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Poděkování
Autorský tým Vize pro Prahu 25 srdečně děkuje
všem, kdo se podíleli na přípravě textu a prezentace Vize, jak uvnitř týmu, tak externím expertům
z oblastí dopravy, urbanismu a dalších. Cennou
pomocí nám bylo jak zpracování větších částí
v kapitolách, u kterých jsme potřebovali odbornou pomoc, tak i drobnější postřehy a připomínky
vedoucí ke zkvalitnění textu.
Obrovský dík patří také těm, kdo Auto*Mat podporují finančně a umožnili tak, že Vize pro Prahu
25 vůbec mohla vzniknout.
Chcete-li iniciativu Auto*Mat podpořit, staňte se
členy Klubu přátel na http://auto-mat.cz/klub.

Úvod
Iniciativa Auto*Mat vždy považovala za důležitou
součást svých aktivit přinášení nových myšlenek,
otevírání témat a diskusi o možných alternativních postupech. Jakkoli tvrdě se někdy vymezujeme vůči konkrétním záměrům dopravních staveb,
vždy hledáme přijatelnou alternativu.
V tomto duchu je jsme připravili i Vizi pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025 (zkráceně „Vize
pro Prahu 25“ nebo „Vize“).

sice pozitivní, ale ne vždy dostatečně důsledné,
tak Vize pro Prahu 25 nově a komplexně vytyčuje
postoj iniciativy Auto*Mat. Vize pro Prahu 25
přitom není konkurencí vznikající aktualizaci
Strategického plánu města ani Metropolitnímu
územnímu plánu. Jestliže se snad s některým
městským dokumentem tematicky překrývá, pak
je to doposud nezadaný strategický plán udržitelné mobility.

Vize pro Prahu 25 je dokumentem představujícím
Prahu blízké budoucnosti jako fungující město, ve
kterém je sladěn požadavek mobility a ekonomického rozvoje s kvalitou veřejného prostoru
a životního prostředí. Zásadní tezí Vize pro Prahu
25 je, že Praha může (podobně jako Vídeň nebo
Curych) v průběhu zhruba 12 let snížit současný
podíl automobilové dopravy ze stávajících 33 %
na 25 %, a to za současného zvyšování kvality
životního prostředí a veřejných prostranství.

Vizi pro mobilitu a veřejný prostor představujeme
v několika průřezových kapitolách. Nejpodrobněji
je Vize řešena z hlediska dopravy: dopravní stavby jsou investičně nejnáročnější a nejzřetelnější
součástí vývoje města, při současném doplnění
vhodnými dopravně-organizačními opatřeními
mohou být ale zásadním krokem k pozitivní
proměně města jako celku. Za významné však považujeme i aspekty veřejného prostoru, životního
prostředí a ekonomiky. Doprava a veřejný prostor
mají navíc přesah – v některých případech jsme
se museli dotknout i zdánlivě tak „nedopravních“
témat, jako je majetková nebo bytová politika
města.

Vize je podnětem k veřejné diskusi o budoucím
směřování pražské dopravy a veřejného prostoru.
Je to nicméně vážně míněný a propracovaný
podnět.
Od léta 2013, kdy jsme s přípravou Vize začali,
prošlo samotné uvažování o rozvoji Prahy
významnou změnou. Rozpracovaný Metropolitní
územní plán, aktualizace strategického plánu
i další nové dokumenty (stavební předpisy, uliční
manuál) do značné míry reflektují limity prostorového růstu města a efektivitu toho, jak lze obsloužit dopravou urbanizovanou krajinu městské
aglomerace. V této době, která naznačuje změny
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1 Shrnutí
Vizí pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025 je
zlepšení kvality životního prostředí a veřejných
prostranství při současném zachování dostupnosti
cílů. Toho lze docílit snížením zátěže širšího centra individuální automobilovou dopravou (IAD).
Nástroje územního a dopravního plánování se
proto zaměřují na snížení nároků na dopravní
systém zejména u automobilové dopravy.
Cílem je dosažení kompaktního města, omezení
suburbanizace a snižování závislosti obyvatel
na automobilu. Číselně jsou tyto snížené nároky
vyjádřeny snahou o dosažení nejvýše 25% podílu
automobilové dopravy na všech cestách na území
města v roce 2025.1
Městské investice do dopravy a veřejného
prostoru jsou v této budoucí Praze přehodnoceny.
Objem investic do dopravy se sníží a polovina
investic směřuje do veřejné hromadné dopravy
(VHD). Předpokládá se výstavba linky metra D
a rozšíření sítě tramvajových tratí. Město podporuje i výstavbu podzemní linky S-Bahnu skrz
centrum. Investice do staveb pro automobilovou
dopravu jsou třikrát nižší než částka investovaná
do veřejné dopravy, přičemž cílem je především
snižování škodlivých dopadů IAD. Uvnitř státem
financovaného Pražského okruhu2 se předpokládá
dokončení pouze nejnutnějších záměrů.
Třetina dopravních investic je směřována na
kultivaci veřejných prostranství. Rekonstruované
městské třídy nabízejí snadno dostupnou

veřejnou dopravu a plnohodnotnou infrastrukturu pro pěší a cyklisty. Dopravní řešení se volí
příznivá pro veřejný prostor. Kvalitu veřejných
prostranství zvyšují nově instalovaná umělecká
díla, na která je alokováno 1–2 % investic. V roce
2025 je veřejná doprava plně bezbariérová.
Aby se v širším centru snížila poptávka po automobilové dopravě, realizuje se také řada opatření
nabízejících alternativu automobilu. Existuje
soustavná podpora carsharingu a carpoolingu.3
Zbytné cesty jsou eliminovány zavedením mýta,
diferencovaného podle emisní zátěže vozidel.
Rozvoj cyklistické dopravy snižuje nároky na
rozvoj dopravního systému: uspokojí více než
5 % cest, které by jinak byly vykonány veřejnou
dopravou nebo autem.
Nedílnou součástí Vize pro Prahu 25 je zvýšení
atraktivity širšího centra pro bydlení, zejména pro
středněpříjmové rodiny s dětmi. Kvalitnější veřejná prostranství, bezpečné a stavebně zklidněné
místní ulice, dílčí přesun parkujících aut mimo
uliční prostor, bezbariérová veřejná doprava
a opatření pro zlepšení životního prostředí musí
být nicméně doplněny také o majetkovou a bytovou politiku města, která umožní život v širším
centru i občanům s průměrnými nebo podprůměrnými příjmy. Vzniká dostupné startovací a sociální bydlení v lokalitách kvalitně obsloužených
veřejnou dopravou. Praha se v roce 2025 stává
sociálně vrstevnatým městem.

1

Současný podíl IAD je 33 %.

2

Také Silniční okruh kolem Prahy, SOKP.

3

Carsharing: sdílené používání aut, která jsou veřejně k dispozici. Carpooling: zvyšování počtu osob v autě, spolujízda.
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Vize budoucího města se dotýká i způsobu, jakým
o městě přemýšlíme a jak se v něm chováme.
Vize města by měla být veřejností do značné míry
sdílena, pochopena a podporována. Osvěta, která
provází „tvrdá“ opatření, se tak považuje za integrální součást všech navrhovaných řešení. Současně je nezbytné učit obyvatele cenit si hodnot
města, ve kterém žijí, užívat jej plnohodnotně a
současně udržitelně. K tomu přispívá aktivní užívání veřejného prostoru města včetně pouličních
festivalů, živé kultury v ulicích a otevírání celých
ulic na víkendy pouze bezmotorové dopravě.
Realizovatelnost Vize pro Prahu 25 byla potvrzena jednak vytvořením orientačního investičního
výhledu, jednak srovnáním se čtyřmi alternativními scénáři (odmítnutí koncepčního plánování,
zaměření na veřejnou hromadnou dopravu,
zaměření na podporu IAD a zaměření na omezení
IAD). Ze srovnání vychází Vize jako investičně
nenáročný a ve většině hodnocených aspektů
nejvhodnější scénář.
V textu Vize se úmyslně nezabýváme procesy
nezbytnými pro její uskutečnění. Vycházíme
z teze, že legislativní a organizační rámec jsou jen
nástroje, které by pro dosažení žádoucího stavu
mělo být možné odpovídajícím způsobem změnit.
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2. Vymezení pojmů
Praha jako území, na které se Vize pro Prahu 25
vztahuje
Jako Praha je chápáno území v administrativních
hranicích Hlavního města Prahy. K tomuto území
se vztahují zejména odhadované parametry (podíl
jednotlivých druhů dopravy, dopravní výkon). Silný dopravní vztah Prahy s aglomerací si nicméně
vyžádá určitá opatření také na území Středočeského kraje (například budování stání P+R).
Historické centrum/městské centrum
Historické či městské centrum je definováno
přibližně v hranicích historického města Karla IV.,
které je současně v oblasti při severojižní magistrále centrem celoměstských aktivit.
Širší centrum/rostlé město
Oba pojmy znamenají totéž: definují oblast souvislého města vzniklou zhruba do roku 1960, na
východě přibližně ohraničenou Městským okruhem, ale s dílčími přesahy (Vysočany, Kobylisy,
Troja, Dejvice, Břevnov, Košíře, Radlice, Hlubočepy). Oblast je typická blokovou uliční zástavbou
a „městskými“ ulicemi s parterem atraktivním pro
pěší. Dopravně jde o oblast zpravidla obslouženou tramvajemi, současně je zde značný tlak na
vytváření nových parkovacích míst.
Investice do dopravy a veřejného prostoru
V dosavadních rozpočtech považujeme za tyto
investice položky evidované jako kapitálové
výdaje v kapitole Doprava, s částí kompenzace
pražskému Dopravnímu podniku (DPP) použité
na vlastní investice DPP (zejména rekonstrukce
tramvajových tratí). V budoucnu předpokládáme,

že tyto investice budou doplněny položkou
„veřejný prostor“, z níž budou investovány
prostředky na zásadní rekonstrukce veřejných
prostranství a uličního prostoru (v celé šíři mezi
uličními čárami).
Dopravní indukce a redukce
Jedná se o jev, kdy po vybudování nové komunikace dojde ke zvýšení celkové kapacity komunikační sítě.I Následně, ve střednědobém měřítku,
dochází ke zvýšení počtu vykonaných cest nad
rámec původní situace. Indukce může fungovat
pozitivně (vede-li k přechodu k udržitelnějším dopravním prostředkům, například po zkapacitnění
příměstské železnice nebo realizaci atraktivních
cyklotras). U automobilové dopravy může dojít
k opětovnému zaplnění dříve zkapacitněné sítě,
komunikace, které měly sloužit k odvedení dopravy ze zástavby, pak v tomto ohledu selhávají.
Opakem dopravní indukce je dopravní redukce,
kdy po snížení kapacity sítě cesty vykonané aným
dopravním prostředkem přejdou do jiných druhů
dopravy (zpravidla méně prostorově náročných)
nebo nejsou jako zbytné realizovány vůbec.
Modal share
Podíl určitého druhu dopravy na vykonaných cestách nebo přepravním výkonu (ujetých osobokilometrech). Uvádí se v procentech (např. 2% modal
share cyklodopravy v Praze). Může být určen buď
pro všechny cesty v určitém území, nebo pro cesty vzorku respondentů (například obyvatel města
či regionu). Hodnoty určené různými postupy jsou
přímo srovnatelné jen obtížně.

Kromě poznámek pod čarou, číslovaných průběžně arabskými číslicemi, je dokument opatřen ještě souborem vysvětlivek, číslovaným římskými
číslicemi a umístěným v příloze (s. 71–73) – tam lze najít i většinu odkazů na zdroje.

Nové železniční zastávky

Tramvajové trati

Železnice (nová / zkapacitnění)

Trolejbusové trati

Metro / podzemní železnice

Administrativní hranice Prahy

Rozvoj veřejné hromadné dopravy uvažovaný v rámci Vize pro Prahu 25
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3 Základní principy Vize 25
Vize pro Prahu 25 vychází z jednoznačných
a srozumitelných tezí. V této kapitole jsou definovány na základě poznání současného stavu.
Opatření vycházející ze zde definovaných tezí
jsou dále konkrétněji navržena až ve čtvrté části
dokumentu, kam jednotlivé teze ve svém závěru
vždy odkazují.

9.
Cyklistická doprava svým podílem snižuje
požadavky na motorové dopravní systémy.
10. Osvěta, vzdělávání a výchova jsou integrální
součástí všech realizovaných opatření.
Desítku obsahových tezí doplňují dvě teze
„technické“:

Základními tezemi (rozvedenými dále) jsou:
11.
1.
Dopravní a územní plánování vede ke snížení nároků na dopravní systém.
2.
V roce 2025 je na území Prahy podíl individuální automobilové dopravy (IAD) na vykonaných cestách 25 %.
3.
Veřejná doprava je i nadále konkurenceschopná.
4.
Stavby pro autodopravu slouží v první řadě
ke zlepšení životního prostředí, nikoli ke zvýšení
kapacity.
5.
Realizuje se rozsáhlé zkvalitnění veřejného
prostoru.
6.
Atraktivita širšího centra pro bydlení se
zvyšuje.
7.
Negativní dopad dopravy na životní prostředí je radikálně snížen.
8.
Realizovaná opatření mají pozitivní dopad
na veřejné finance a neutrální dopad na ekonomický rozvoj.

Vize pro Prahu 25 je realizovatelná.

12. Vize pro Prahu 25 je nejvhodnější z porovnávaných alternativ.

Teze 1: Dopravní a
územní plánování vede
ke snížení nároků na
dopravní systém
Dopravní a územní plánování v Praze vycházelo
donedávna z nerealistických předpokladů ohledně nárůstu počtu obyvatel, zastavěnosti a vývoje
intenzit automobilové dopravy. Nadbytek ploch
určených k zastavění a nulová snaha o omezení
„sídelní kaše“ si vynucují dopravní systém neufinancovatelný z veřejných prostředků.
Hlavním principem vedoucím k udržitelné mobilitě a menším nárokům aglomerace na dopravu je
rozvíjení „města krátkých vzdáleností“.II Propojení
dopravního a územního plánování je v případě
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Prahy zásadní a dlouhodobě nezbytný krok. Jedná
se o nejúčinnější postup, jak dosáhnout snížení
nároků na dopravní systém a naplnění ostatních
cílů.4 Integrované dopravní plánování řeší všechny druhy dopravy společně formou masterplánu
nebo plánu udržitelné mobility.III U územního
plánování se výsledky zpravidla začnou výrazněji
projevovat až po více než deseti letech,IV zásadní
je nicméně nastartování procesu vedoucího
nakonec k menším nárokům na dopravu v celé
aglomeraci, tedy včetně příměstské oblasti
(tzv. Pražský metropolitní region).
Základní nástroje provázaného dopravního
a územního plánování definuje kapitola 4.1
(Dopravní plánování a územní plánování).V Na
snižování dopravních nároků na dopravní systém
Prahy je nicméně cílena i drtivá většina opatření
popsaných v dalších kapitolách čtvrté části dokumentu (zejména priority v dopravních investicích
a orientace uličního prostoru na pobytovou
kvalitu).

Teze 2:
25% podíl individuální
automobilové dopravy
v roce 2025
Současný podíl individuální automobilové
dopravy na území města je zhruba 33 %, podíl
4

Pěší

Automobilová

22 %

Cyklistická
2%

Veřejná
43 %

Podíl jednotlivých druhů dopravy na vykonaných cestách v Praze, 2012

veřejné dopravy 43 %, chůze 22 %, cyklodoprava
zhruba 2 %.VI, VII Prahu charakterizuje vysoký podíl
veřejné dopravy. Naproti tomu podíl bezmotorové
(a zvlášť cyklistické) dopravy je relativně nízký.
Současný podíl automobilové dopravy v Praze
je poněkud vyšší než ve Vídni (28 %) a nižší než
v Mnichově (43 %).5, VIII, IX S ohledem na zatížení
uliční sítě dopravou a reálně omezené možnosti
rozvoje dopravní sítě jde nicméně o hodnotu
Automobilová
Pěšípříliš vysokou.
24 %

25 %

Za optimální formu využití aut v Praze považujeme takový stav, kdy se automobil používá jen
Cyklistická
tehdy, je-li to nezbytné z hlediska zaměstnání, pro
8%
ty cesty, kdy neexistuje vhodná nabídka kombinace pro město výhodnější veřejné a bezmotorové
dopravy, nebo pokud se ho uživatel nemůže
Veřejná
vzdát, ať už z důvodů racionálních, nebo méně
43 %

Kroky v rámci územního plánování spočívají například v soustředění většiny rozvoje do snadněji dosažitelných míst (především do blízkosti

kapacitní veřejné dopravy) nebo v opětovném využití brownfieldů. AHRENS, Gerd-Axel. State of the art of Integrated Transport Planning. In: Automat.cz [online] 2013 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: http://www.auto-mat.cz/wp-content/uploads/Prag-ohne-sich-wiederholender-Uhr.pdf.
5

33 %

Podíly jednotlivých druhů dopravy v devíti evropských městech najdete v tabulce v příloze 1.
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racionálních. Rozhodně nelze omezit obyvatele
Automobilová
natolik, aby auto nemohli používat vůbec. Užívání
22 %
33 %
auta na denní bázi by ale v širším centru mělo
být v zásadě méně výhodné než jeho alternativy,
zejména pokud jde o čas strávený na cestě
Cyklistická
2 % a ekonomiku provozu.
Pěší

Města s aktivní dopravní politikou (Curych, Vídeň)
za cíl ambiciózní snížení podílu
automobilové dopravy (Curych z 30 % na 20 %,
43 %
Vídeň z 28 % na 15–20 %).X, XI Odhadujeme, že
stav dosažitelný v Praze do roku 2025 odpovídá
zhruba 25% podílu automobilové dopravy. Podílu
25 % IAD z celkového počtu cest ve městě v roce
2025 proto užíváme jako základního a veřejnosti
srozumitelného indikátoru posílení pro město
výhodnějších a udržitelnějších forem dopravy.
Cílová hodnota podílu IAD v delším časovém
horizontu (např. do roku 2050) se může pohybovat dokonce kolem 20 %.
si stanovují
Veřejná

Pěší
24 %

Cyklistická
8%

Veřejná
43 %

Podíl jednotlivých druhů dopravy na vykonaných cestách
Vize pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025

Automobilová
25 %

Scénářem vedoucím k dosažení 25% podílu
automobilové dopravy v roce 2025 se věnuje především kapitola 4.2 (Scénář dopravního vývoje).
Dílčí kroky jsou pak zejména v kapitolách 4.3
a 4.4 (dopravní investice), 4.8–4.13 (jednotlivé dopravní systémy a dopravně-organizační
opatření).

1

Teze 3: Udržení
konkurenceschopnosti
veřejné dopravy
Praha je proslulá svou širokou obslužností veřejnou dopravou, čemuž odpovídá i vysoký podíl na
vykonaných cestách (43 %). Dlouhodobě rostoucí
dopravní výkon a atraktivita automobilové dopravy zvyšující se s každou dokončenou stavbou
nadřazené komunikační sítě nicméně hrozí snížit
konkurenceschopnost veřejné dopravy, a tudíž
i její podíl.
Jelikož dopravní výkon města jako celku i nadále
zřejmě mírně poroste,6 bude nezbytné držet
s tímto trendem krok, včetně udržení konkurenceschopnosti vůči automobilové dopravě, pokud jde
o jízdní dobu při cestách do širšího centra
z okrajových částí Prahy a z příměstských oblastí.

