stanovených úkolů se MP neobejde bez pomo-
ci občanů, proto vítá pomoc od každého, komu není stav bez-
pečnosti a veřejného pořádku v metropoli lhostejný. V případě 
zjištění protiprávního jednání má každý občan možnost kon-
taktovat MP prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 
č. 156, jednak k  zajištění bezprostřední nápravy nežádoucího 
stavu, dále k případnému doložení protiprávního jednání pro 
potřeby správního řízení vedeného příslušným orgánem. Veš-
kerá oznámení na linky tísňového volání jsou zaznamenávána. 

Jaké má MPP možnosti zamezit cyklis-
tům v takovém jednání? Jak postupu-
jete v případě kolize chodec – cyklista?
Pokud se  týká možnosti MP zamezit 
cyklistům v  takovém jednání, tak je 
již uvedeno v  odpovědi na předchozí 
otázku. MP působí jednak preventivně, 
jednak postihem zjištěného porušení 
předpisů. Zjištěná protiprávní jednání 
mohou strážníci řešit v příkazním říze-
ní uložením napomenutí nebo pokuty 
příkazem na místě, nebo oznámením 
podezření, že byl spáchán přestupek 
příslušnému správnímu orgánu, do je-
hož působnosti projednání přestupku 
patří. Strážníci v žádném případě však 
nedisponují zákonným zmocněním 
postupovat v rozporu s obecnou nebo 
místní úpravou provozu na pozemních 
komunikacích a omezovat pohyb cyk-

listů v místech, kde je takovou úpravou povolen.
V  případě kolize chodec – cyklista strážníci MP postupují 
v  souladu s  ustanovením zákona o  silničním provozu. Do-
pravní nehoda je událost v  provozu na pozemních komu-
nikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo 
byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmr-
cení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé 
souvislosti s provozem vozidla v pohybu (§ 47 odst. 1 zákona 
o silničním provozu). Strážníci nedisponují oprávněním pro-
vádět úkony a  vydávat rozhodnutí v  souvislosti s  dopravní 
nehodou. V případě zjištění dopravní nehody provádějí úko-
ny k zajištění místa dopravní nehody, v případě zranění osob 
zajistí poskytnutí první pomoci, zajistí odbornou lékařskou 
pomoc, pokud tak neučinil jiný účastník dopravní nehody 
nebo jiná osoba. Následně přivolají na místo Policii ČR, které 
věc předají k provedení dalších úkonů. 
Pokud při kolizi nedojde k naplnění znaků dopravní nehody 
ve smyslu zákona, tj. úmrtí nebo zranění osoby, nebo škodě 
na majetku, řeší strážníci věc stejně jako jiné porušení pravi-
del silničního provozu. 

Souhlasil byste, aby mělo každé kolo viditelnou registra-
ci, cyklista něco jako řidičák, povinnost znát a dodržovat 
dopravní předpisy?
Pokud se týká Vašich žádostí o má vyjádření či názory v legis-

lativní normotvorbě podotýkám, že Městská policie hlavního 
města Prahy nepatří mezi legislativní orgány a tvůrce práv-
ních norem. Tyto, v  rámci zákonných pravomocí, zejména 
dle zákona o  obecní policii, aplikuje. K  uvedenému mohu 
jen dodat, že i chodci jsou účastníky silničního provozu, kteří 
mají povinnost znát a dodržovat pravidla silničního provozu. 

Někteří politici prosazují povolení alkoholu pro cyklisty. 
Jaký je Váš názor?
Stejně jako u otázky předchozí otázky mohu uvést, že Měst-
ská policie hlavního města Prahy nepatří mezi legislativní 
orgány a  tvůrce právních norem. Tyto v  rámci zákonných 
pravomocí, zejména dle zákona o obecní policii, uplatňuje.