2

Praha se proto neobejde bez zásadních investic
pro veřejnou dopravu, orientovaných zejména na
delší cesty: železničního diametru (viz kap. 4.10)
a metra D do Písnice (viz kap. 4.9).7 V rámci Prahy
je také třeba posilovat výstavbu tramvajových
tratí (viz kap. 4.11). Nejméně polovina vlastních
městských investic do dopravy a veřejného
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prostoru by proto měla jít do staveb určených pro
veřejnou dopravu (viz kap. 4.3).
Roli veřejné dopravy posílí také podpora intermodality, tedy kombinace individuální a veřejné
dopravy (viz kap. 4.15) a taková tarifní politika,
která i vlastníkům auta nabídne výhodné cestování veřejnou dopravou (viz kap. 4.12).

Teze 4: Stavby pro
autodopravu slouží
v první řadě ke zlepšení
životního prostředí,
nikoli ke zvýšení kapacity
Dosavadní řešení dopravních staveb se soustřeďovala na vytvoření dopravní kapacity pro
předpokládaný růst intenzity provozu, přičemž se
předpokládalo, že životní prostředí se tím zlepší
víceméně „samo od sebe“.8

Při výstavbě nových komunikací pro automobilovou dopravu je obrovským rizikem dopravní
indukce: nová kapacita přináší více aut i tam, kde
na ně není infrastruktura ani prostor.XII Zásadním
poučením z dopravní indukce je proto požadavek,
aby nové dopravní stavby pro IAD nezvyšovaly
celkovou kapacitu komunikační sítě (takto postupují například v Curychu).XIII
Ze staveb pro IAD proto předpokládáme dostavbu
vnějšího okruhu (SOKP) ze státních prostředků.
Nadřazený komunikační skelet uvnitř vnějšího
okruhu musí být přehodnocen a jeho dostavba
nesmí zvýšit celkovou kapacitu komunikací
v širším centru Prahy (více viz kap. 4.8). Odvede-li
se větší část dopravy z obytné ulice nebo městské
třídy, je nezbytné původní koridor přestavět tak,
aby ponechaná volná dopravní kapacita nevedla
k dopravní indukci a opětovnému zvýšení počtu
cest vykonaných v ulici autem (viz kap. 4.5).
I maximálně úsporné řešení si nicméně vyžádá
investovat do IAD kolem 15 % prostředků
věnovaných do dopravy a veřejného prostoru
(kap. 4.3).

Vize tento přístup obrací: Primárním cílem
v oblastech přetížených dopravou má být zlepšení životního prostředí (jak ve smyslu zdravotním,
tak ve smyslu kvality života); řešení „dopravy“
jako takové je až druhotným cílem.

6

Viz kap. 4.2, kde zpracováváme scénáře pro 2% růst nebo stagnaci celkového dopravního výkonu na území města. Dopravní výkon IAD

v Praze rostl mezi roky 2000 a 2010 zhruba o 2 % ročně.
7

Tyto stavby umožní nárůst cestujících hlavně v oblastech, kde je veřejná doprava v současnosti přetížená.

8

Viz např. Dokumentace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) pro Městský okruh Pelc-Tyrolka – Balabenka, Balabenka –

Štěrboholská radiála a Libeňská spojka, která prosazuje snížení vlivu IAD na životní prostředí například pomocí dodatečných opatření snižujících
intenzitu IAD o cca 30 % – především zavedením mýta v oblasti ohraničené Městským okruhem.
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Teze 5: Realizuje se
rozsáhlé zkvalitnění
veřejného prostoru
Pražský veřejný prostor je zanedbaný, uliční
profily jsou uzpůsobené přednostně dopravní
funkci ulice,9 zpravidla s prioritou automobilové
dopravy, která v ulicích dostává největší prostor;
dokonce i preference veřejné dopravy není obvykle aplikována tam, kde by způsobila omezení
automobilů.10 Vedlejší ulice v širším centru užívají
historicky přežilé rozdělení prostoru, umožňující
zejména zahlcení ulic parkujícími auty, s negativními důsledky na bezpečnost při přecházení
a komfort bezmotorových uživatelů obecně.
V okrajových částech města zase existují rozsáhlé
zbytkové prostory „zeleného území nikoho“ se
spornou kvalitou a vysokými nároky na údržbu.
Zkvalitnění veřejného prostoru je proto stejně
důležité jako optimalizace dopravní sítě. Dopravní
řešení obecně musejí respektovat město a být
„městotvorná“ (kap. 4.6). Hlavní ulice potřebují upravit do podoby, jež potvrdí charakter
městských bulvárů, vrátí do ulic aleje a zvýší
atraktivitu pro pobyt, chůzi a cyklodopravu.XIV
Součástí této změny jsou kvalitně vyřešené
funkční prvky (lavičky, sedací římsy, fontány, pítka
apod.), které mohou být umělecky ztvárněny.
9

V primárně rezidenčních ulicích je pro posílení
pobytových funkcí a pocitu bezpečí při chůzi či
pohybu na kole na kratší vzdálenosti žádoucí
realizovat plošné dopravní zklidňování (zóny
30 km/h) včetně odpovídajících stavebních
úpravXV (kap. 4.5). Součástí Vize pro Prahu 25 je
proto alokace jedné třetiny dopravních investic
do zkvalitnění veřejných prostranství (kap. 4.3).
Dále navrhujeme investovat řádově procento do
umění ve veřejném prostoru (kap. 4.7) a podobně
investovat formou participativního rozpočtu do
lokálních projektů předložených místními občany
a spolky (kap. 4.21). Nedílnou součástí zkvalitnění veřejných prostranství je jeho oživení živou
kulturou, sousedskými a dalšími akcemi, které
zintenzivňují užívání prostranství obyvateli města
(také kap. 4.21).

Teze 6: Zvyšuje se
atraktivita širšího centra
pro bydlení
Obyvatelnost širšího centra Prahy je zasažena odchodem podstatné části populace. Nízkopříjmové
vrstvy jsou vytlačovány nedostupností bydlení,
zatímco rodiny střední třídy často odcházejí do
příměstské oblasti, převážně za čistším
a bezpečnějším životním prostředím.XVI, XVII Byty
v širším centru se pak stávají předmětem spekula-

Například v Praze 10 slouží prostor dopravě ze 70 %: Ghetto, piazzetta, pěší zóna aneb veřejný prostor jako problém obcí i podnikatelů. In:

Stavebni-forum.cz [online] 2011 [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/20084/ghetto-piazetta-pesi-zona-aneb
-verejny-prostor-jako-problem-obci-i-podnikatelu/.
10

Vyhrazené pruhy pro autobusy často nevedou skrz křižovatky, aby nesnižovaly jejich kapacitu (např. Bohdalec, Bělocerkevská). Existují

úseky na tramvajové síti (Vinohradská), kde jsou tramvaje zdržovány v kolonách jen kvůli tomu, že je odmítáno odstranění parkovacích míst. Jinde
v centru stojí tramvaje v kolonách způsobených neadekvátní intenzitou IAD (Malá Strana, Smetanovo nábřeží).
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cí, jsou obsazené jen příležitostně nebo zůstávají
neprodané v majetku developerů.XVIII, XIX Současně
se v Praze koncentrují další pracovní příležitosti.
Všechny tyto trendy nežádoucím způsobem
zvyšují dopravní zátěž.
Je proto nezbytné vrátit se k dosídlení dříve
opouštěných oblastí,XX převážně širšího centra
Prahy, zvýšit jeho atraktivitu a pocit bezpečí
v něm, zejména pro „slabší“ část populace, tedy
děti a seniory. V návrhové části (zejména kap.
4.15) se z tohoto důvodu Vize soustřeďuje právě
na rodiny střední třídy s dětmi a nízkopřijmové
skupiny včetně seniorů. Navržená opatření
zahrnují zvýšení bezpečnosti pro bezmotorový
pohyb (viz předchozí teze a kap. 4.5), lepší organizaci zásobování města (kap. 4.16), zkvalitnění
veřejné dopravy (investice 4.9–4.11, preference
a multimodalita kap. 4.15) včetně dosažení plné
bezbariérovosti do roku 2025 (kap. 4.22)
a zlepšení životního prostředí (k tomu podrobněji
následující zásada a kap. 4.18).
Škála opatření je ale mnohem širší a zahrnuje také
snížení závislosti na používání automobilu
v širším centru (opět kap. 4.15), zefektivnění
užívání automobilů (4.13), zkvalitnění veřejných
prostranství (4.5) a v neposlední řadě majetkovou
a bytovou politiku města zajišťující, aby nízkopříjmové skupiny obyvatel nebyly vytlačeny na
periferie špatně obsloužené veřejnou dopravou
(4.17).
Atraktivita bydlení a práce v centru se zvýší také
vytvářením přitažlivých, veřejnou dopravou snadno dostupných míst k setkávání na atraktivních
veřejných prostranstvích (kap. 4.6).XXI Zvláštní péči
si žádá také obnova zanedbaného parteru

a městotvorných služeb tam, kde dlouhodobě
vymizely (kap. 4.15).

Teze 7: Negativní dopad
dopravy na životní prostředí je radikálně snížen
Nízká kvalita životního prostředí a ovzduší a vysoká
úroveň hluku jsou významným faktorem snižujícím
atraktivitu širšího centra zejména pro rodiny s dětmi,
které tuto oblast ze zdravotních důvodů často
opouštějí.XXII Ovzduší znečištěné látkami vypouštěnými autodopravou, jako jsou benzo(a)pyren nebo
prachové částice (od PM 10 po PM 0,1) způsobuje
škody na zdraví a zkracuje průměrnou délku života.
XXIII
Znečištěné životní prostředí je tedy nezbytné
řešit tak, aby se centrum města stalo pro rodiny opět
atraktivní destinací.
Hlavními měřitelnými cíli v oblasti emisí je v roce
2025 dosažení stavu minimálně bez překračování
limitů benzo(a)pyrenu a dále limitů PM 10, který na
sebe karcinogenní benzo(a)pyren váže. Přístup k hluku zachovává požadavek na nízkou hlukovou zátěž
v obytné zástavbě, aniž by současně blokoval rozvoj
města směrem dovnitř (podrobněji viz kap. 4.18).
Zlepšení parametrů životního prostředí je integrál
ním důsledkem řady dalších předpokládaných
kroků, zejména již uvedená teze 4 definuje přínos
pro životní prostředí jako hlavní cíl realizace dopravních staveb pro IAD. Další opatření, jako je řešení
problému s hlukem, plán emisí a dílčí opatření, jsou
vyjmenována v kap. 4.18, emisně citlivé mýto je
popsáno v kap. 4.12.
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Teze 8: Realizovaná
opatření mají pozitivní
dopad na veřejné finance a neutrální dopad na
ekonomický rozvoj

3

Výdaje na dopravu tvoří v Praze dlouhodobě
zhruba polovinu rozpočtu. Doprava je tak dlouhodobě pro město ekonomicky nesmírně zatěžující;
investice do vzdělávání, kultury a jiných priorit
jsou upozaděny.
Investice rozpočtu Hl. města Prahy do jednotlivých druhů dopravy

V rámci Vize chceme výrazně snížit objem financí
investovaný do dopravních staveb. Především
díky omezení investic do nadřazené komunikační
sítě pro IAD (a zčásti díky podpoře bezmotorové
dopravy – viz následující Teze) lze vytvoření
fungujícího a přívětivého města poměrně výrazně
zlevnit.XXIV Předpokládáme, že se investice do
dopravy sníží na 2/3 aktuálního objemu, přičemž
z toho půjde výrazná část na přestavby zvyšující
kvalitu veřejných prostranství. U nejnákladnějších
staveb pro veřejnou dopravu (metro D, železniční diametr) počítáme se spolufinancováním
ze strany státu.
Neutrální ekonomický dopad bude zajištěn zejména tím, že se podaří zvrátit trend vylidňování
širšího centra (kap. 4.19 a také 4.15).XXV

mld. Kč

Teze 9: Cyklistická doprava snižuje požadavky
na motorové dopravní
systémy
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Rozvoj pěší a bezmotorové dopravy
Obnova vozového parku MHD
Nové trasy tramvají a metra
Nové silnice (vnitřní MO a radiály)11

11

12

13

14

Praha se svým 2% podílem cyklodopravy zatím
dostatečně nevyužívá jejích možností. Cyklistická
doprava je přitom kromě jiných přínosů (zdravotní
prevence, minimální emise)XXVI pro město zhruba
o řád levnější než investice do automobilové
i veřejné dopravy.XXVII Zvýšení stávajícího 2% podílu cyklodopravy na cestách během dvanácti let
na 8 % je dosažitelné s vynaložením jen asi 3%
podílu dopravních investic (viz kap. 4.14).XXVIII, XXIX
I rychlejší naplnění cílů tak bude stát jen zlomky

Zdroj: tisky návrhů rozpočtů HMP. Graf znázorňuje přímé investice města. Není zahrnuto kofinancování z jiných rozpočtů či programů,

výdaje na údržbu a rekonstrukce komunikací, provozní kompenzace ROPID a investice do cyklodopravy před rokem 2014 (které ale nepřesahují
0,07 mld. Kč/rok).
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stávajících investic například do automobilových
staveb. Přiměřený podíl cest na kole dokáže
přesto dopravní systém města poměrně výrazně
zlevnit.
Na druhou stranu, rezignovat na rozvoj cyklodopravy by pro dosažení cíle 25% podílu IAD na
dopravním výkonu znamenalo rozvíjet veřejnou
dopravu zhruba dvojnásobným tempem, než
kdybychom společně s veřejnou dopravou za řádově nižší částky zlepšovali i podmínky pro jízdu
na kole (podrobněji viz kap. 4.4). Dosažení 8%
podílu cyklodopravy v roce 2025 je reálné, zejména pokud se pro její uživatele kromě vytvoření
odpovídající infrastruktury na hlavní síti cyklotras
(kap. 4.14) výrazně zatraktivní uliční prostor
v širším centru Prahy (kap. 4.5 a 4.6).

Teze 10: Osvěta, vzdělávání a výchova jsou
integrální součástí všech
realizovaných opatření

současný stav dlouhodobě neudržitelný
a veřejnost si toho je vědoma.
Investice do osvěty, vzdělávání a výchovy se
může pro město jevit jako těžko uchopitelná, současně se ale nejvíc vyplatí. Odpor vůči „záměrům
papalášů či vlivových skupin“ plynoucí z nezna
losti či zaujatosti může zablokovat i nejprogresivnější návrh, naopak pozitivní přijetí záměrů
informovanou veřejností v řadě případů značně
napomáhá i vlastnímu fungování nových řešení.12
Součástí všech prezentovaných řešení proto musí
být maximální informování veřejnosti a osvěta zaměřená na plošně doposud neaplikované postupy
(kap. 4.20). Důležité je také postupné zvyšování
míry participace veřejnosti, vedoucí i k realizaci
místními komunitami navržených projektů až do
výše 2 % rozpočtu na dopravu a veřejný prostor
(podrobněji kap. 4.21). Obecná osvěta se soustřeďuje na seznamování s důsledky individuálních
dopravních voleb a přednostmi progresivních
řešení. K užívání městského prostředí inspiruje
mimo jiné živá kultura ve veřejném prostoru a víkendové otevírání ulic bezmotorovým uživatelům
(taktéž 4.20).

Fungování města je komplexní proces, k jehož
pochopení je třeba přinejmenším elementární
znalost a snaha o porozumění. Po letech klientelistického rozhodování, kdy bylo zapojení veřejnosti do rozhodování o konkrétních záměrech buďto
nemožné, nebo možné jen velmi obtížně po
vynaložení značného úsilí, existuje ve společnosti
jen velmi malá důvěra v záměry, které by měly či
mohly přinést jakoukoli změnu, a to i přesto, že je
12

Pozitivním přijetím zón 30 je například vytvořen společenský konsenzus, který zajistí dodržování rychlostního limitu i bez potřeby reali-

zovat nákladná dopravně-zklidňovací opatření nebo silný policejní dohled. Podrobně rozpracováno v http://www.swov.nl/rapport/dmdv/Advancing_sustainable_safety.pdf.
13

Předpokládaná meziroční změna podílu IAD -0,7 procentního bodu, změna podílu cyklodopravy + 0,5 procentního bodu, viz kap. 4.2.

22

Teze 11: Vize pro Prahu
25 je realizovatelná
Vize pro Prahu 25 počítá se změnami dopravního
chování v řádu zhruba půl procentního bodu za
rok,13 což je hodnota dosahovaná řadou měst
aplikujících integrované dopravní plánování.14
Ekonomická náročnost je srovnatelná s jinými
scénáři, není přitom nejvyšší (viz kap. 4.3).
Předkládaná Vize je vlastně vyjádřením směru,
jakým se při rozvoji městské dopravy a prostoru
ubírat. Vize je cesta, která je sama cílem, takže
i když se nenaplní všechny navrhované dílčí
cíle, bude dosaženo pozitivní změny. I částečné
naplnění většiny bodů nebo rozložení plnění do
delšího časového horizontu povede ke zlepšení.
V textu Vize se úmyslně pokud možno vyhýbáme požadavkům na stanovení procesů k jejímu
dosažení. Nepovažujeme to za nezbytné, jakkoli
může být Vize pro Prahu 25 kritizována proto, že
některé navrhované postupy nejsou slučitelné
se stávající rozhodovací nebo legislativní praxí.
Upozorňujeme, že cílem Vize není řešit nastavení
procesů. Lze nicméně předpokládat, že by si
některé navržené kroky vyžádaly legislativní
změny15 nebo zásahy do organizační struktury
města.16 Nepovažujeme to za překážku, ale za
důvod pro realizaci potřebných změn či zásahů.

Teze 12: Vize pro Prahu
25 je z porovnávaných
alternativ nejvhodnější
V rámci posuzování reálnosti Vize pro Prahu 25
jsme porovnávali následující scénáře:
• Scénář Vize pro Prahu 25. Ekonomické kalkulace jsme dělali ve variantě standardní
a pesimistické, dopravní vývoj jsme modelovali
pro 2 % nárůst intenzit a stagnaci.
• Alternativa 1 – ,,Nulový“ scénář (kap. 5.1).
Zde předpokládáme, že územní a dopravní
plánování bude pokračovat v aktuálně nastoupeném trendu, s jistým zpomalením progresivních
tezí daným obměnou politické reprezentace po
volbách na podzim 2014.
• Alternativa 2 – scénář maximální podpory
veřejné hromadné dopravy (kap. 5.2). Zde předpokládáme silnou podporu VHD a jistou snahu
o snížení podílu IAD. Zásadními rozdíly oproti Vizi
Praha 2025 jsou zanedbání podpory bezmotorové
dopravy a minimální zájem o veřejný prostor.
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• Alternativa 3 – scénář maximální podpory
individuální automobilové dopravy (kap. 5.3). Zde
předpokládáme opuštění záměrů pro veřejnou
dopravu a maximální napření do investic pro IAD.
Politické důvody pak zabrání jakékoli regulaci IAD
(zklidňování dopravy, zavedení mýta apod.).
• Alternativa 4 – scénář zaměřený výhradně na
omezení automobilové dopravy (kap. 5.4). Tento
scénář se od Vize pro Prahu 25 liší maximálním
důrazem na snížení objemu IAD, emisí a hluku,
aniž by byly nabízeny dopravní alternativy.
Scénáře jsme porovnali s ohledem na ekonomickou náročnost a další faktory, jako je dostupnost
mobility, zábor krajiny a podmínky pro ekonomický nebo kulturní rozvoj (kap. 5.5). Ze srovnání
vychází nejlépe Vize pro Prahu 25, následuje
alternativa podporující veřejnou dopravu a scénář
zaměřený na omezení automobilové dopravy.
Nulový scénář a scénář podpory automobilové
dopravy vycházejí z této analýzy nejhůře.

14

Meziroční průměrné změny podílu IAD v procentních bodech: Curych (2000–2010) -0,9, Vídeň (2003–2012) -0,9, Mnichov (2002–2011)

-0,9, Lyon (1995–2006) -0,5. Pro cyklodopravu: Mnichov (2002–2011) +0,8.
15

Zřízení nízkoemisní zóny propojené s mýtem by si vyžádalo změnu národní legislativy, která nyní předpokládá pouze restriktivní nízko

emisní zóny.
16

Některé celoměstské koncepty navrhují řešení, která jsou nyní v kompetenci městských částí. Zda jít v takovém případě cestou konsenzu,

pobídek, nebo změny kompetencí, není předmětem Vize.
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4. Kroky k naplnění
Vize pro Prahu 25
Tato část dokumentu se zabývá konkrétními kroky
a opatřeními, která v rámci Vize pro Prahu 25 navrhujeme k realizaci. Rozčlenění kapitoly nemůže
kopírovat strukturu jednotlivých tezí. Opatření,
jimiž se myšlenky popsané v tezích realizují, se
poměrně složitě překrývají; jen málokdy vychází
jeden zde popisovaný jednotlivý krok z jediné
teze.

4.1 Dopravní plánování
a územní plánování
Dopravní a územní plánování je vedeno s cílem
Prahy jako města krátkých vzdáleností v plném
smyslu tohoto termínu – nejde jen o maximalizaci
pěší dostupnosti či zkrácení vzdálenosti mezi
zdroji a cíli cest lidí a zboží. Jde i o zkrácení „vzdálenosti“ mezi lidmi a jejich sociálními skupinami.
Jak bylo uvedeno v tezi 1, součástí Vize pro Prahu
25 je nastavení systému, který jednak zavádí
integrované dopravní plánování, jednak propojuje
plánování dopravní a územní a také plánování
Prahy a aglomerace (Pražského metropolitního
regionu).
Návrh budoucího dopravního a územního plánování Prahy vychází z následujících tezí:

1. Praha plánuje všechny druhy dopravy společně
a stanoví si cíle v dopravním výkonu nebo podílu
jednotlivých druhů dopravy.
Jediný způsob, jak skutečně efektivně plánovat
dopravu ve městě, je hledat řešení pro všechny
druhy dopravy společně. Srozumitelný způsob,
jak definovat dopravní vývoj regionu, je definice
cílového stavu jednotlivých podílů dopravy (tzv.
modal share) nebo dopravního výkonu.
Není podstatné, jakým dokumentem to bude
formálně řešeno, s ohledem na stav přípravy
Metropolitního územního plánu a Strategického
plánu ale bude nezbytné začít současně připravovat nezávislý dokument (dopravní masterplán
nebo plán udržitelné mobility), a to tak, aby byl
dokončen nejpozději v roce 2016.
2. Dopravní budoucnost Prahy vychází z realistických odhadů demografického a ekonomického
vývoje regionu.
Dopravní masterplán musí sledovat stávající trendy a vyhnout se nepodloženým projekcím.
V Praze nebude v nejbližších desetiletích využita
ani menší část volných ploch určených dle ÚP
nebo MÚP k zastavění. Proč tedy na ně předem dimenzovat kapacitu silniční sítě? Je třeba sledovat
stárnutí populace i životní styl nastupující generace a z toho určovat očekávaný vývoj dopravního
chování.
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3. Územní plánování se přizpůsobuje možnostem
dopravy, ne naopak.
Dopravní a územní plánování musí být provázáno a územní plán musí brát ohled na dopravní
možnosti města. V Bernu a Mnichově se staví
především v docházkové vzdálenosti od kapacitní
veřejné dopravy, to je nezbytné i pro Prahu.
V místech nevhodných pro obsluhu veřejnou
dopravou by stavebníci měli své záměry městu
kompenzovat tak, aby tím pro město nevytvářeli
další finanční zátěž (finančně, zajištěním základní
obsluhy veřejnou dopravou, napojením na bezmotorovou síť apod.).
4. Vývoj je modelován ve scénářích, které jsou posouzeny a porovnány také s „nulovým“ scénářem.
V masterplánu je definován nulový scénář jako
běh „setrvačností“, podle stávajících předpokladů.
V alternativních scénářích dopravního vývoje je
prozkoumáván jak prostorový vývoj města (např.
snaha o město krátkých vzdáleností a omezení
sídelní kaše), tak potenciál a meze jednotlivých
druhů dopravy (veřejné, IAD, cyklistické, pěší),
opatření nezbytná pro realizaci těchto scénářů
a vliv jednotlivých scénářů na ekonomiku města
(výše investic, provozní náklady). Scénáře jsou
porovnávány jak se scénářem „nulovým“, tak
vzájemně mezi sebou.
5. Posouzení scénářů se provádí nad celou pražskou aglomerací, ne jen nad územím Prahy.
Scénáře je třeba sledovat v celé aglomeraci a posuzovat i situaci, kdy Praha nebude moci ovlivnit
územní a dopravní vývoj za svými hranicemi.

6. Posouzení scénářů se provádí také s ohledem
na dopady na životní prostředí, klima, kvalitu
veřejných prostranství a dosažení strategických
cílů města.
Je naprosto nezbytné posuzovat jednotlivé
scénáře také s ohledem na „nedopravní“ sdílené
městské hodnoty a další cíle, stanovené například
ve strategickém plánu města. Stanoví-li si Praha
za cíl například stát se do roku 2050 CO2 neutrálním městem, musí posouzení vyhodnotit i soulad
jednotlivých scénářů s tímto cílem.
7. Posouzení scénářů dopravního vývoje je veřejné, srozumitelné a apolitické. Politici pak nesou
zodpovědnost za volbu scénáře, za jehož realizaci
se postaví.
Posouzení jednotlivých scénářů slouží jako podklad pro volbu dalšího vývoje dopravy ve městě
ze strany politiků. Musí být proto samo o sobě
apolitické a současně maximálně srozumitelné
a přístupné veřejné kontrole. Zodpovědnost
politiků spočívá ve volbě scénáře, který chtějí
prosazovat, a to při vědomí všech důsledků, jež
jsou díky existenci srozumitelného srovnání
jednotlivých scénářů veřejně známé.
8. Dopravní vývoj města je sdílenou vizí.
Vzhledem k tomu, že je záhodno udržet zvolený
scénář v dlouhodobém horizontu, a to i přes
možné změny v rozložení politických sil v Praze,
je žádoucí a zodpovědné vtáhnout do diskuse
o scénářích celé spektrum politických sil v Praze
s cílem nalezení kompromisního „řešení, které je
všech“. Tím se minimalizuje riziko revize a změny
scénáře po každých komunálních volbách.

7
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4.2 Změna dopravního
chování

mil. vozkm/den
60

50

Vize předpokládá změnu dopravního chování,
konkrétně snížení podílu IAD na vykonaných
cestách na 25 %, zachování podílu veřejné
dopravy a zvýšení podílu cyklistické dopravy (tab.
1). Dosažení 25% podílu IAD bylo vyhodnoceno
jako možné jak v případě růstu celopražského
dopravního výkonu až o 2 % ročně, tak při plošné
stagnaci dopravního výkonu.17

Doprava

Současný podíl
na vykonaných
cestách (201218)

Cílový podíl v r.
2025

IAD

33 %

25 %

VHD

43 %

43 %

Cyklistická

2%

8%

Pěší

22 %

24 %

Tabulka 1. Současný a výhledový podíl jednotlivých druhů dopravy

Bude-li dopravní výkon v Praze jako celek růst
meziročně zhruba o 2 % (jako se tomu dělo do
roku 2010), potom k poklesu na 25% podíl automobilové dopravy na vykonaných cestách v roce
2025 postačí, nebude-li se dopravní výkon automobilové dopravy nadále meziročně zvyšovat.
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Vývoj dopravního výkonu – varianta 2% růst celkového dopravního
výkonu

Vývoj dopravního výkonu
Scénář 2% růst
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V případě stagnace celkového dopravního výkonu
na území Prahy se dá snížení podílu automobilové dopravy dosáhnout snižováním její intenzity
o cca 0,8 procentního bodu za rok. Takové změny
nejsou nikterak drastické. Curych nebo Vídeň snižovaly po roce 2000 podíl automobilové dopravy
o zhruba 0,9 procentního bodu ročně.
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Vývoj dopravního výkonu – varianta stagnace celkového dopravního
výkonu
Automobilová
Veřejná

Vývoj dopravního výkonu
Scénář stagnace

Cyklistická

Poznámka: Scénáře vývoje dopravního výkonu nepracují s pěší dopravou. Při téměř neměnném a zhruba čtvrtinovém podílu pěší dopravy platí, že
dopravní výkon pěší dopravy se pohybuje kolem 2% podílu a zůstává prakticky beze změny.
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Celková změna dopravního výkonu do roku 2025
Vize 25 – varianta růstu a stagnace

Meziroční změna dopravního výkonu
Vize 25 – varianta růstu a stagnace

Automobilová doprava
18

Veřejná doprava

Cyklistická doprava

Zdroj: Dopravní ročenky TSK a průzkum cyklistické dopravy TSK, 2012.
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Automobilová doprava

Vize 25, 2 % růst dopravního výkonu

Vize 25, stagnace dopravního výkonu

Bez podpory cyklodopravy , 2 % růst dopravního výkonu

Bez podpory cyklo, stagnace dopravního výkonu

Meziroční změna dopravního výkonu ve scénářích s podporou cyklodopravy a bez

S hospodářským oživením a po zvýšení dopravní
kapacity vlivem tunelu Blanka nelze nicméně
očekávat, že by dopravní výkon v Praze jako celku
stagnoval. Náš předpoklad je, že opět mírně
poroste, byť méně než před rokem 2009. Oba
uvažované scénáře tak ohraničují pravděpodobný
vývoj dopravního výkonu a dokazují tak, že 25%
podílu IAD bude možné dosáhnout i v případě
výkyvu jedním nebo druhým směrem.
Odhady dopravního vývoje ve scénářích růstu
dopravního výkonu nebo jeho stagnace přináší
přiložené grafy.
Při posuzování dopravního vývoje jsme podrobněji sledovali dva scénáře: scénář vedoucí k 25%
podílu IAD spojený s podporou cyklistické dopravy (cílová hodnota 8 % cest) a scénář vedoucí

k dosažení tohoto podílu bez podpory cyklistické
dopravy, posilující výhradně dopravu veřejnou
(tento scénář je shodný s dopravní částí alternativního scénáře 2 – podpora veřejné dopravy).
Scénáře bez podpory cyklistické dopravy vykazují
podstatně vyšší požadavky na rozvoj veřejné
dopravy – bez ohledu na vývoj celkového objemu
dopravy požadují o cca 1 % rychlejší nárůst jejího
dopravního výkonu. Závěr je, že bez podpory cyklistické dopravy by bylo nutné zvyšovat dopravní
výkon veřejné dopravy zhruba dvojnásobným
tempem než v případě, že se nezanedbatelná část
dopravního výkonu začne realizovat s pomocí
jízdního kola (viz graf výše). Jinými slovy, celkově
nižšími investicemi do cyklodopravy město uspoří
až polovinu investic do VHD.
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autem vykonáno podstatně méně cest než dnes,
zatímco v okrajových částech bude autodoprava i nadále stagnovat nebo poroste jen mírně.
Zavedení mýta, nízkoemisních zón (NEZ) pro IAD
a uzavření historického centra pro tranzit by mělo
docílit snížení IAD v širším centru Prahy zhruba
o 20 %. Naproti tomu pokračující suburbanizace bude zvyšovat počet cest závislých na IAD
se zdrojem ve Středočeském kraji. Klíčem ke
zvládnutí těchto protichůdných trendů bude silná
podpora intermodality.

Z uvedených čísel stávajícího (33 % IAD, 2 %
cyklo) a cílového (25 % IAD, 8 % cyklo) stavu dopravního mixu by se na první pohled mohlo zdát,
že stačí část dopravy přesunout z aut na kola (a
zbytek do pěších cest). Změna dopravního chování
je však komplexnější a zasahuje výrazně veřejnou
i pěší dopravu, přičemž přímý přechod z IAD do
cyklodopravy není dominantní – viz obrázek.
Měnit se bude i struktura dopravního chování
vzhledem k trase vykonaných cest. V centru bude

1

2

1
1 • Zklidnění centra, mýto, LEZ
• Parkovací politika
• Územní politka (kratší vzdálenosti)

1
3

3

2 • Železniční diametr,
nové metro, rozvoj tramvajové sítě
• Intermodalita (P+R, B+R)
• Výstavba přednostně
dobře napojená na VHD
3 •
•
•
•
•

Lepší průchodnost
Lepší pěší dostupnost
Návrat k bydlení v centru
Smíšené využití území
Home office

4 • Lepší podmínky pro jízdu na kole
• Návrat k bydlení v širším centru

4
5

Posuny dopravního chování předpokládané v rámci Vize pro Prahu 25

5 • Lepší podmínky pro jízdu na kole pro krátké cesty
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cyklistické dopravy vyjde město na 200 mil. Kč
ročně.

4.3 Upravená alokace
investic
Vize pro Prahu 25 předpokládá investice orientované zejména na zlepšení konkurenceschopnosti
veřejné dopravy a snížení negativních dopadů
automobilové dopravy na životní prostředí.

Rozsáhlou rozpočtovou kapitolou (2 mld. ročně)
by měly být investice do veřejného prostoru, ve
kterých se nicméně skrývá řada opatření s vlivem
na dopravu.

Předpokládáme, že vlastní investice Prahy do dopravy a veřejného prostoru budou zhruba ve výši
6,5 mld. ročně (v cenách 2013) – to je něco mezi
60 a 80 % současného stavu. Za vydatné pomoci
strukturálních fondů a SFDI lze realizovat vcelku
optimistický scénář zahrnující výstavbu metra
v rozsahu 50 mld. Kč, železniční diametr
a tangentu a dostavbu Městského okruhu v koridoru Průmyslové ulice.

Předpokládáme silné spolufinancování řady
záměrů, ať ze strukturálních fondů nebo ze SFDI
– jen tak bude možné je realizovat. Týká se to zejména metra (kofinancování 50 %) a železničního
diametru (předpokládáme 80% financování SFDI
a evropskými fondy). Naproti tomu u staveb pro
IAD předpokládáme jen malé možnosti kofinancování. Na základě vývoje v oblasti financování
bezmotorové dopravy (strukturální fondy, SFDI)
předpokládáme, že bude možné z mimorozpočtových zdrojů získat kolem 25 % prostředků.

Byl uvažován i pesimistický a optimistický odhad,
s možnou nižší nebo vyšší alokací celkových
investic. Pesimistický odhad si vyžádal vyšší
podíl výdajů pro IAD, protože záměry pro IAD, jež
jsou ve Vizi zahrnuty, nelze patrně dále škrtat.
Předpokládáme, že zhruba polovinu vlastních
investic města bude nutné věnovat do veřejné
dopravy. Investice do záměrů pro IAD nelze zcela
anulovat, budou i v případě maximálního omezení
tvořit zhruba 0,8 mld. Kč ročně. Intenzivní rozvoj

Grafy na následující straně znázorňují rozdělení
přímých investic města do dopravní infrastruktury
v současnosti (průměr 2004–2014) a v jednotlivých scénářích. V grafech není zahrnuto kofinan
cování z jiných rozpočtů či programů, výdaje
na údržbu a rekonstrukce komunikací, provozní
kompenzace a obnova vozového parku veřejné
dopravy. Z rozsáhlých investic není započten ani
silniční okruh kolem Prahy, který se předpokládá
ve všech scénářích.

Typ investice

Podíl

Ročně

Zahrnuje

VHD

50 %

3,3 mld.

Metro, železniční a tramvajové tratě, bezbariérovost

IAD

13 %

0,8 mld.

Úsporná verze MO Průmyslovou ulicí, P+R. Není započten SOKP

Veřejný prostor,
pěší

33 %

2,1 mld.

Rekonstrukce bulvárů, přestavba ulic, humanizace severojižní magistrály, bezpečné cesty
do škol, umění ve veřejném prostoru, zeleň v ulicích, zlepšování podmínek pro pěší

Cyklistická
doprava

3%

0,2 mld.

Dokončení systému celoměstských tras

Tabulka 2: Koncept distribuce investic do dopravy a veřejného prostoru v rámci Vize 25.
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Vize pro Prahu 25
základní

4.4 Orientační přehled
investičních záměrů
Pro ověření reálnosti Vize pro Prahu 25 jsme
zpracovali orientační přehled předpokládaných investičních záměrů. Jedná se o akce, o kterých
město v různé míře uvažuje; výjimkou nad rámec
známých či připravovaných záměrů jsou investice
do rekonstrukce veřejných prostranství a podpora
cyklistické dopravy nezbytná k dosažení 8% podílu (tam jde ovšem o pouhá 3 % z předpokládaných
investic). Orientační přehled investic bylo nutné
zpracovat také proto, aby bylo možné posoudit
investiční náročnost Vize pro Prahu 25 ve srovnání
s ostatními variantami možného vývoje.

Vize 2025

Orientační přehled investic podle scénářů je
představen v tabulce 4. Tato tabulka rozhodně
neznamená, že je podle názoru iniciativy
Auto*Mat nezbytné pro realizaci Vize postavit
nebo nepostavit všechny jednotlivé investice
právě tak, jak jsou zde uvedeny. Jedná se
o pouhou oporu pro zhodnocení realizovatelnosti
a potvrzení, že Vize 25 svou finanční náročností
nevybočuje z ostatních možných scénářů.
Ze srovnání scénářů vyplývá, že Vize pro Prahu 25
patří mezi rozpočtově nejpřijatelnější scénáře (viz
tabulka níže). V celkových investicích je o málo
dražší než nulový scénář a levnější než varianty
zaměřené na podporu automobilové nebo veřejné dopravy. Díky dobrým možnostem kofinancování jsou investice z vlastních prostředků města
u Vize pro Prahu 25 nejnižší. Dále platí, že scénáře, které nebudou limitovat nárůst dopravního
19

Vize pro Prahu 25
pesimistická varianta

Nulový scénář

Podpora VHD
bez cyklodopravy

Podpora IAD

Omezení IAD

0

50

100

150

200

Prostředky města
Kofinancování

Finanční
náročnost
scénářů
Finanční náročnost
posuzovanýchposuzovaných
scénářů
výkonu (zejména alternativa 3 – rozvoje autodopravy), se projeví ve vyšších veřejných nákladech v jiných položkách rozpočtu včetně např.
zdravotnictví nebo sociálních služeb.19 Podstatné
je také srovnání benefitů, které jednotlivé scénáře
přinášejí – v případě scénářů, jež nezahrnují
rekonstrukci uličního prostoru či zlepšení životního prostředí, bude výsledkem město s nízkou
kvalitou života.XXXI, XXXII

Např. civilizační choroby způsobené nedostatkem pohybu, dopravní policie, hasiči (dopravní nehody), zajištění dostupnosti cílů pro sociál-

ně slabé apod.
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Záměr

Náklady
(mld. Kč)

Kofinancování

Metro D: Písnice – Pankrác

24

50 %

Metro D: Pankrác – přestup A

16

50 %

Metro D: třetí úsek

7

Železniční diametr

40

Vize
základ

Vize
pesim.