Může MPP omezit pojízdné atrakce, pivní šlapací bary, 
elektrické koloběžky a skútry v centru?
Pokud se týká omezení provozu elektrických koloběžek, skútrů 
a  jiných obdobných zařízení, všechny možnosti MP byly již 
uvedeny v předchozích odpovědích. 
Samostatným fenoménem v oblasti dopravy se stalo pivní kolo. 
Při řešení uvedeného problému je třeba vycházet ze stávající 
právní úpravy silničního provozu, především z  hlediska záko-
na o silničním provozu. MP se kloní k názoru, že pivní kolo lze 
označit jako nemotorové vozidlo vlastního druhu – respektive 
vozidlo právním řádem v danou chvíli konkrétně neupravené.
Z posouzení pivního kola MD, ze dne 4. 5. 2018 vyplývá, že 
pivní kolo je zařazeno do kategorie nemotorových vozidel 
a  jedná se o  jízdní kolo. Jízdním kolem se dle předpisů na 
úseku provozu na pozemních komunikacích rozumí i tříkol-
ky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola – tande-
my a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená 
i k provozu na pozemních komunikacích. Dle MD postačuje, 
pokud dané vozidlo splňuje minimální technické požadav-
ky (zejména brzdový systém a systém osvětlení pro jízdu za 
snížené viditelnosti včetně zdroje elektrické energie a odrazo-
vých skel). Dle názoru MD má být při provozu na pozemních 
komunikacích na pivní kolo nahlíženo jako na jízdní kolo, 
se všemi oprávněními a  povinnostmi k  němu náležejícími. 
Z uvedené právní úpravy vyplývá, že vozidlo se může pohy-
bovat v běžném provozu na pozemních komunikacích. 
Při jízdě po pozemních komunikacích musí být řidičem, pří-

Pokud v případě pohybu jízd-
ních kol, elektrických kolobě-
žek nebo jiných obdobných 
zařízení, strážník zjistí, že ne-
oprávněně vjíždí na chodník 
(případně stezku pro chodce), 
lze osoby na nich se takto po-
hybující postihnout za  pře-
stupek podle § 125c odst. 1, 
písm. k) zákona o  silničním 
provozu, spáchaný porušením 
ustanovení § 53 odst. 2) téhož 
zákona. 

JíZdNí KOLA (A POTAŽMO I eLeKTRIcKé 
KOLOBěŽKy) AUTOMATIcKy VJeZd 
dO Pěší ZóNy POVOLeN NeMAJí! 

Valná většina dopravních značení „Pěší zóna“ na 
Praze 1 obsahuje však mimo jiné výjimku právě 
pro jízdní kola. řešením se jeví upravit příslušné 
dopravní značení „Pěší zóna“, a  to buď tak, že 
nebude obsahovat výjimku pro jízdní kola nebo, 
což lze považovat za vhodnější, bude tato výjim-
ka doplněna omezením vjezdu jízdních kol.

padně zúčastněnými osobami, dodržována pravidla provo-
zu na pozemních komunikacích stanovená zákonem. Zde je 
třeba připomenout zejména zákaz požívání alkoholických 
nápojů řidičem (obecně se zákaz nedotýká cestujících). Zá-
kladní pravidla chování účastníka provozu na pozemních ko-
munikacích mimo jiné stanoví, že nikdo (řidič ani zákazník) 
nikdy nikoho (včetně sebe) nesmí na pozemních komunika-
cích ohrozit na životě, zdraví nebo majetku. 
Strážníky MP může být řešeno jakékoliv chování zákazníků 
této služby, které je obecně v  rozporu s právními předpisy 
(např. porušování předpisů o  provozu na pozemních ko-
munikacích včetně ohrožování ostatních účastníků silnič-
ního provozu, rušení nočního klidu, vzbuzování veřejného 
pohoršení, znečišťování veřejného prostranství, škody na 
zdraví či majetku apod.). V  žádném případě však nedispo-
nují zákonným zmocněním postupovat v rozporu s obecnou 
nebo místní úpravou provozu na pozemních komunikacích 
a  omezovat pohyb pivního kola (jízdního kola) v  místech, 
kde je mu povolen.
Závěrem si dovoluji uvést, že věřím, že v následujících měsí-
cích se bude otázka pivního kola řešit i na legislativní úrovni. 
Do budoucna bude možno snadněji zajistit bezpečný provoz 
na pozemních komunikacích a nejen v rámci Prahy.
 -red-
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zažili jste nehodu, ohrožení, arogantní porušování dopravních předpi-
sů, konflikt chodce s cyklistou? vyfotografujte, popište a pošlete.
 info@prazskychodec.cz