Nulový
scénář

Podpora
VHD

Podpora
IAD

-

-

-

-

-

-

-

Omezení
IAD

-

80 %

Zkapacitnění trati na Kladno

10

80 %

Železniční tangenta

10

80 %

-

Nové železniční zastávky

5

Rozvoj elektrické MHD

15,5

Bezbariérová VHD

4,5

Parkoviště P+R

2

-

Odstranění bariér VHD

5

-

Východní sekce MO (Průmyslová)

9

Dvorecký most

0,5

Dostavba sítě cyklotras

1,5

25 %

-

80 %20

-

-

-

-

50 %

70%

-

80 %

-

-

21

Zahuštění sítě cyklotras

1,5

25 %

Cyklodoprava – velké záměry

1,2

25 %

Veřejný prostor – bulváry
Veřejný prostor – místní ulice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

70 %

-

-

-

15

70 %

-

-

-

-

-

Veřejný prostor - parky

2

Strategické pěší cesty

1

Humanizace SJM

3

Bezpečné cesty do škol

2

-

Umění ve veřejném prostoru

2

-

-

-

-

-

-

-

Metro D centrum čtvrtý úsek
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-

-

-

-

Metro A Strašnická – Zahradní Město

10

-

-

-

-

50 %
-

Tramvajové trati nad rámec 10 mld.

5

60 %

-

-

-

-

50 %

Východní sekce MO (Malešice)

40

0%

-

-

-

-

Radlická radiála

20

0%

-

-

-

-

Břevnovská a Vysočanská radiála

45

0%

-

-

-

-

-

Spojky IAD a zkapacitňování komunikací

34

0%

-

-

50 %

-

-

Podzemní garáže

10

0%

-

-

-

-

-
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Scénář

Prostředky
města

Celkové
investice22

Investice do
VHD

IAD

Veř. prostor
+ pěší

Cyklodoprava

Vize pro Prahu 25 – základní

78 mld.

162 mld.

50,6 %

12,5 %

33,5 %

3,3 %

Vize pro Prahu 25 – pesimistický

60 mld.

105 mld.

46,5 %

16,2 %

34,3 %

3,0 %

Nulový scénář

123 mld.

156 mld.

26,7 %

69,5 %

3,2 %

0,7 %

Podpora VHD

86 mld.

195 mld.

84,2 %

11,4 %

4,4 %

0,0 %

Podpora IAD

191 mld.

204 mld.

6,4 %

93,6 %

0,0 %

0,0 %

Omezení IAD

75 mld.

172 mld.

72,8 %

-1,0 %23

24,7 %

3,4 %

Tabulka 4: Finanční náročnost posuzovaných scénářů.

Tabulka 3: Model investic pro jednotlivé scénáře.

20

Není započtena dostavba SOKP (která se předpokládá ve všech scénářích), je zde započten železniční diametr (který se v některých scéná-

řích neuvažuje).
21

Předpokládají se současně nulové investice do IAD a výběr mýta.

22

V případě velkých rekonstrukcí bulvárů se část úprav tramvajových zastávek realizuje z této kapitoly.

23

V tomto případě bude na mostě umožněn provoz IAD.

12
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Cyklistická

Cyklistická

3%

0,7 %

Veřejný prostor, pěší
33 %

11

Veřejná
27 %

Automobilová
71 %

Veřejná
51 %

13

Současná praxe
(cca 2002–2012)

Automobilová

Vize 25

Cyklistická
0,7 %

13 %

Veřejný prostor, pěší

Veřejný prostor, pěší

3%

4%
Automobilová

Veřejná
27 %

Automobilová

14

69 %

11 %
Veřejná
84 %

Podpora VHD

Nulový scénář

Cyklistická

Veřejná

3,4 %

6%
Automobilová
94 %

Veřejný prostor, pěší
Veřejná
72 %

Podpora IAD

Omezení IAD

25%

Schématické znázornění záměrů pro uvažované scénáře

Vize 25

Podpora VHD

Podpora IAD

Omezení IAD

Rekonstrukce veřejných prostranství
Rekonstrukce městské třídy

Revitalizace veřejného prostoru uvažovaná v rámci Vize pro Prahu 25

Administrativní hranice Prahy
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4.5 Revitalizace
pražských ulic
a veřejných prostranství
Předpokládáme, že až třetinu investic uvažovaných ve Vizi město vynaloží do zkvalitnění
veřejných prostranství. Tyto záměry zpravidla
pozitivně zasáhnou do všech druhů dopravy.
Některá dopravní řešení mohou sloužit současně
jako městotvorný prvek, podporující kvalitu
veřejného prostoru (např. přítomnost tramvají
v ulicích, přestupní body jako urbanizační prvky,24
vedení cyklotras,25 preference čistě pěší dopravy
na určitých úsecích, alternativní a zelenější režimy
parkování26 apod.).
Funkční prvky (lavičky, sedací římsy, fontány,
pítka, apod.) jsou kvalitní a mohou být i umělecky
ztvárněny (viz kap. 4.7). Při plánování uličního
prostoru se používá koncept „od okraje“, kdy
je plnohodnotný prostor věnován pěším a dále
cyklistické a veřejné dopravě. Teprve zbytkový
prostor je použit pro IAD.
Níže přinášíme přehled hlavních navrhovaných
dopravních opatření.

24

Plné využití potenciálu objízdných tras
V situaci, kdy se nepředpokládá výrazný nárůst
intenzit IAD, jsou nově vzniklé kapacitní komunikace zásadní příležitostí k přehodnocení dosavadních tras. Ulice, na kterých poklesne zátěž, by
měly být upraveny tak, aby na nich nedocházelo
k dopravní indukci – jejich kapacita by měla být
zastropována na v danou chvíli sníženou hodnotu.
V souvislosti se zprovozněním tunelu Blanka je
tak nezbytné (kromě zklidnění centra) zrealizovat
opatření bránící indukci na třídách Milady Horákové, Veletržní, Korunovační, Čs. armády apod.
V minulosti nebyla využita příležitost při zprovoznění tunelu Mrázovka na Smíchově (zejména
mělo dojít ke zklidnění ulic Strakonická, Hořejší
nábřeží, Svornosti). V souvislosti s dalšími záměry
(propojení Evropská – Svatovítská, dostavba MO)
lze uvažovat o zastropování kapacity na komunikacích jako Jana Želivského nebo v části Evropské.
Takovou úpravu je nejlépe provést vhodnou
rekonstrukcí uličního profilu, jak je popsáno dále.

Rekonstrukce bulvárů
Hlavní pražské třídy by měly projít komplexní
přestavbou, která bude reflektovat udržitelnější
a nedopravní využívání prostoru, odpovídající
podmínky pro bezmotorovou dopravu a ozelenění
ulic.

Při přestupních bodech a zastávkách veřejné dopravy vzniká obchodní vybavenost a lidská aktivita, která by se ve městě se slabší pozicí

VHD objevila v menší míře. Lidé vyřizující své návštěvy služeb a obchodů vázaných na cesty veřejnou dopravou také šetří celé samostatné nákupní
cesty. Preference zatraktivňuje tramvaje a autobusy a láká na konkrétní trasy více cestujících.
25

Vhodné podmínky pro jízdu na kole v ulicích i mimo ně vytvářejí příležitosti pro rozvoj místní obchodní vybavenosti. Lidé neuzavření

v dopravních prostředcích zvyšují svou přítomností a dohledem sociální bezpečnost místa.
26

Lokální přesunutí parkování aut na jiná místa odstraní nejnepříjemnější místa pro chůzi a vytvoří prostor pro pobytové funkce – ať už

lavičky, stromy či předzahrádky.
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Dejvická - vizualizace možnosti přeměny © Peter Bednar & Idan Zveibil

Taková přestavba zpravidla zahrnuje kompletní
obměnu povrchů, rozšíření chodníků a zřízení
souvislého řešení pro cyklistickou dopravu, přeložky inženýrských sítí (buď pod chodníky, nebo
do kolektoru), rekonstrukci tramvajové trati (je-li
přítomna), obměnu mobiliáře a doplnění zeleně,
zpravidla stromořadí.
Plnohodnotná řešení cyklodopravy a pěší dopravy
v kontextu nepreference automobilové dopravy
na bulvárech také znamená vyšší komfort chůze
a jízdy na kole. Přehlednější dopravní prostředí
s prostorovou preferencí bezmotorové a veřejné
dopravy samo o sobě zvýší dopravní bezpečnost
ulic a spolu s novým městským mobiliářem vrátí
na tyto místa pouliční život.
Kandidáty na prioritní realizace jsou ulice Vinohradská, pravobřežní nábřeží (Vyšehrad – Karlovy lázně),
třída Milady Horákové východně od Letenského nám.,
Dejvická, Na Poříčí, Sokolovská (Kaizlovy Sady – Balabenka), Nádražní, Plzeňská (Radlická – Pod Kotlářkou),
Jaromírova – Křesomyslova – Otakarova, Dlabačov –
Bělohorská (po Patočkovu), Korunovační. XXXIII

Humanizace severojižní magistrály je popsána
dále samostatně.

Rekonstrukce strategických veřejných
prostranství
Vedle hlavních bulvárů je stejně zásadní rekonstruovat nejdůležitější veřejná prostranství, která
jsou dnes přes svůj značný potenciál zanedbaná
(KarlovoXXXIV a Václavské náměstí, náplavky, Klárov
a další lokality).
Na rekonstrukci bulvárů a strategických veřejných
prostranství je vyhrazeno 10 mld. Kč.

Zkvalitnění veřejného prostoru v běžných ulicích
Rekonstrukce vedlejších ulic zpravidla zahrnuje
kompletní obměnu povrchů, stavebně řešené
dopravní zklidnění, obměnu nebo doplnění mobiliáře, doplnění městské zeleně, zejména stromořadí, a případně přeložky inženýrských sítí.
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Součástí tohoto záměru je zřizování zón 30 km/h
s volnou prostupností pro jízdní kola a také
realokace parkovacích míst v oblastech jejich nedostatku (viz dále oddíl parkovací politika, půjde
o rozpočtově neutrální opatření).

Uliční prostor – revitalizace a nové
parky

Na obnovu prostoru běžných ulic je vyhrazeno 15 mld. Kč. Lze předpokládat, že se podaří
zrekonstruovat cca čtvrtinu pražské uliční sítě, což
pokryje nejvíce potřebné ulice v širším centru.

Kromě soustředění se na uliční veřejné prostory
je nezbytné věnovat pozornost také zeleni, zejména v širším centru města. Revitalizace, obnova
a vznik nových parků zejména v oblastech jejich
deficitu27 jsou důležité také pro zvýšení atraktivity
širšího centra pro bydlení. V rámci investic doporučujeme vyhradit 2 mld. Kč.

Humanizace severojižní magistrály

Strategické chodníky

Na magistrále předpokládáme nejen již schválenou kultivaci veřejného prostoru a přestavbu
ulic, nýbrž i stavební odstranění mimoúrovňových
křižovatek Vltavská a od Vyšehradu po ul. Na
Strži, v souladu se studií TSK-ÚDI + ÚRM z roku
2009. V oblastech, kde zůstane estakáda (Těšnov),
je nezbytné zkvalitnit prostor pod samotnou
estakádou a najít pro něj maximálně městotvorné
využití. Předpokládané náklady celé humanizace
jsou kolem 3 mld. Kč.

Poslední navrhované opatření pro zkvalitnění
veřejného prostoru je zřídit cca 250 km chodníků
tam, kde nyní neexistuje adekvátní pěší spojení.
Existují stovky chybějících propojení k různým
objektům, mezi částmi zástavby a dokonce
i mezi městskými částmi, v současnosti realizované vyšlapanými pěšinami. K realizaci je třeba
posílit pozici pěší dopravy v územním plánu tak,
aby existující pěší cesty nemohly zmizet, jsou-li
pravidelně užívány. To vyžaduje předem vyčlenit
dostatečné finanční prostředky na výkupy pozemků. Vlastní výstavba pak není příliš nákladná,
lze ale předpokládat, že příprava záměrů, kde se
vyskytnou problémy, se potáhne řadu let a dojde
k ní až blízko roku 2025. Souběžně s výstavbou
nových chodníků je třeba zajistit i soustavnou
údržbu těch stávajících a rychlé opravy na základě
podnětů od občanů.

Bezpečné cesty do škol
Jakkoli budou podmínky pro pěší a cyklistickou
docházku do školy již zlepšeny rozsáhlým dopravním zklidňováním, přestavbou hlavních tříd
a zlepšením podmínek pro jízdu na kole, nevyřeší
se tím všechny problémy. Souběžně s realizací
těchto změn by proto měl běžet program, který
připraví plán mobility pro všechny pražské školy
a realizuje opatření, jež nebude možné pokrýt
z jiných programů.

27

Oblasti s deficitem celoměstských parků definuje např. nedávno zveřejněná analýza IPR pro Metropolitní plán.
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4.6 Městotvornost
jednotlivých druhů
dopravy
28

Hromadná doprava je sdílený, sociálně neutrální
prostředek, má výrazný dopad na koncentraci
obyvatel a jejich ekonomickou aktivitu v místech
své přítomnosti. Povrchová doprava (tramvaje)
přitom na rozdíl od dopravy segregované (vlak,
metro) působí městotvorně, a to i proto, že jsou
cestující po celou dobu přepravy přítomni
v městském prostoru a interagují s ním. Cyklistická doprava má oproti VHD ještě tu výhodu, že
dále tlumí bodový efekt zastávek, cyklista může
zastavit prakticky kdekoliv. Obecně pak platí, že
stavby pro rychlou dopravu mají výrazný bariérový efekt pro dopravu místní.
Pro maximální městotvornost dopravního řešení
je nezbytné dodržovat následující postupy:
• Při navrhování dopravní obslužnosti území
musí být zohledněn její dopad na charakter území. Je upřednostňována veřejná a bezmotorová
doprava. Liniové dopravní stavby jsou navrhovány
tak, aby byl minimalizován dělící efekt.
• U komunikací vytvářejících neprostupnou
bariéru je definována maximální vzdálenost příčných křížení: nesmí to být více než cca 300 metrů,
vede-li komunikace (silniční i drážní) v uličním
koridoru, a nesmí překročit cca 500 m, vede-li
rostlým městem.

28

• Jsou upřednostňována povrchová řešení
příčných křížení. Mimoúrovňová křížení nelze
dopustit zejména tehdy, je-li komunikace vedena
v uličním koridoru.
• V rostlé zástavbě jsou potlačována opatření
zvyšující dělící efekt (zábradlí, stěny, opěrné zdi).
• Lineární efekt komunikací veřejné dopravy
se posiluje vedením komunikací veřejné dopravy
koridory, kde se předpokládá koncentrace aktivit,
a maximální přístupností zastávek (u tramvají
a metra pokud možno z obou konců).
• Koridory, kde se předpokládá koncentrace
aktivit, musí být lineárně a obousměrně přístupné
pro cyklistickou dopravu.
• U stanic rychlé veřejné dopravy je definován prostor pro vznik lokálního centra; jsou
definovány požadavky na kvalitu prostředí okolí
stanic. Struktura zástavby v okolí má koridorový
charakter umožňující ekonomické aktivity, sociální kontakt a sociální kontrolu.

4.7 Umění ve veřejném
prostoru
Kvalitní městský mobiliář je nutnou podmínkou
pro atraktivní veřejný prostor (viz kap. 4.5), ale
nestačí. Předpokládáme, že 1–2 % rozpočtů na
veřejný prostor bude rezervováno na umělecká
řešení veřejných prostranství – jednak na umělecká díla jako taková, jednak na umělecké ztvárnění
prvků mobiliáře. Umění ve veřejném prostoru
je zásadní pro identifikaci lidí s lokalitami, jeho

Upraveno z kapitoly 1.6.1 materiálu Pražského urbanistického kroužku k managementu území.
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přítomnost tvoří nezbytnou konkurenci komerční
exploataci veřejného prostoru, která jinak zabírá
všechny dostupné plochy.
Aby byla zajištěna vysoká kvalita instalací, je
nezbytné, aby byly instalace soutěženy a jejich
výběr realizovali kurátoři a znalci výtvarného
umění.
V souvislosti s expozicí umění ve veřejném
prostoru a celkovou snahou o jeho estetizaci je
nezbytné stanovit pravidla (regulaci) pro reklamní
plochy a jiný vizuální smog, který snižuje kvalitu
veřejného prostoru. Následně je pak nutné dodržování těchto pravidel účinně vymáhat.
„Dočasnou“ součástí umění ve veřejném prostoru
je i živá kultura realizovaná na veřejných prostranstvích. K tomu podrobněji kap. 4.21.

4.8 Síť komunikací pro
automobilovou dopravu
V rámci Vize předpokládáme dosažení minimálního nadřazeného systému pro IAD, který nepovede
ke zvýšení intenzity provozu, ale dokáže snížit
zátěž IAD na životní prostředí. Zásadní součástí
tohoto systému je náhrada východní sekce
Městského okruhu, vedená v koridoru Průmyslové
ulice. Kromě tohoto záměru nepředpokládáme
další výstavbu kapacitních komunikací. Zejména
plánované radiály NKS (Radlická, Břevnovská, Vysočanská) by měly být opuštěny nebo navrženy v
omezené podobě, jež nenavýší kapacitu celé sítě.

Předpokládáme nicméně dostavbu vnějšího
okruhu (SOKP) ze státních prostředků – vedení
vnějšího okruhu by přitom mělo reflektovat vývoj
suburbanizace a přizpůsobit se mu zejména
v severní sekci.

Východní sekce MO – náhradní stopa
Předpokládáme vedení východní sekce Městského okruhu v náhradní stopě Průmyslová –
Kbelská. Oproti aktuálně připravovanému záměru
předpokládáme řešení funkční také pro bezmotorovou dopravu a v oblasti Hloubětína maximálně
citlivé.. Zřízení mýtné oblasti (kap. 4.12) by mělo
umožnit rozložení zátěže směrem k tunelu Blanka
do více ulic (zejména s cílem odlehčit ulici
V Holešovičkách).

Východní sekce MO – výstavba
v polovičním profilu
Nad rámec základního scénáře lze připustit
částečnou realizaci východní sekce MO v původní
předpokládané stopě přes Balabenku. S ohledem
na současné vedení dopravní zátěže v severojižním směru ulicí Jana Želivského a výhledově možnému zavedení mýta v celém širším centru města
je možné o východní komunikaci ohraničující oblast výběru mýta uvažovat, ovšem za dodatečných
podmínek ke stávajícímu schválenému MO+LS
v řízení EIA (kde je již realizace podmíněna dostavbou SOKP a zavedením mýta):
• Tato komunikace nebude chápána jako nezbytná pro zavedení mýta (mýto lze zavést
i bez ní).
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• Tato komunikace nesmí zvýšit průjezdnou
kapacitu v oblasti, tudíž její zavedení musí být
spojeno se snížením kapacity v odpovídajících
směrech (zejména ul. Jana Želivského, Českobrodská, Českomoravská).
• Komunikace se realizuje v minimálním
technicky možném profilu, tedy 3 pruhy pro oba
směry dohromady (standard bude 1+1, mimo to
řadící a stoupací pruhy v tunelech).
Komunikaci lze spíše než jako „poslední sekci
okruhu“ definovat jako „obchvat Malešic a Hrdlořez“ ve stopě MO.
Vzhledem k nákladnosti záměru (cca 15 mld.
Kč čistě z rozpočtu města) je přitom žádoucí
uvažovat o přímých zdrojích financování ze strany
uživatelů, tedy například z mýta v centru nebo
parkovacích poplatků. Případně lze uvažovat
o tom, že by byly mýtem zatíženy samotné tunelové úseky (Černokostelecká – Českobrodská
a Českobrodská – pod Vysočanským náměstím).
Poznámka: Tento koncept je do značné míry
v souladu se souběžně vypracovaným návrhem,
který se objevuje v rozpracovaném dopravním
konceptu Metropolitního územního plánu (MÚP).
Ten předpokládá využití stávajících komunikací
Povltavské, Čuprovy a Spojovací a doplnění krátkého tunelového úseku od Českobrodské,
v provedení pravděpodobně dovolujícím odvedení zbytné IAD z ulice Jana Želivského, aniž by byla
navýšena celková kapacita v oblasti.

Radiály
V konceptu Vize je opuštěna výstavba všech
radiál, jmenovitě Břevnovské a nedokončených
úseků Vysočanské a Radlické radiály. Břevnovskou
a Vysočanskou radiálu hodnotíme jako velmi rizikové stavby, které není žádoucí dokončit (stejně
se k nim staví výše citovaný dopravní koncept
MÚP). Radlická radiála by mohla mít pozitivní
efekt ve snížení zátěže ulic Radlické a Plzeňské.
Existuje zde ovšem značné riziko využívání této
trasy pro tranzit osobní IAD v relaci D5 (Plzeň) –
R10/D11 (Mladá Boleslav, Hradec Králové), a to
i po dokončení jihovýchodní sekce SOKP, vzhledem k jeho trasování. Realizaci nedokončené části
Radlické radiály tak lze akceptovat pouze, bude-li
realizována způsobem, který tuto tranzitní atraktivitu omezí, například začleněním série úrov
ňových křížení v oblasti Nových Butovic a Radlic.
S ohledem na toto riziko a přetrvávající finanční
náročnost nicméně tento záměr do investic
v rámci Vize pro Prahu 25 nezahrnujeme.

4.9 Metro D
Předpokládáme realizaci metra D v jižní větvi
v aktuálně připravované podobě, tedy
s dočasným částečným zprovozněním v podobě
rozvětvení ve stanici Pankrác. Byla-li by ale
výstavba metra ustanovena jako nejvyšší priorita
a připraveno okamžité pokračování výstavby
směrem na sever, je stále možné se tomuto řešení
vyhnout a do roku 2025 postavit linku D z Písnice
až k přestupu na trasu A.
Jakkoli to není pro celkové vyznění Vize pro Prahu
25 podstatné, navrhujeme znovu zhodnotit návrh

43

vedení trasy D z Pankráce směrem na sever,
v současnosti vycházející ze studie z osmdesátých
let. Od té doby se požadavky na dopravu výrazně
změnily a vhodnějším řešením by dnes mohlo
být spíše tangenciální spojení a plošné pokrytí
rychlou dopravou. Možné varianty jsou:
a.
Vedení přes stanici Hlavní nádraží na
Náměstí Republiky, kde by byla linka ukončena
(koncept ÚP, koncept MÚP).
b.
Vedení severovýchodním směrem přes Jiřího
z Poděbrad nebo Floru, s výhledovým ukončením
ve Vysočanech.
Ke zvážení východnější varianty vede následující:
• Oblast souvisle zastavěného centra, kde
předpokládáme redukci IAD na základě mýta, se
rozkládá východně od historického centra, tedy
v oblastech, které by takto mohla linka D obsloužit.
• Vedení trasy na Hlavní nádraží (a následně
na Žižkov) znamená zdvojení trasy a pro cesty na
delší vzdálenosti spíš nevýhodnou alternativu
plánovanému S-Bahnu přes Operu (viz dále). Pro
místní spojení není přitom metro vhodné.
• Konkrétní vedení a polohu křížení s trasou A
(v úvahu připadají stanice mezi Náměstím Míru
a Strašnickou) je třeba zhodnotit novou vyhledávací studií, která by vzala v úvahu i vedení
S-Bahnu přes Depo Hostivař, tramvajovou
tangentu ze Želivského na Spořilov a nové využití
Nákladového nádraží Žižkov.

4.10 Rozvoj příměstské
železnice
Rozvoj příměstské železnice jako nejrychlejšího
druhu veřejné dopravy je zásadní pro snížení
dopravní zátěže IAD vstupující do Prahy ze
Středočeského kraje, a také pro zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy jako celku.XXXVI
Příměstská železnice může přepravovat násobně
více cestujících než dnes. Klíčem ke zvýšení atraktivity je náhrada dojezdového modelu radiálních
linek modelem průjezdných diametrálních linek
skrze širší centrum. Tak je to již několik desítek let
praktikováno ve větších městech vyspělé Evropy.
Tento postup je zakotven i v pražském ÚP, a již
byly provedeny první kroky k jeho realizaci.XXXVII
Tratě je třeba zkapacitnit a doplnit novými zastávkami.XXXVIII Jednou z linek je nezbytné napojit
i letiště Václava Havla. Průjezdný model je účelné
doplnit několika tangenciálními linkami. Rozvoj
příměstské železnice lze rozdělit do následujících
čtyř oblastí, jimž se dále věnujeme podrobněji:
• Zřízení průjezdného modelu příměstské
železnice skrze širší centrum (železniční diametr –
tzv. Nové spojení 2).
• Zkapacitnění železničních tratí a napojení
letiště na železnici.
• Doplnění nových zastávek v centru.
• Výstavba tangenciálního propojení pro městskou železniční linku.
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Průjezdný model příměstské železnice
(S-Bahn) skrze širší centrum (železniční
diametr)
Za zásadní záměr považujeme výstavbu větveného
železničního diametru mezi Florencí na jedné
straně a Smíchovským a Vršovickým nádražím na
druhé straně. Trasa přes stanici Opera s přestupem na Hlavní nádraží i metro A a C je vhodným
způsobem, jak v Praze zřídit spolehlivý a atraktivní
průjezdní systém S-Bahnu. Vzhledem k finanční
náročnosti (odhadem 40 mld.) a skutečnosti, že jde
o stavbu překračující svým rozsahem rámec Prahy,
nicméně předpokládáme realizaci s jen minimální
finanční spoluúčastí hlavního města (kolem 20 %).
V rámci rozvoje městské železnice by měl mít
tento záměr maximální prioritu a být do roku 2025
realizován nebo těsně před dokončením.

Zkapacitnění železničních tratí a napojení Letiště Václava Havla na železnici
Zkapacitnění hlavních železničních tratí přes
centrum je do značné míry odvislé od oddělení
příměstské železnice od železnice dálkové. Na
běžné dvoukolejné trati pomalé a často zastavující příměstské vlaky překáží rychlým vlakům
dálkovým. Segregaci příměstské železnice v širším
centru zajistí větvený podpovrchový železniční
diametr.XXXIX Plně segregovat dálkovou dopravu od
příměstské na čtyřech hlavních historických cca
150 let starých tratích (Beroun, Benešov, Kolín,
Kralupy) je možné až s výstavbou nových tratí pro
dálkovou dopravu.XL Čtyři původně hlavní tratě
by pak mohly bez problémů sloužit převážně
příměstské a regionální dopravě. Do roku 2030
by měla být v provozu nová vysokorychlostní trať
Praha – Litoměřice, uvolňující tak trať na Kralupy.XLI

Největší nevyužitý potenciál má trať Praha
– Kladno. Jednokolejná historická trať slouží
převážně pro příměstskou a regionální dopravu,
ale s omezenou kapacitou. Zkapacitněním tratě
(zdvoukolejnění a elektrizace) včetně zastávky na
letišti se stane nejzatíženější příměstskou tratí.
Do r. 2025 by měl být v provozu úsek Veleslavín –
Kladno včetně zastávky na letišti. Předpokládá se
financování z prostředků SŽDC.
Považujeme však za vhodné do roku 2025 částečně
zdvoukolejnit a elektrifikovat i další jednokolejné
tratě.XLII Možností je mnoho, včetně výstavby nových
tratí.XLIII Dosažení nejlepších výsledků s pomocí
železnice vyžaduje dlouhodobou spolupráci Prahy,
Středočeského kraje, SŽDC, ministerstva dopravy a
dopravců, aby vznikla jasná koncepce a společný
postup realizace těchto dlouhodobých investic.

Doplnění chybějících zastávek
Pražská železnice má obecně špatný kontakt se
zástavbou. Je proto nezbytné doplnit řadu chybějících zastávek. Kromě Podbaby a Kačerova (ve výstavběXLIV), zastávky Běchovice-střed (zprovoznění
pravděpodobně 2015XLV), Edenu a Zahradního
města (přestavba trati Vršovice – Hostivař bude
zahájena 2014) by to měly být zastávky Karlín,
Rajská zahrada, Bubny, Výstaviště, Liboc, Dlouhá
míle, Letiště V. Havla, Výtoň, U Kříže, Depo Hostivař. Na výstavbě nových zastávek by se podílelo
město společně se SŽDC.
Dílčím, ale nezanedbatelným krokem ke zpřístupnění železnice a potenciálně S-Bahnu pro potřeby
města by mělo být zpřístupnění „zadní strany“
železničních stanic z přilehlé uliční sítě; zejména
je třeba realizovat výstup z Hlavního nádraží
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do ulice Italská, zlepšení lze ale dosáhnout i na
nádražích Vršovice, Smíchov a jinde.

Polookružní městská železniční linka
Zřízení železniční tangenty s atraktivním intervalem považujeme za vhodné doplnění předchozích
etap rozvoje sítě. Prostor pro více městských
linek by znamenal zřídit (kromě dále uvažovaných) například zastávky U Kříže, Depo Hostivař,
Spořilov, Braník. Železniční tangenta by posílila
využitelnost příměstské železnice jako alternativy
silničním komunikacím nebo pomalým autobusovým linkám vedeným severojižně na východě
souvislého centra. Nové železniční zastávky a zkapacitnění vybraných úseků (přesmyk Hloubětín
a zdvoukolejnění spojení Libeň – Malešice –
Kačerov – Radotín) si vyžádají investici
v řádu 10 mld. Kč, hrazenou částečně z prostředků
města. Zkapacitnění městské železniční tangenty
předpokládáme až v časovém horizontu po
roce 2025, případně ve scénářích maximalizace
veřejné dopravy.

4.11 Rozvoj elektrické
MHD
Výstavba 1 km tramvajové trati může být až třináctkrát levnější než stejně dlouhý úsek metra.29,
XLVI
Nové tramvajové trati fungují plošně, zlepší
kvalitu veřejné dopravy na více místech. Tramvaj
působí městotvorně („přitáhne“ obsloužené
oblasti mentálně blíže k centru).

29

Dle městského dokumentu „Možnosti rozvoje sítě
tramvajové dopravy v Praze“XLVII existuje zásobník
třinácti tratí k realizaci, v různém stupni územní
přípravy.
Do roku 2025 tedy předpokládáme zřízení tramvajových tratí v investičním rozsahu zhruba
15 mld. Kč, s následujícími prioritami:
• Dvorecký most – Budějovická – Pankrác
(důležité tangenciální spojení),
• Modřany – Libuš (D) (dotažení tramvaje
k metru),
• Želivského – Eden – Spořilov – Jižní Město
(zásadní východní tangenta),
• Václavské náměstí (horní část).
Zřízení tramvajové trati v horní polovině Václavského náměstí, s nímž vzhledem ke stupni příprav
již počítáme, je nezbytné pro humanizaci severojižní magistrály – zkvalitnění místní dopravy po
centru, opětovné propojení Vinohrad a Nového
Města pro místní dopravu, zlepšení „adres“ na Vinohradech a podél Václavského náměstí. Alternativa vedení tramvajové trati ulicí Washingtonovou
k Hlavnímu nádraží není dostačující, pro kvalitní
obsluhu centra je nezbytné, aby tramvaj skutečně
vedla přes horní polovinu náměstí až k Vodičkově.

Trolejbusy
Jako alternativu k současným páteřním autobusovým linkám a výstavbě některých nových tramvajových tratí lze využít trolejbusy. Jsou vhodné

Příkladem nevhodně volené trasy metra je pokračování linky A za Veleslavínem, naopak připravovanou linku D považujeme za efektivní

vzhledem k tomu, že pokrytá oblast metro dostatečně vytíží a linka současně zajistí rychlé spojení do centra Prahy pro celé Jesenicko.
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na vytížených autobusových tazích, kde ale není
ve výhledu reálné nasazení tramvají. Vhodné
je zavedení linky do Bohnic, kde by zřízení
trolejbusových linek bylo výrazně ekonomičtější
než tramvajová trať. Postupná elektrifikace by pak
mohla pokračovat linkami 136 a 177.
Trolejbusy jsou citlivé na politická rozhodnutí.
Jejich znovuzavedení vyžaduje plné pochopení
jejich výhod i nevýhod. Chápeme je především
jako způsob, jak lze při kvalitním plánování tratí
v dlouhodobém horizontu šetřit provozní náklady.

4.12 Dopravně-organizační opatření
(výkonové zpoplatnění,
parkování apod.)
S ohledem na cíl dosažení nižšího objemu automobilové dopravy v centru je žádoucí implementovat sadu dopravně-organizačních opatření,
která povedou jednak ke snížení dopravní zátěže
z IAD, jednak budou generovat dodatečné finanční prostředky. Příjmy z mýta a parkovacích zón by
se měly dělit rovnoměrně mezi příslušnou městskou část a celoměstský fond určený na podporu
udržitelné mobility.

Výkonové zpoplatnění IAD + nízko
emisní zóna (NEZ) = emisně citlivé
mýto
Výkonové zpoplatnění IAD (mýto) je účinným
nástrojem regulace dopravy, s přímými důsledky
na zlepšení její plynulosti a na snížení nároků na
uliční prostor. Nízkoemisní zóna by měla mít za
cíl snížení dopadu IAD na životní prostředí, její
zavedení by nemělo suplovat dopravně-regulační
funkci.
Hlavní motivací pro nízkoemisní zóny je vyřadit
postupně z provozu vozidla, u kterých emise
způsobené spalováním v motoru převyšují emise
z odvalu pneumatik, otěru brzd a dalších zdrojů
nezávislých na typu motoru. Proto je žádoucí
režim nízkoemisní zóny postupně zpřísňovat
s ohledem na probíhající obměnu vozového parku, kterou by měl režim NEZ přiměřeně motivovat.
Zásadní je podíl vozidel, která by neměla mít do
oblasti vůbec přístup. Restrikce více než cca 10 %
vozového parku nebude pro veřejnost přijatelná,
pokud na druhou stranu NEZ vylučuje jen malou
část vozového parku, začíná se míjet účinkem
a ztrácí motivační efekt. Cyklus, ve kterém se
podmínky vjezdu do NEZ zpřísňují, by neměl být
delší než 5 let.
Ani několikeré opakování cyklu NEZ neznamená
bezemisní IAD (zůstanou emise ze zdrojů mimo
motor), stále přetrvává také prostorová náročnost
IAD, proto je současně nezbytné kombinovat
nízkoemisní zónu s výkonovým zpoplatněním
(mýtem). Posílení pozitivního efektu NEZ na životní prostředí se přitom dosáhne diferencovaným
zpoplatněním vozidel, která budou moci do zóny
vjíždět. Takovou kombinací získáváme systém,
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který je účinný ve snižování dopadů IAD na
životní prostředí i ve zlepšení plynulosti dopravy
(„congestion charge“).
V rámci Vize pro Prahu 25 doporučujeme zavedení kombinace mýta a nízkoemisní zóny v oblasti
ohraničené zhruba Městským okruhem, s cílem
1) vyřadit postupně z dojížďky do města více
znečisťující vozidla a 2) snížit intenzitu IAD v této
oblasti o zhruba 20 %. Zásady jsou následující:
• 5–10 % nejvíce znečišťujících vozidel
v dopravním proudu má zakázaný vjezd, 5–10 %
nejméně znečišťujících vozidel má vjezd zdarma.
• Platí se jednou za celý den, rezidenti mají
roční „zásobník“ dnů, kdy mohou vyjet zdarma
(cca 50). Předplatné se slevou není možné.30

Parkovací politika
Parkovací politika je účinným nástrojem řízení
poptávky po IAD. V rámci Vize pro Prahu 25 považujeme za vhodné splnit tři základní cíle – snížit zátěž
ulic parkujícími auty, využít potenciál parkovací
politiky pro snížení podílu IAD v centru a zároveň
zachovat přiměřenou míru dostupného parkování
pro rezidenty. Dále je rozvádíme podrobněji.
1. Snížení zátěže uličního prostoru „dopravou
v klidu“.
Jde o dosažení stavu, kdy:
• nedochází k „divokému“ parkování, zásobování má vyhrazená místa, která jsou respektována,
dodržování pravidel parkování je kontrolováno
a vynucováno,

• Zásobování, taxi, carsharing apod. mají slevu.
• Mýto je dvouzónové, pro historické centrum
jsou nastaveny přísnější podmínky, zřejmě ve
formě vyššího mýtného (NEZ má totiž větší efekt,
působí-li na větší ploše).
• Nízkoemisní zóna na nejvíce znečišťující vozidla platí uvnitř celého Pražského okruhu, a to
i v oblastech, kde není dokončen – pouze s uvážením tras pro tranzitní, zejména nákladní dopravu.
Z mýta předpokládáme v celém období do roku
2025 příjem ve výši zhruba 5 mld. Kč, který bude
možné investovat zejména do rozvoje udržitelné
dopravy.

• parkující auta nebrání v rozhledu v blízkosti
křižovatek a přechodů pro chodce,
• šikmé nebo kolmé stání je minimalizováno,
• parkování nevytváří bariéry, umožňuje pohodlně přecházet ulici prakticky kdekoli,
• chodníky mají volnou šířku dovolující pohodlnou chůzi několika chodců vedle sebe,
• v parkovacím pásu se ponechává dostatečný
prostor pro uliční zeleň (aleje, zelené plochy,
záhony),
• ponechává se dostatečný prostor pro jiný
mobiliář (stání kol, předzahrádky, „zahrádky na
parkovacích místech“).