Jiří M., Josefov

Cesta do práce, 
úterý ráno, 7.15
Kozí, svalnatý cyklista na chodníku od spoři-
telny. V kolkovně, pravidelný sveřepý cyklo-
kreativec na rohu u bakeshopu, chodník – pře-
chod – kruháček s lavičkou – přechod – chod-
ník k Masné. Dlouhá, šedesátník v pestré lykře, 
vytřeštěný zrak, chodník, přechod Revoluční, 
protější chodník. Hybernská, třicátník lehce 

otylý, rekolo, dredáč, sluchátka, mobil, cigáro, 
rekolo, slečna na první jízdě, všichni chodník. 
Senovážná, bankovní úředník finišuje do vrat, 
rychlost odhadem 34km/hod, chodník. Jin-
dřišská – atlet pětačtyřicátník v lykře, chodník 
– tramvajové těleso, protisměr na Senovážné 
náměstí, podjezd Jindřišskou věží, do lidí na 
zastávce MHD, chodník, do lidí na protější za-
stávce MHD, přechod Jeruzalémská. 7.30 – na 
vozovce spatřeni 2 cyklisté, bez nejmenších 
problémů účastnící se dopravy. Poměr cyklo-
prase – slušný člověk na kole 8:2. Provoz IAD 
stupeň 1. Konec hlášení.

Pan tomáš Oliva, Malá strana, Předseda spol-
ku občanů a přátel Malé stany a Hradčan:

Malá strana 
a velocipedy
Myslím , že nejsem jediný , který  slýchává čas-
té stížnosti na cyklisty jedoucí po Malé Straně 
na chodníku. Chápu sice obranu cyklistů, že 
se jim po  kočičích kostkách špatně jezdí, a že 
se nechtějí nechat přejet bezohlednými řidiči 
aut. Co mají však říkat chodci, do kterých ze-
zadu najede nešikovný cyklista? Při výstavbě 
domů a  ulic na Malé Straně nebylo bohužel 
počítáno s cyklodopravou, a proto vznikají ne-
shody. Srovnání s jinými městy v Evropě moc 
neobstojí, neboť  málokteré historické území 

je tak „nepřívětivé” pro cyklisty, jako Malá 
Strana.
Jediným řešením je vzájemná ohleduplnost, 
která však v dnešní hektické době nějak z lid-
ského počínání ustupuje.
Existuje samozřejmě i  silové řešení, tj. aby 
městská policie cyklistům na chodnících do-
mluvila a varovala je před případnou pokutou. 
Ale jak je všeobecně známo, městských poli-
cistů je málo, a tak pokud není možná domlu-
va , budou se cyklisté prohánět po chodnících 
dál. Věřím , že tento příspěvek  snad zpomalí 
tempo „závodních“ cyklistů jedoucích parkem 
na Kampě tak i cyklovýprav cizinců držících se 
zuby nehty řídítek bicyklů a tak nevnímající své 
okolí.
Věřím, že se postupně oba tábory domluví, 
o společných ústupcích v rámci využití zdravé-
ho rozumu.