30

Cílem zřízení mýta je snížení intenzity cest,. Jakékoliv „množstevní“ slevy tudíž naprosto nejsou žádoucí
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2. Dosažení regulační funkce parkovací politiky
směrem ke snížení podílu IAD v centru.
Přetlak poptávky po parkovacích místech chápeme jako regulační prvek – je nicméně třeba
rozlišovat, ve kterých oblastech je žádoucí, a kde
ne. Rozlišujeme čtyři zóny:
• V oblasti přetížené dopravou v klidu i pohybu (tedy v historickém centru a nejbližším okolí)
dojde ke zmrazení počtu parkovacích míst. Nová
parkovací místa bude možné zřizovat výhradně
mimo uliční síť a při současném odstranění stejného počtu parkovacích míst z ulic.
• V oblasti přetížené zejména dopravou
v klidu, ale s menšími problémy s dopravou
v pohybu (širší centrum) bude možné vytvářet
nová parkovací místa výhradně mimo veřejný
prostor. Současně vznikne povinnost tamtéž
přesunout i předem danou část parkovacích míst
z uličního prostoru v okolí (cca 1/5 nově vzniklých
míst).
• V oblasti méně zatížené dopravou mohou
vznikat nová parkovací místa mimo veřejný
prostor bez snižování počtu stání v ulicích. Počet
parkovacích míst ve veřejném prostoru je zmrazen, nová mohou vzniknout jen při odebrání jinde.
• V oblasti nezatížené dopravou mohou vznikat
nová parkovací stání i ve veřejném prostoru.
3. Zachování přiměřené dostupnosti parkovacích
míst pro rezidenty.
Přiměřenou dostupností se rozumí dosažení
stavu, kdy má rezident možnost zaparkovat ve

vzdálenosti přiměřené lokalitě a platit částku přiměřenou lokalitě. Obdobně jako pro zřizování nových míst, i zde se podmínky dělí podle blízkosti
k centru. Pro parkovací stání se předpokládá:
• Práce s veškerým fondem parkovacích míst
s cílem omezit parkování v ulicích ve prospěch
parkovacích domů.
• V centrální oblasti města je parkování na ulici
zpoplatněno do té výše, aby se vyrovnala nabídka
a poptávka existujících parkovacích míst.
• V oblastech se značným deficitem parkovacích míst mají mít rezidenti možnost získat parkovací stání mimo obvod svého bydliště. Budou
zohledněny specifické případy (invalidé apod.).
• Minimální cena za parkovací kartu v oblasti
ohraničené Městským okruhem odpovídá ceně
1,2 násobku ročního předplatného na veřejnou
dopravu; tato karta ale současně nabízí majiteli
vozidla volné cestování veřejnou dopravou.
Další opatření parkovací politiky:
• Služby postavené na dopravní obsluze
IAD (hypermarkety, obchodní zóny) budou mít
možnost zkvalitnit si s pomocí města dostupnost
jiným způsobem (obchodní centrum si, stejně
jako obec, může připlatit za linku MHD, může požádat město o příspěvek na cyklostezku a stojany
– předpokládáme sdílení nákladů rovným dílem).
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Současná implementace mýta
a zpoplatněného parkování
Současné fungování mýta a zón placeného stání
reaguje na situaci, kdy je oblast přetížena dopravou v klidu i v pohybu. Nejedná se tedy o „dvojí
platbu za jednu věc“, spíše o synergicky působící
nástroje motivující ještě více k využití alternativního dopravního prostředku. Na potenciálně
citlivé skupiny se vztahuje jen v omezené míře:
• Ti rezidenti, kteří budou auto používat zřídka,
budou mít průjezd prakticky zdarma (nevyčerpají
„volné dny“), a tudíž je adekvátní vztahovat na ně
zpoplatněné parkování dle výše uvedených zásad.
• Nerezidenty dojíždějící pravidelně do sou
kromých nebo neplacených garáží v centru je
naprosto žádoucí motivovat k používání jiných
dopravních prostředků prostřednictvím mýta.
• Pro příležitostné návštěvníky centra Prahy
je žádoucí nastavit a udržovat takové cenové
podmínky pro krátkodobé parkování v uličním
prostoru, aby bylo dosaženo optimálního vytížení
krátkodobých parkovacích stání s ohledem na
postupný úbytek parkování v ulicích.
• Pro dopravní obsluhu a služby se předpokládá sleva na mýtném a fungující krátkodobá
parkovací stání. Opravňuje-li zaplacení mýta
k libovolnému počtu vjezdů do oblasti v průběhu
jednoho dne, bude jeho vliv na cenu poskytovaných služeb minimální a navíc motivuje k efektivnějšímu používání jednotlivých vozidel.

4.13 Přiměřený komfort
pro cesty vykonávané
autem a služby zefektivňující jeho používání
Pro cesty vykonávané autem je zásadní zachování
komfortu v míře odpovídající vzdálenosti od
historického centra a kvalitě obsluhy veřejnou dopravou. Cílem není uživatelům cesty automobilem
znechutit nebo znemožnit. Při nižším objemu IAD
budou mít zbylé cesty vykonané automobilem
vyšší komfort, než jak je tomu v současnosti:
• plynulejší jízda: odstranění hypermobility
(např. zavedením mýta) redukuje dopravní zácpy
i při zmenšení kapacity komunikací,
• inteligentní navádění na volná parkovací místa pracující s úplným fondem použitelných parkovacích stání (tj. veřejná i polosoukromá stání),
• čitelné dopravní prostředí navádějící přirozeně k bezpečné jízdě – režim na hlavních komunikacích odlišný od zklidněných místních ulic,
• rozvoj služeb zefektivňujících užívání
automobilů – zejména carsharing, carpooling (viz
dále).

Carsharing, carpooling, taxislužba
Nedílnou součástí snižování negativních dopadů
automobilové dopravy v širším centru, zejména
pokud jde o prostorový zábor, je rozvoj služeb
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zefektivňujících používání automobilu. Automobil, který více než 90 % času prostojí na ulici, je
nejméně efektivním způsobem využití veřejného
prostranství. Za velmi žádoucí je tak považován
rozvoj služeb, jež zvýší využívání jednotlivých
automobilů a sníží nároky na jejich odstavování. Vyšší míra využití jednotlivých automobilů
znamená také jejich kratší životní cyklus a tudíž
méně starých, emisně nevyhovujících vozidel.
Předpokládáme rozvoj následujících služeb:
• Carsharing. Uživatelsky přístupnější půjčovna
aut použitelná k příležitostným cestám, služba,
která může být provozována soukromými subjekty. Na městě je jeho podpora, spočívající ve
vyhrazení parkovacích míst (vozidla carsharingu
jsou v pohybu více než běžná vozidla, rozvoj
carsharignu tedy parkovací místa celkově šetří),
případně možnosti využívat zdarma zóny placeného stání apod. Přístupnosti je oproti tradičním
půjčovnám dosaženo automatickým rezervačním
systémem, samoobslužnými stanovišti na více
místech ve městě a platbou na hodinu a kilometr
se započtením ceny pohonných hmot i dalších
nákladů.
• Carpooling. Společná dojížďka soukromými
vozidly (pravidelná nebo nepravidelná) cílí na
zvýšení obsazenosti motorových vozidel (v Praze
je průměrná obsazenost 1,3 osoby na osobní
auto). Je zde žádoucí jednak uživatelská podpora
(informační systém), jednak přímé zvýhodnění aut
s vyšším počtem přepravovaných osob: jakkoli
v Praze není mnoho vhodných lokalit, nepochybně jsou i místa, kde lze vyhradit jízdní pruhy pro
vozidla obsazená 3 a více osobami.

• Taxislužba je chápána jako specifický druh
veřejné dopravy (byť se zvláštním „tarifem“). Vozidla taxi budou mít garantovaný vysoký standard a
nepřemrštěné ceny. Vozidla taxi budou mít dovolený průjezd vybranými neprůjezdnými oblastmi
v centru. Služby taxi se budou využívat také jako
doplnění běžné veřejné dopravy (například garantovaný rozvoz z konečné noční VHD pro cesty do
oblastí noční VHD neobsloužených).

4.14 Cyklistická doprava
Na cyklistickou dopravu se díváme jako na součást řešení problému dopravního přetížení širšího
centra. V rámci Vize pro Prahu 25 nerozpracováváme podrobně řešení pro dosažení 8–10% podílu
cyklodopravy. Předpokládáme vznik detailního
plánu rozvoje cyklodopravy, který bude řešit
podrobnosti.
Pro dosažení vyššího podílu cyklodopravy je
zásadní kombinace tří přístupů:
1.
„plánování nabídky“ – budování kvalitní
infrastruktury,
2.
podpůrná opatření (stojany, úschovny, podpůrné body, bikesharing, kolo v MHD, organizační
opatření),
3.

marketing a osvěta.

Finanční náročnost
Integrovaný krajský program snižování emisí
z roku 2010 uvádí investici 1,3 miliardy na dokončení sítě páteřních cyklotras do roku 2020, kdy
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má být současně naplněna koncepce rozvoje cyklistické dopravy předpokládající 5–7% podíl cyklodopravy v sezóně. Pro dosažení 8% celoročního
podílu v roce 2025 bude nezbytné investovat
podobnou částku do zahuštění a zkvalitnění sítě.
Třetí položkou v investičním rozpočtu jsou tzv.
„velké záměry pro bezmotorovou dopravu“ (lávky
Karlín – Štvanice – Holešovice, Kačerov – Spořilov
apod.), na jejichž realizaci v letech 2015–2025
předpokládáme opět podobnou částku. Celkové
investiční výdaje, které zajistí zvýšení podílu
cyklodopravy na 8 %, tak dosáhnou zhruba
4,2 mld. Kč, započteme-li i doposud realizované
investice, dostáváme se nad 5 mld. Kč za zhruba
dvacetileté období, tedy čtvrt miliardy ročně.
Částky investované do automobilové nebo veřejné dopravy činily v letech 2005–14 v průměru
4 miliardy ročně.
Investice vynaložené na 1 % cest vykonaných na
kole jsou oproti investicím do individuální a veřejné dopravy zhruba o řád nižší. Rozvoj cyklistické
dopravy je o řád levnější než rozvoj dopravy motorové nebo veřejné; zvýšení podílu cyklodopravy
na hodnotu odpovídající možnostem města se tak
projeví zřetelným snížením celkových investic do
dopravního systému.

Rezignace na některý z těchto pilířů vede
k nedostatečnému využití potenciálu cyklodopravy, jakož i snížené návratnosti opatření
realizovaných jinde.
Předpokládá se, že k naplnění pilířů 1 a 3 zásadně
poslouží investice do veřejných prostranství (rekonstrukce bulvárů a dopravní zklidnění). Zvláštní
investice si proto vyžádá jen druhý pilíř – jde
v zásadě o páteřní trasy ležící mimo uliční prostor
(samostatné cyklostezky) a rekreační trasy. Součástí Vize je tak alokace investičních prostředků
v celkové výši cca 4,2 mld. Kč (viz výše).

Podpůrná opatření
Za podpůrná opatření pro rozvoj cyklodopravy
považujeme rozvoj sítě cyklistických stojanů
a bezpečného parkování při terminálech VHD
(cykloboxy, automatická parkoviště). Dále podporu parkování v soukromých objektech, údržbu
a čištění cyklotras a další služby cyklistům.
Konečně, podpora cyklistické dopravy je integrální součástí pražských plánovacích a prováděcích
dokumentů (územní a strategický plán, stavební
předpisy).

Infrastruktura

Marketing a osvěta

Kvalitní infrastruktura pro jízdu na kole stojí na
třech vzájemně se podporujících pilířích:

Marketing a osvěta jsou v oblasti rozvíjející se
cyklodopravy důležitější než jinde. Nad rámec
běžných postupů (kap. 4.20 a 4.21) tak město
aktivně propaguje cyklistickou dopravu, realizuje
především osvětové kampaně směřující na po
rozumění cyklistické infrastruktuře všemi účastníky provozu, bezpečné a ohleduplné chování jak
cyklistů samotných, tak ostatních vůči cyklistům.

1.

Atraktivní řešení na hlavních ulicích.

2.

Klidové a rekreační trasy.

3.
Bezpečně a plošně prostupné vedlejší ulice
(zóny 30, cykloobousměrky).
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V optimálním případě město spolupořádá kampaně jako Do práce na kole.

Pro obyvatele, kteří by jinak uvažovali o odstěhování za Prahu, je nezbytné zajistit:

4.15 Ochrana atraktivity
centra

• Rozšíření nabídky bytů, která dnes v centru
zahrnuje výstavbu spekulativního charakteru
nereflektující kupní sílu místního obyvatelstva
a namísto toho ve vnitřních částech městech
vytváří mrtvé zóny s novou rezidenční zástavbou,
kterou nikdo neobývá, nýbrž je s ní disponováno
jako s investicí (často pro movitou zahraniční
klientelu). To znamená doplnění této zástavby
o veřejné investice do nájemního, nízkoprahového a sociálního bydlení.

O to, aby bylo bydlení v širším centru opět atraktivní a současně dostupné pro většinu obyvatel,
se Vize pro Prahu 25 snaží pomocí aktivních
opatření dopravního i nedopravního charakteru.
Tato opatření jsou určena k dosažení následujících cílů:
1.
Zlepší se atraktivita širšího centra pro bydlení, včetně vyšší atraktivity životního stylu bez
každodenního užívání osobního auta (bezpečnost,
životní prostředí).
2.
Cíle cest umístěné v širším centru budou
lépe dosažitelné jinými dopravními prostředky
než autem (zlepšení kvality VHD a podmínek pro
bezmotorovou dopravu).
3.
Motorovým vozidlům je nicméně přístup
k cílům zachován také (regulace není restrikce).
Toho se dá dosáhnout pomocí několika následujících kroků.

Atraktivita centra pro citlivé skupiny
obyvatel
Při zvyšování atraktivity života v centru se soustřeďujeme na dvě skupiny obyvatel: rodiny, pro
které je alternativou vystěhování se do předměstské oblasti, a sociálně slabší skupiny obyvatel.

• Technické podmínky pro výstavbu domů
atraktivních pro rodiny s dětmi při zachování vysoké hustoty osídlení (řadové domy v blocích se
soukromými dvory apod. – taková řešení přinášejí
současně přijatelnou cenu).
• Zlepšení životního prostředí, zejména kvality
ovzduší (podrobněji viz kap. 4.18).
• Realizace nových rekreačních zón, parků
dostupných snadno i v centrálních částech města
apod.
• Možnost realizace obytných projektů téměř
bez garáží pro domácnosti se sníženými požadavky na užívání auta.
• Pro domácnosti, které chtějí vlastnit auta,
zachování možnosti parkovacího stání za podmínek odpovídajících vzdálenosti od centra (čím
dále od centra, tím snazší dostupnost parkování).
Pro domácnosti v historickém centru to znamená
ponechat možnost parkování za „rezidenční“ cenu
třeba i mimo obvod bydliště.
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Pro obyvatele s nižšími příjmy je zásadní bytová
politika umožňující život v dopravně dobře
obsloužených lokalitách (podrobněji viz kap. 4.16
Bytová politika).

• parkovací politiku v centru města (progresivní zdražování parkovacích míst pro návštěvníky
směrem od okrajů k centru),

Dostatečná kapacita veřejné dopravy

• zřízení veřejných půjčoven kol napojených na
zastávky rychlé veřejné dopravy,

V širším centru je třeba ke zvládnutí přílivu cestujících, kteří do veřejné dopravy odejdou z IAD,
zajistit dostatečnou kapacitu alternativ. Jmenovitě
jde o:

• nástroje nabízející vyhledání cesty nebo navigaci pro intermodální cesty (např. vyhledání cesty v kombinaci auto – vlak – bikeshare). Mobilní
aplikace, vyhledávače, začlenění do autonavigací.

• zvýšení kapacity železnice (diametr), metra
(D), tramvají (nové trati), případně více linek,

Snížení závislosti obyvatel na užívání
automobilu

• zlepšení podmínek pro jízdu na kole, tak aby
došlo k uvolnění části kapacit VHD,

V denní rodinné logistice může jediná cesta,
kterou nelze vykonat jinak než autem, vést
k tomu, že jsou automobilem realizovány i cesty
navazující, jež by jím přitom vykonány být nemusely. Závislost na používání automobilu tak lze
snížit odpovídající nabídkou alternativ pro
(z pohledu stávajících dopravních systémů)
okrajové cesty. Jde jednak o umožnění volného
pohybu dětí při cestách do školy a za zájmovou
činností, jednak o cesty všech za nákupy,
a v neposlední řadě o cesty volnočasové, odehrávající se také v okrajových hodinách nebo v noci.
Takový vliv má řada opatření jmenovaných už
jinde, zde jen vybíráme:

• zlepšení podmínek pro pěší pohyb, aby došlo
k uvolnění části kapacit VHD,
• zavedení lokální veřejné dopravy v oblastech
špatně plošně obsloužených nebo s převahou
pěších zón, cílené převážně na seniory (elektrické
minibusy apod.).

Zásadní posílení intermodality
Je důležité zajistit, aby bylo možné cesty zahájené v periferii autem dokončit v centru pohodlně
VHD nebo na kole. To zahrnuje:
• zkapacitnění a zatraktivnění P+R na území
Prahy (nejméně 20 000 míst),
• cílený rozvoj P+R na území Středočeského
kraje (dalších více než 20 000 míst),

• plně bezbariérová a přístupná VHD, použitelná pro rodiny s malými dětmi (snadná jízda
s kočárkem; více viz kap. 4.22),
• komplexní dopravní zklidňování a přestavba
hlavních ulic pro větší přístupnost,
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• plošná aplikace programu bezpečných cest
do škol tak, aby byla možná bezpečná pěší docházka do školy i pro nejmenší žáky ZŠ,
• ulice bezpečné pro jízdu dětí na kole natolik,
že je možný jejich samostatný pohyb po městě od
cca 10 let (jak dovoluje zákon),
• kvalitní nabídka veřejné dopravy v okrajových časech a (zejména) v noci,
• optimalizace polohy zastávek veřejné
dopravy tak, aby byly minimalizovány docházkové
vzdálenosti k veřejné dopravě,
• rozvoj carsharingu a carpoolingu (viz výše)
umožňujících obejít se bez vlastního (případně
druhého) auta, ale v případě potřeby jej snadno
využít.

Další nástroje podpory atraktivity
centra
• Město postupné zkvalitňuje veřejná prostranství, ubývá zanedbaných prostorů a vizuálního
smogu (více viz patřičný bod).
• I v širším centru směřuje územní plánování
přednostně k využití lokalit lépe obsloužených
veřejnou dopravou – např. využitím brownfieldů
(více viz kap. 4.1).
• Bude umožněna bytová výstavba v místech,
kde jsou vysoké hodnoty zátěže (dnes vyloučeno
jednak pro nemožnost dosáhnout hlukového limitu pro bydlení, který se měří před fasádou, jednak
pro zvýšení zátěže v místě). Zástavba, která hlukovou zátěž nezvýší (nebo zvýší jen marginálně),

by měla být možná, bude-li zajištěna přijatelná
úroveň hluku přímo v bytech provedením zvukové
izolace umožňující současně pasivní větrání bez
otevírání oken.
• Aktivní majetkovou a bytovou politikou je
třeba maximálně využít bytového a nebytového
potenciálu množství prázdných nevyužitých
budov v centru města. Zároveň by se měl nástroji
ekonomických pobídek i regulace podporovat
vznik a existence městotvorných služeb pro místní obyvatele tam, kde dlouhodobě vymizely.
• Nástrojem ke zvýšení koncentrace cílů cest
jsou také rekonstrukce ulic (kap. 4.6).

4.16 City logistika
Jedná se o sadu opatření směřujících ke zmenšení
závislosti podnikatelů působících v centru na
zásobování auty. Tato opatření dále sníží zátěž
IAD v širším centru města a zvýší jeho atraktivitu.
To zahrnuje:
• zřízení logistických center přístupných pro
těžkou nákladní dopravu (a optimálně i železnici)
v kontaktu s širším centrem tak, aby se usnadnilo
zásobování centra (pravděpodobně Malešice
a Smíchov),
• podpora nízkoemisní logistiky ze strany
města – vykládací místa, dodávkové elektromobily, neautomobilová obsluha pěších zón, využívání
nákladních kol nebo elektromobilů pro městskou
logistiku. Tyto programy předpokládají účast
soukromých firem, město především nastavuje
pravidla.
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4.17 Bytová politika
Atraktivita širšího centra s sebou nese takovou
cenovou hladinu nemovitostí, která z bydlení
v těchto oblastech již dnes prakticky vylučuje
poměrně široké skupiny obyvatelstva. Přitom
právě na obyvatele Prahy s nižšími příjmy by
případná nutnost užívat pravidelně auto doléhala
nejtíživěji. Nízkopříjmové skupiny obyvatel proto
nesmí být vyloučeny do oblastí špatně obsloužených veřejnou dopravou, odkud jsou pak nuceny
používat auto.
• Pro sociální a veřejné účely by měly být lépe
zužitkovány a adaptovány obecní nemovitosti.
Radnice by měly prostředky získané z prodeje
bytového fondu nájemníkům investovat do sociálního bydlení.
• Pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva
je třeba zavést celoměstský program bytového
fondu, který zajistí dostupnost bydlení v širším
centru i skupinám obyvatel s menšími příjmy,
a to v souladu s nově koncipovaným zákonem
o sociálním bydlení.
• Praha musí začít stavět startovací a sociální
„městské“ bydlení, a to zásadně v místech dobře
obsloužených VHD.

4.18 Zkvalitnění
životního prostředí
Měřitelné cíle:
• V Praze byl v roce 2012 imisní roční limit
1 ng/m3 benzo(a)pyrenu několikanásobně překročen. Cílem je v roce 2025 stav minimálně bez překračování limitů benzo(a)pyrenu. Ale také limitů PM
10, který na sebe karcinogenní benzo(a)pyren váže.
• Snižování hlukové zátěže na základě zpřesněných hlukových limitů a postupů pro ochranu
před hlukem v nové zástavbě (viz dále).
K dosažení cílů (snížení zátěže obyvatelstva
dopravou) je nezbytné vypracovat přesný, kvalitní
a vymahatelný program snižování emisí. Imisní
limit stanovený v tomto plánu by měl odpovídat
stavu poznání, tj. měl by se vztahovat i na čerstvě
známé škodlivé látky nebo vlivy.

Předpokládaná dílčí opatření
• Omezení objemu automobilové dopravy
v nadlimitně zatížených oblastech.
• V oblastech s deficitem zeleně se systematicky zvětší zazeleněné plochy (např. tramvajové
pásy). V ulicích bude vysazeno více stromů, které
nepůsobí jenom jako plíce, ale i esteticky. Podpoří
se výstavba zelených střech.
• V oblastech s deficitem zeleně bude nástroji
územního plánování alokována část ploch
k realizaci nových parků.
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• Vhodné autobusové linky se přemění na
trolejbusové (kap. 4.11).
• Městské autobusy budou jezdit na CNG nebo
elektřinu – konkrétní technologie se zvolí
s ohledem na co nejnižší emise.
• Ve městě se k úklidu přestanou používat
foukače listí a vysavače, které obyvatele obtěžují
vysokými koncentracemi rakovinotvorných látek
a hlukem.
• V ulicích bude zakázáno mít zapnutý motor,
pokud vozidlo stojí déle než jednu minutu (výjimku mají autobusy VHD). Platí pro místa určená
k parkování. Dnes tak zbytečně dochází ke zvyšování koncentrací prachových částic a benzenu
bezprostředně v místech, kde se pohybují chodci
(podobný zákaz již existuje v Německu – v době
vyhlášení smogové situace).
• Ve smogových situacích se rapidně sníží
provoz a naopak posílí spoje VHD.
• Praha vypracuje vlastní koncepci zatraktivnění nákladní železniční dopravy a bude ji prosazovat (dnes existuje politika na úrovni ČR, ale město
jasnou politiku nemá).

Emisně citlivé mýto
Zavedení nízkoemisní zóny tak, jak jej umožňuje
současná legislativa, považujeme za dočasné
řešení, které by mělo být předstupněm pro zavedení emisně citlivého mýta dle kap. 4.12.
Hlavní motivací je zabránit postupně v provozu
vozidlům, u kterých emise způsobené spalováním

v motoru převyšují emise z odvalu pneumatik,
otěru brzd a dalších zdrojů nezávislých na typu
motoru. Proto je možné režim nízkoemisní zóny
postupně zpřísňovat s ohledem na postupnou
obměnu vozového parku.

Elektromobilita
Elektromobilita neznamená nulové emise. Emise
ze spalování se přesunou do místa výroby elektřiny, jiné pak v místě zůstávají – z otěru pneumatik,
brzdový prach apod. (v posledních letech se měří
a nejde o nezanedbatelný efekt). Pro vozy taxi
nebo městských služeb je nicméně elektromobilita žádoucí, protože jde lokálně o řešení IAD
s nejnižším množství emisí. Zejména prostorové
a zdravotní dopady individuální automobility však
elektromobilita neřeší.

Hluk
Pro hlukovou zátěž platí, že jakkoli je například
železnice v okamžiku průjezdu vlaku hlučnější
než víceméně kontinuální hlukové pozadí vytvářené automobilovou dopravou, stresová zátěž
je u ní zpravidla menší, protože hluk není trvalý.
Nelze tedy porovnávat jen maximální hodnoty.
Důležitý je pak kromě intenzity a trvání hluku
také interval klidu.
Hlukové limity by měly být dvojdílné: Uvnitř
budov je možné zajistit zdravotně nezávadné
hodnoty hluku řadou technických opatření, tudíž
by nová výstavba neměla být limitována mírou
hlukového pozadí na ulici, pokud je zajištěno,
že uvnitř budovy bude dosaženo hygienických
limitů. Na druhou stranu, pro stávající zástavbu,
kde je nezbytné větrání otevřenými okny, a pro

57

adekvátní fungování veřejných prostranství je
zcela nezbytné zachovat hlukové limity také pro
uliční prostor.

4.19 Ekonomika
Neutrální ekonomický dopad opatření bude zajištěn tím, že nedojde k vylidňování širšího centra
a přesouvání cílů mimo centrální část Prahy. Městotvorné struktury s bohatou sítí lokálních služeb
a drobných podniků vytvářejí ekonomicky bohatší
prostředí a nabízejí větší počet pracovních příležitostí než koncentrace obdobných aktivit do
obchodních center. Lokální ekonomika spojená
s lidmi, kteří v místě žijí, znamená, že zisky
z obchodních aktivit zůstávají v místě, a je také
zpravidla odolnější vůči výkyvům než komerční
výstavba.
Snížení nárůstu individuálních cest vykonaných
autem vytvoří předpoklady pro to, aby lidé utráceli méně za dopravu (kde většina přidané hodnoty
plyne mimo ČR nebo mimo Prahu) a více za služby, jejichž přidaná hodnota zůstává v Praze nebo
ČR. Nárůst cyklistické dopravy vytvoří pracovní
příležitosti ve výrobě, prodeji a servisu kol.

4.20 Osvěta
a participace
Maximální informovanost veřejnosti, osvěta zaměřená na plošně doposud neaplikované postupy
a konečně postupné zvyšování míry participace
veřejnosti jsou postupy, které jsou v rámci Vize
pro Prahu 25 naprosto nezbytné.

Obecná osvěta a výchova
Veřejnost zpravidla není dostatečně informována
o důsledcích svých dopravních voleb či přednostech progresivních řešení, naopak kolují rozličné
bludy, často úmyslně šířené. Zároveň se nejedná
pouze o osvětu, ale také o kvalitu a způsob podávání informací. V současném závalu informací
nestačí podávat občanům pouze neučesaný výčet
informací, ale je třeba je zaujmout. Osvěta by se
měla soustředit minimálně na následující témata:
• Důsledky dopravních voleb: emise, hluk, prostorový zábor, bariérový efekt, skleníkové plyny.
• Přínosy progresivních řešení pro jednotlivce
i společnost (udržitelné město, lepší prostředí
pro děti a seniory, větší míra používání města
a ztotožnění se s ním, zdravotní přínosy, vyšší
spokojenost a bezpečnost apod.).
• Vymýcení konkrétních bludů, které jsou již
u části lidí zakořeněny (např. o zónách 30).

Informování o záměrech a participace
Připravované záměry musí být předkládány
veřejnosti. Záměry, které mají velký lokální dopad
(rekonstrukce ve veřejném prostoru apod.),
participace veřejnosti výrazně zkvalitní. Ale i lidé
samotní se musí po letech odmítání dialogu ze
strany radnic participaci učit.
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4.21 Výchova k užívání
města

1.
Snížení administrativních překážek pro konání akcí a využívání veřejného prostoru – místní
poplatky, nepřehlednost místních a právních
předpisů apod., zvýhodnění komerčních akcí.

Živé město

2.
Osvěta občanů v oblasti využití veřejného
prostoru – neznalost práv a povinností uživatele
veřejného prostoru, nízká přehlednost různých
předpisů.

Změnu v přístupu k užívání veřejných prostranství
je třeba podporovat i akcemi zvyšujícími jejich
atraktivitu. Příležitost je zde v propojení veřejného prostoru a kultury. Město tak rostoucí měrou
podporuje prvky živého města v koncipovaném
strategickém plánu a nové kulturní koncepci
hl. města Prahy. Živé umění, kulturní akce na
veřejných prostranstvích a dočasné intervence
ve veřejném prostoru zvyšují atraktivitu města
pro pobyt a měly by být maximálně podporovány.
Město navazuje mezioborovou spolupráci v oblasti občanského, soukromého i veřejného sektoru.
Zde je nutné vycházet ze skutečnosti, že je třeba
vyjít vstříc větší spontánnosti, než je běžná u tradiční kulturní akce (mikrograntové žádosti či jiná
podpora), a zároveň zvýšit institucionální podporu
pro tento typ akcí (v současné době nedostatečně
tematické zařaditelné).
Pouliční sousedské slavnosti typu „Zažít město
jinak“ jsou doplněny o tzv. „Summer streets“, kdy
jsou o víkendech vybrané ulice (včetně důležitých
dopravních tepen) pravidelně vyhrazeny pěším
a „tiché“ bezmotorové dopravě. Živé město tak
není pouhou proklamací, ale město skutečně
podněcuje konkrétní kroky.
Pro podporu živého města je zapotřebí se soustředit na tři stěžejní pilíře:

3.
Nepřehlednost a neatraktivnost administrativního procesu pro žadatele – neprůhlednost
administrativního procesu, neexistence jasných
pravidel, subjektivní rozhodování.

Participativní projekty
Až 2 % rozpočtu na dopravu a veřejný prostor by
měly být věnovány na tzv. participativní projekty
– to jsou záměry, které veřejnost nebo místní
spolky v konkrétní lokalitě sami předloží. Může jít
o dočasné či trvalé intervence do veřejného prostoru, přestavby, menší investice apod. Zároveň je
důležité, aby město s těmito návrhy pracovalo
a zahájilo s místními diskusi. Na základě pozitivních případů z praxe (Praha 14, Plánuj Letnou) lze
rozšířit metody tzv. komunitního plánování či pozice komunitních koordinátorů, resp. koordinátorů
veřejného prostoru.
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4.22 Širší přístupnost
veřejné dopravy –
bezbariérovost
V oblasti bezbariérovosti přebíráme Koncepci
odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě
v Praze, která vznikla v Komisi Rady HMP pro
Prahu bezbariérovou a otevřenou. Podle tohoto
konceptu bude Pražská veřejná doprava v roce
2025 kompletně bezbariérová.
Rovný přístup k využívání veřejných služeb
a rozvoj možnosti maximálního možného využití
veřejného prostoru pro každého je jedním ze
základních principů rovného postoje celé společnosti k osobám se specifickými potřebami.
Základní cílovou skupinou jsou pochopitelně osoby se zdravotním postižením, ale bezbariérovost
dopravy jako veřejného prostoru a poskytované
a garantované služby je důležitá i pro řadu ostatních uživatelů (rodiče s kočárky, senioři, těhotné
ženy, lidé s menším omezením pohybu, lidé
přepravující zavazadla), podíl populace vyžadující
bezbariérovou veřejnou dopravu bude navíc
narůstat se stárnutím obyvatelstva.
Z naplňovaných principů bezbariérovosti tak
může těžit doslova každý.
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5. Alternativní scénáře
V rámci posuzování reálnosti Vize pro Prahu 25
jsme tento scénář porovnali se čtyřmi alternativními scénáři.

5.1 „Nulový scénář“
Územní a dopravní plánování bude pokračovat
v aktuálně nastoupeném trendu, s jistým zpomalením současných progresivních tezí daným
obměnou politické reprezentace v říjnu 2014, po
které budou aktuálně nastoupené kroky (příprava
kompenzačních opatření za Blanku) spíše zpomalovány. Různé druhy dopravy se neřeší společně
ani v souladu s územním plánem a NKS není
revidován.

pro „navrátilce“ a rodiny z vyšší střední třídy, které
vyžadují vysoký standard veřejných služeb. Z toho
vyplývá dále se zhoršující sociální soudržnost
ve společnosti. Bohatí (vyšší + střední třídy) se i
nadále stěhují za město nebo mimo širší centrum
města do řídce osídlených oblastí, ve městě
zůstává převážně sociálně slabší obyvatelstvo,
objevují se tisíce prázdných bytů nejen na okrajových sídlištích, ale i v zástavbě z 19. století. Byty
jsou pak často skupovány na spekulaci
a zůstávají prázdné. Zatím se ve větší míře nemění
ve slumy či squaty.

Srovnání s ostatními scénáři:

• Zhoršení konkurenceschopnosti veřejné
dopravy. I vlivem zdražení poklesne významně
atraktivita veřejné dopravy pro delší cesty. Podíl
veřejné dopravy na hranicích města ani jinde se
nezvýší.

• Zásadní je absence zvyšování kvality života
v širším centru.

• Praha se v žebříčcích kvality života posouvá
mírně dolů.

• Investičně je nulový scénář poněkud levnější
než Vize pro Prahu 25, především vlivem absence
výstavby diametru. Kvůli většímu podílu staveb
pro IAD má ale podstatně menší možnosti kofinancování ze zdrojů EU a tudíž město nakonec
přijde o cca 20 mld. Kč dráž.

• Pokračující tlak na zajištění automobilové
obsluhy centra zabrání zklidnění vybraných
městských tříd.

Předpokládané důsledky:
• Pokračující zhoršování podmínek pro obyvatele zejména v kompaktním městě. Pokračující
vylidňování centrálních městských částí. Širší centrum se nestává dostatečně komfortní destinací

• Nastane zvýšení používání aut namísto VHD
v severní a severozápadní části města, to se nicméně dostaví i u všech ostatních scénářů.
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5.2 Scénář maximální
podpory veřejné
hromadné dopravy

Předpokládané důsledky scénáře:

Město se bude snažit o naplnění strategických
cílů včetně snížení podílu IAD podobně jako ve
scénáři Vize pro Prahu 25, bude ale podceňovat
podporu bezmotorové dopravy. V zásadě půjde
o výrazné posílení podpory veřejné dopravy.
Doprava (VHD, IAD, pěší a cyklistická) se zde řeší
společně a je částečně v souladu s územním
plánem.

• Lze očekávat, že takový scénář by byl dlouhodobě nad finanční možnosti města, především
kvůli rostoucí provozní kompenzaci dopravcům,
případně by se naplňoval tak pomalu, že by nebylo možné dosáhnout zmrazení dopravního výkonu
IAD – a to by si vyžádalo další nákladná opatření
pro dopravu automobilovou.

Srovnání s ostatními scénáři:
• Podpora veřejné dopravy, která bude
nezbytná k udržení kroku s IAD, bude pro město
nesmírně nákladná. Varianta tohoto scénáře
předpokládající 2% roční růst dopravního výkonu
v Praze vyžaduje, aby dopravní výkon VHD vzrostl
do roku 2025 o 50 % (v případě Vize pro Prahu
25 jen o 33 %). Ještě markantnější rozdíl nastane,
předpokládáme-li stagnaci dopravy jako celku:
potom je nezbytné zvýšit celkový dopravní výkon
VHD o více než trojnásobek než v případě zapojení cyklistické dopravy.
• Scénář si vyžádá rychlejší stavbu metra
a tramvajových tratí – náklady na potřebnou dopravní síť by byly vyšší asi o 30 mld. Kč, což bude
chybět v rozpočtu pro rekonstrukci veřejného
prostoru a dopravní zklidnění (předpokládáme
realizaci třetího a čtvrtého úseku trasy D severně
od linky A a železniční tangenty).

• Vysoké investice do veřejné dopravy i provozu by si pravděpodobně vyžádaly drastičtější
zvyšování jízdného na VHD, a to dokonce i více
než v případě nulového scénáře.

• Vlivem pokračujícího zanedbávání kvality
života Praha v žebříčcích kvality života stagnuje
na současné, ne příliš záviděníhodné pozici.
• Pražané by byli kvůli opomenutí podpory
bezmotorové dopravy ze strany města čím dál
méně fyzicky aktivní, u větší části lidí by se projevovaly civilizační choroby. To by spolu s častějším
výskytem nemocí vedlo k větším nákladům na
zdravotnictví než v případě Vize pro Prahu 25.

5.3 Scénář maximální
podpory automobilové
dopravy
Praha se na základě politického rozhodnutí
pokusí vrátit k podpoře automobilové dopravy.
Vynasnaží se za každou cenu „dohnat“ nabídku
komunikací pro IAD, tedy dostavět Blanku 2
a všechny radiály, z politických důvodů bude
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odmítat jakékoli „omezování“ autodopravy, včetně dopravního zklidňování či parkovacích zón.
Politické důvody zabrání také zavedení mýta. Doprava se neřeší společně ani v souladu s územním
plánem, prostě se staví, na co jsou peníze,
a Praha se dále zadlužuje. Pozor, nejedná se
o tzv. „nulový“ scénář, ten předpokládá dílčí postup směrem ke komplexnějšímu řešení dopravy
v souladu s aktuálními trendy. Tento scénář je
tvrdě a konzervativně automobilistický.

linek. Na silných příměstských tazích včetně železnice se pokusí prosadit neintegrovaní dopravci,
což existující systém dále rozloží a auto se pro
obyvatele předměstí stane víceméně nutností.