stížnost na jízdu 
na kole – Kampa
vážený pane starosto,
tímto podávám stížnost na jízdu cyklistů na 
Kampě, kde cca před 14 dny byla cyklistou 
sražena německá dívka a cyklista ujel. Pro 
mě tato událost byla velmi stresující. Píši až 
nyní, neboť jsem byla 14 dní na dovolené.
snažila jsem se o události informovat stráž-
níky, ale bylo mi sděleno, že s  omezením 
jízdy na kolech nemohou nic dělat, neboť 
dříve se na kolech v  této lokalitě nejezdi-
lo, vždyť se jedná o park, kam chodí lidé na 
procházaky, a nyní, aby se člověk bál.   
 s pozdravem

(jména čtenářů jsou redakci 
známá, s ohledem na ochranu osobnosti 

a údajů je nezveřejňujeme).

Paní Květoslava M., 
Staré Město: 
V Celetné ulici do mě zezadu (!) vrazil cyklista, 
který bezohledně projížděl mezi lidmi a zvo-
nil na ně. Nestačila jsem rychle uhnout, a ten 
člověk mě zachytil šlapkou za sukni. Jak jsem 
si ji držela, ztratila jsem rovnováhu a upadla. 
Cyklista rychle odjel. Sice jsem nebyla zraně-
ná, ale copak si tohle může dovolit? 
Pan zdeněk t., Malá Strana:   Bezohledný 
cyklista mě málem napadl na Kampě, když 
jsem se byl projít se psem. Měl jsem ho na 
vodítku a dosti na krátko, takže vina nebyla 
na mé straně. zařval na mě, že jede, já jsem 
nestihl s vodítkem ucuknout. V poslední chví-
li nás zblízka objel, ale můj foxteriér se samo-
zřejmě rozčílil a rozčileně štěkal. Cyklista mi 
nadával a křičel, že mám štěstí, že mám psa, 
jinak by mně dal pěstí.   

Člověk na kole versus cykloprase
senioři, turisté, lidé spěchající na schůzky a do práce nemohou 
svůj pohyb centrem města řídit podle toho, kudy právě chce jet 
cyklista. A tolik vzývaná tolerance a ohleduplnost? Nemůže být 
jednostranná, cyklistům musí být dána jasná pravidla.  Nepodně-
cujeme konflikt, ale porovnáváme lidi na kolech a cykloprasata, 
jak sami velocipedisté nazývají kolegy, nerespektující zákony ani 
slušnost. stačí jen několik denních střípků a svědectví z Prahy 1:  

zdroj: archiv redakce
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Více na: dpp.jobs.cz

POŽADUJEME:

•  Střední vzdělání s výučním 
listem (k řízení tramvají 
a autobusů je dostačující 
základní vzdělání)

• Praxe v oboru výhodou

•  Samostatnost i schopnost 
týmové práce

• Pečlivost, zodpovědnost

HLEDÁME ŠIKOVNÉ  
KOLEGY I KOLEGYNĚ

NABÍZÍME:

•  Možnost dotovaného ubytování 
v ubytovně za cca 2 000 Kč/měsíc

•  Zaměstnanecké jízdné i pro  
rodinné příslušníky (Lítačka)

•  5 týdnů dovolené

•  A mnoho dalších benefitů

17W150_004_Nabor_vseobecny_A4.indd   1 17.09.2018   16:11:14

2 I 2018
 diAgn     zA:

PRAHA

 Praha a její senioři  Prádelna a Louka na Smíchově  Aby vás nepotkala závislost  
 Legie a české zdravotnictví Byty v Praze? Kontrola i perspektiva 

 Senior parlament – platforma pro starší generace

www.diagnozapraha.cz



Městská policie hl. m. Prahy nabírá nové strázníky již od 18 let.

nabor.m
ppraha.infoPridej se

k nám

Nástupní plat
po obsolvování 
vstupního kurzu až

Další benefity
Náborový příspěvek 100 000 Kč!

Ubytování po dobu zapracování
zdarma

Příspěvek na bydlení, dopravu,
dovolenou...

a další...
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