Srovnání s ostatními scénáři:

• Protože zesílení provozu na hlavních tazích
bude možné jen za cenu drastických a nákladných
stavebních úprav, ubudou přechody, komunikace
se budou rozšiřovat na úkor chodníků a řada vedlejších ulic začne sloužit jako zkratky objíždějící
po celý den ucpané hlavní ulice. Dále se zhorší
bezpečnost pěších a cyklistů.

• Jakkoli je tento scénář co do celkového
objemu financí srovnatelný s ostatními (cca 180
mld. Kč), je zdaleka nejnákladnější v nezbytné
výši vlastních investic města. Jelikož tento scénář
předpokládá výstavbu záměrů, na které nikdo
mimo město kvůli nárokům autodopravy nic nedá,
musela by si Praha zaplatit vše sama podobně,
jako je tomu u tunelu Blanka. Scénář je tak pro
město zhruba dvakrát dražší než všechny ostatní
(s výjimkou nulového).
• Samozřejmě tento scénář postrádá veškeré
kroky vedoucí ke zlepšení podmínek ve městě,
protože už na ně nezbývají prostředky.
Předpokládané důsledky:
• Finanční náročnost výstavby a údržby
nových komunikací výrazně zhorší kvalitu veřejné
dopravy. Praha přestane stavět i metro a je
dokonce možné, že nejméně využívané úseky
(Petřiny – Motol, Skalka – Depo Hostivař) přestane
provozovat. Namísto metra do Písnice bude rozšířena Vídeňská na 2x2 pruhy. Nedostatek peněz na
provoz povede k prodlužování intervalů a rušení

• I přes usilovné budování nových komunikací
se výrazně zhorší dopravní zácpy na návazných
úsecích, které nebudou schopny pojmout zvýšený
přísun aut z příměstské oblasti a okrajových částí
města.

• Na řadě míst se vlivem zesílení dopravy
a rostoucích dopravních zácp dále zhorší dopad
dopravy na životní prostředí (hluk, emise).
• Zvýšené požadavky na parkování (vlivem nezvyšování kapacity P+R i v centru) budou řešeny
bez ohledu na požadavky rezidentů. Ke zdražení
parkovacích míst v uličním prostoru nicméně
stejně dojde. Oproti scénáři Vize však z jiného
důvodu: kvůli ještě více zvýšenému přetlaku
poptávky. Na rozdíl od Vize bude celkový počet
aut zahlcujících centrum tak velký, že nebude
možné v rámci tohoto scénáře realizovatelnými
opatřeními zvýšit šanci na zaparkování nebo zkvalitnění veřejného prostoru.
• Zvýšené požadavky na financování povedou
zřejmě k financování několika zásadních projektů
formou PPP, což povede k ještě dlouhodobějšímu
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zadlužení města, nebo dlouhodobému splácení
takto vytvořených páteřních komunikací z výnosu
mýta – který bude aplikován na tyto komunikace,
a nikoli na vjezd do města.
• Vlivem rostoucí suburbanizace se i přes usilovnou snahu bude prodlužovat dojezdová doba.
• Vzhledem k tomu, že zdražování dopravy
auty bude dále pokračovat, bude při neexistenci
použitelných alternativ nezbytnost pohybovat se
po městě autem pro mnoho lidí finančně velmi
vyčerpávající. Systém bude muset vzít v potaz početnou skupinu pracujících z nejnižších sociálních
tříd, kteří sice budou muset dojíždět autem, ale už
si nebudou moci dovolit auto vyhovující aktuálním emisním požadavkům. Tito lidé také nebudou
moci platit mýto – a budou tedy projíždět ulicemi
místo po zpoplatněných nadřazených komunikacích – a nebudou mít na placené parkování – budou tak parkovat „nadivoko“, což ale bude nutné
do značné míry tolerovat. Výsledkem budou masy
postarších aut ve špatném technickém stavu,
které budou ucpávat ulice a parkovat, kde se dá.
• Středně- a vysokopříjmové skupiny se z centrální oblasti města téměř úplně vystěhují, nebo
se přesunou do oplocených, chráněných enkláv,
ze kterých budou vyjíždět pouze autem. Sníží
se sociální bezpečnost, rozsáhlé oblasti města
se stanou nebezpečnými pro chůzi. Při rušných
komunikacích vzniknou slumy, které budou někde
nelegálně obývány, jinde násilně vystěhovávány
nebo demolovány.

5.4 Scénář zaměřený na
omezení automobilové
dopravy
ʄʄ Dojde na politicky založené výrazné omezování IAD (jakkoli zde dosud není strana ani
organizovaný subjekt, který by takový scénář
vůbec prosazoval) a zavření Smetanova nábřeží
a Malé Strany pro všechna auta včetně vjezdu
rezidentů. Mýto
a nízkoemisní zóny se zavedou s cílem snížit
výrazně počet aut. Zejména tvrdá bude parkovací politika.
Dopravní opatření v centrální části města jsou navržena tak, aby bylo imisních limitů dosaženo co
nejrychleji, pokud možno už v roce 2020. Tento
scénář neklade důraz na kvalitu veřejného prostoru. Scénář dále není citlivý k dopravním potřebám
části rezidentů užívajících auto. Konečně, tento
scénář neobsahuje programovou podporu bydlení
v širším centru.
Srovnání s ostatními scénáři:
• Oproti Vizi bude, vzhledem k silnějšímu
omezení IAD v centru, nezbytné realizovat další
investice pro veřejnou dopravu. K omezení automobilové dopravy není třeba zkvalitnění veřejného prostoru. Investičně je tak scénář bližší spíše
scénáři podpory VHD, s tím, že současně silně
omezuje individuální automobilovou dopravu.
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• Tento scénář opomíjí některá opatření navržená ve Vizi:
ʄʄ integraci dopravního plánování se Středočeským krajem,
ʄʄ zkvalitnění veřejného prostoru na hlavních
ulicích,
ʄʄ komplexní sadu řešení pro nabídku alternativ, zatraktivnění centra a city logistiku,

ʄʄ Parkování na ulicích pro rezidenty je
vysoce zpoplatněno (10000 Kč a výše) bez
kompenzace formou využití parkovací karty
jako volné jízdenky na MHD.
ʄʄ V další fázi se předpokládá téměř úplné
odstranění parkujících aut z ulic zavedením
předpisu o odstavování vozidel, podle kterého
není dovoleno odstavovat vozidla na ulici přes
noc mimo vyhrazená parkoviště ležící mimo
prostor ulice (toto platilo v Praze ještě za
2. světové války).

ʄʄ podporu bydlení v širším centru.
• Scénář oproti Vizi obsahuje daleko tvrdší
nástroje regulace individuální automobilové dopravy v centru. Na tomto scénáři je zřejmé, že za
ekologickými požadavky je možné jít podstatně
důsledněji než v našem konceptu Vize, která je
ve srovnání s tímto návrhem velmi kompromisní.
Jakkoli je řada těchto opatření v různých zahraničních městech realizována, nejedná se o opatření,
která považujeme za nezbytná v rámci Vize pro
Prahu 25. Scénář zahrnuje následující opatření:
ʄʄ Přísná nízkoemisní zóna (platná pro
nejméně 30 % vozového parku) a mýto pro
celou Prahu kromě vnějšího okruhu (plošně
toto předpokládala EIA na Blanku 2, aby vůbec
vyšla: v oblasti ohraničené vnitřním okruhem
měla být nízkoemisní zóna na EURO4, v oblasti
ohraničené vnějším okruhem nízkoemisní zóna
na EURO3). Zvlášť jsou zpoplatněny mosty
a tunely, a to i na vnějším okruhu.
ʄʄ Do historického centra mají povolený
vjezd pouze rezidenti (zavedla Florencie).

ʄʄ Počet parkovacích míst ve veřejném
prostoru uvnitř Městského okruhu se postupně
sníží na polovinu, celkový počet parkovacích
míst na dvě třetiny. Parkování mimo vyhrazená
stání je tvrdě postihováno, možnou sankcí je
i odebrání parkovací karty.
ʄʄ Uvnitř Městského okruhu určí stavební
předpisy maximální počet parkovacích míst pro
bytové i nebytové záměry blízký nule
(v Německu nebo Švýcarsku se realizují car-lite
a car-free výstavba, včetně takových řešení
jako kancelářských komplexů pro tisíce zaměstnanců pouze s několika rychloobrátkovými
parkovacími místy).
ʄʄ Přihlásit auto v Praze bude moci jen ten,
kdo prokáže, že pro něj má vyhrazené individuální a registrované parkovací stání (toto funguje např. v centrální části aglomerace Tokia).
ʄʄ Rychlost na hlavních komunikacích
v zástavbě je plošně snížena na 30 km/h, ve
vedlejších ulicích na 20 km/h. Vyšší rychlost
je stanovena lokálně, s výjimkou SOKP ale
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nepřekračuje 50 km/h. Překračování rychlosti
je kontrolováno a tvrdě postihováno. (30 km/h
je rychlost, při které už zpravidla nedochází
k usmrcení chodce, 20 km/h je rychlost, při
které zpravidla nedochází k vážným zraněním.
Jedná se o tzv. teoretické bezpečné rychlosti
pro hlavní a vedlejší ulice podle konceptu Udržitelné bezpečnosti – s tím, že v praxi se aplikují limity 50 a 30 km/h proto, že teoreticky
bezpečné rychlosti nejsou v praxi přijatelné.)
Předpokládané důsledky:
• Omezování IAD proběhne tak rychle, že se
nepodaří kompenzovat výpadek dopravní kapacity intenzivním rozvojem sítě veřejné dopravy.
• Podstatná část významných zdrojů a cílů dopravy, které jsou dnes dobře dostupné bezmotorovou a veřejnou dopravou, se paradoxně přesune
na periferii, kde bude konkurenceschopnějším
dopravním prostředkem auto.
• Nebude v silách města zabezpečit odpovídající rozvoj infrastruktury veřejné a bezmotorové
dopravy, horko těžko se bude zvládat posilovat
komunikace pro IAD v okrajových částech města.
• Dojížďka do centra bude omezena natolik, že
se obnoví trend vylidňování centra patrný cca do
roku 2005, tentokrát již s fatálními důsledky pro
život v centru. Těm, kdo zůstanou, se prodlouží
cestovní doba do zaměstnání odsunutých zpravidla mimo centrum.
• Centrum města se účelně povede vyčistit od
aut včetně uličního prostoru.

• Nepřímým dosledkem bude také snížení
poptávky po osobních automobilech a tím dílčí
oslabení národní ekonomiky.

5.5 Porovnání scénářů
Realizovali jsme co nejjednodušší analýzu jednotlivých scénářů – scénáře jsou seřazeny podle
každého jednotlivého faktoru a podle pořadí
dostávají „trestné“ body. Platí tedy, že čím méně
bodů, tím pro daný scénář lépe.
Poznámky ke srovnání:
Vylidňování centra hrozí ve scénářích 3 a 4 zhruba stejně, s tím rozdílem, že pro bydlení bude
v případě scénáře 4 centrum podstatně příjemnější (nebude přeplněné auty).
Dostupnost mobility je myšlena jako možnost
vykonat cestu pro všechny skupiny obyvatel.
Scénáře podporující autodopravu tuto dostupnost
omezují, cyklodoprava dává navíc širší možnost
volby dopravního prostředku.
Sociální soudržnost je podmíněna možností pohybovat se po městě bezmotorově.
Zlepšení životního prostředí se dá samozřejmě
nejvíce předpokládat u scénáře na něj zaměřeného. Vize a scénář veřejné dopravy se liší podporou
bezmotorové dopravy (proto je Vize lepší). Nulový
a automobilový scénář, oba podporující autodopravu, budou mít horší výsledky v omezování emisí. Větší plošné rozptýlení cílů by nicméně nejspíš
znamenalo jisté snížení imisní zátěže.
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Faktor \ scénář

Vize pro Prahu
25

A1 Nulový

A2 Podpora
VHD

A3 Podpora IAD

A4 Omezení
aut

Úspornost pro městské finance

2

4

3

5

1

Udržení obyvatel v centru

1

3

2

5

4

Dostupnost mobility

1

4

2

5

3

Sociální soudržnost

1

4

2

5

3

Kvalita života (žebříčky)

1

4

2

5

3

Menší hluk, kvalita ovzduší

2

5

3

4

1

Kulturní rozvoj

1

4

3

5

2

Kvalita veřejných prostranství

1

4

3

5

2

Plynulost IAD

2

4

1

5

3

Omezení záboru krajiny, suburbanizace

1

3

2

4

5

Ekonomický rozvoj

1

3

2

4

5

Parkování rezidentů v centru

2

3

1

5

4

Součet

16b

45b

26b

57b

36b

Celkové pořadí

1.

4.

2.

5.

3.

Pro kulturní rozvoj je zásadní dostupnost mobility
a dostatečné rozpočtové rezervy – obojí zajistí
Vize – a naopak, čím větší rozpočtové výdaje na
dopravu, tím méně zbude na kulturu.
Kvalitu veřejných prostranství definuje péče jim
věnovaná. Jak zvláštní investice, tak drastické
omezení aut vedou k cíli, doplňkové programy
předpokládané ve Vizi ale tento scénář upřednostňují. Nejhůře si veřejný prostor povede při
posílené podpoře automobilismu.
Plynulost automobilové dopravy je spojena s tím,
nakolik je v souladu prostor věnovaný IAD a její
intenzita. Domníváme se, že nejlepší výsledky by
zde nesla podpora VHD. Více cestujících z autobusů a aut z uličního prostoru by bylo přesunuto
do nového metra a vlaků, tím by došlo k uvolnění
více místa. Důsledně ekologický scénář by

omezoval plynulost dopravy silnými restrikcemi.
Nejhorší výsledky dá ale podpora autodopravy.
S omezenými finančními prostředky lze výstavbou
silnic předehnat růst aut na vybraných nadřazených a hlavních komunikacích, ale nikoli v celém
městě.
Zábor krajiny bude menší u scénářů snižujících
podíl automobilové dopravy. Předpokládáme,
že omezení aut v centru společně se scénářem
podpory IAD zvyšují tlak na suburbanizaci, scénář
vymístění aut pravděpodobně více posílí přesun
aktivit mimo město.
Ekonomický rozvoj v soukromém sektoru nelze
na základě jednotlivých faktorů příliš posuzovat.
Lze předpokládat, že ekonomika založená spíše
na lokálních vazbách a omezující koncentraci spotřeby v nákupních centrech povede v důsledku
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k větší ekonomice a rozvoji služeb, než pokud je
tato spotřeba investována do nákupu automobilů
a fosilních paliv – zůstává totiž více v místě (jakkoli je výroba aut celorepublikově velmi silným
odvětvím, přímo v Praze nemá samotná výroba
automobilů příliš silné zastoupení).
Dostupnost parkovacího místa pro rezidenty je
hodnotou, kterou je nezbytné posuzovat relativně
k míře „závislosti“ na používání automobilu.
Budou-li tedy obyvatelé „vyhnáni“ z centra, ať už
přehnanou podporou autodopravy, nebo jejím extrémním omezením, dojde tím paradoxně k větší
závislosti na parkování a dostupnost parkovacích
míst bude horší než dnes.
Závěr:
Ze srovnání scénářů vychází nejlépe Vize pro
Prahu 25, teprve s větším odstupem se objevuje
scénář podpory veřejné dopravy a striktní ochrany životního prostředí. Všechny tři jsou lepší než
nulový scénář a podpora automobilové dopravy
vychází suverénně nejhůř.
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Přílohy
1 Tabulky
Město

Rok

IAD

VHD

Bern

2005–8

30 %

Budapešť

2011

20 %

Pěší

Cyklo

Podíl bezmotorové

26 %

33 %

11 %

44%

46 : 54

Cesty na území města

47 %

32 %

1%

33%

70 : 30

Cesty obyvatel na území
města

Metodika

Curych

2010

30 %

39 %

25 %

6%

31%

57 : 43

Cesty na území města

Lyon

2006

47 %

17 %

34 %

2%

36%

27 : 73

Obyvatelé Grand Lyon

Mnichov

2011

32,6 %

22,8 %

27,2 %

17,4 %

45%

41 : 59

Průzkum MiDMUC, obyvatelé
města

2000

42,3%

32,0%

17,6%

8,1 %

25,7 %

44 : 56

Cesty na území města

Praha

2012

33 %

43 %

23 %

1%
(2,0 %)*

25%

57 : 43

Vykonané cesty na území
města.
*) Pražané 15–69 let

Varšava

2005

23,4 %

54,1 %

21,0 %

0,9 %

22%

69 : 31

Cesty obyvatel na území
města

Vídeň

2012

28 %

39 %

27 %

6%

33%

58 : 42

Cesty obyvatel na území
města

Tabulka 5: Podíly základních druhů dopravy (modal share).LI

100

Cyklistická
Pěší

80

VHD
IAD

60

40

20

0

VHD:IAD

Bern

Budapešť

Curych

Lyon

Mnichov

Praha

Varšava

Podíl jednodlivých druhů dopravy ve sledovaných městech

Vídeň
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Doprava

Současný podíl
na vykonaných
cestách (2013)

Cílový podíl
v r. 2025 (vývoj
2014–2025)

Meziroční nárůst
d.v.- scénář 2%
růstu

Změna dopravního výkonu do
2025

Meziroční nárůst
d.v. – scénář
stagnace

Změna dopravního výkonu do
2025
- 19 %

IAD

33 %

25 %

0,0 %

0,0 %

-1,9 %

VHD

43 %

43 %

+ 2,4 %

+ 33 %

+ 0,4 %

+5%

Cyklistická

2%

8%

+ 14,9 %

+ 430 %

+ 12,7 %

+ 318 %

Pěší

22 %

24 %
2,00%

+ 27 %

0,0 %

0,0 %

Celkový dopravní
výkon
Tabulka 6: Změny dopravního výkonu, varianty Vize +2 % a stagnace.

Doprava

Scénář Vize, varianta 2%
růst celkového dopravního výkonu

Scénář bez podpory
cyklodopravy, 2% růst
celkového dopravního
výkonu

Scénář Vize, varianta
stagnace celkového
dopravního výkonu

Scénář bez podpory
cyklodopravy, stagnace
celkového dopravního
výkonu

IAD

0,0 %

0,0 %

-1,9 %

-2,0 %

VHD

+ 2,4 %

+ 3,4 %

+ 0,4 %

+ 1,4 %

Cyklistická

+ 14,9 %

+ 2,0 %

+ 12,7 %

0,0 %

Tabulka 7: Meziroční změny dopravního výkonu ve scénářích s podporou cyklistické dopravy a bez podpory cyklistické dopravy.
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2 Seznam použitých méně obvyklých
zkratek
CNG – Compressed Natural Gas, stlačený zemní
plyn

okruh)
SŽDC – Správa železniční dopravní cesty

DPP – Dopravní podnik hlavního města Prahy
TSK – Technická správa komunikací Praha
EIA – Environmental Impact Assessment, vyhodnocení vlivů stavebních záměrů na životní
prostředí
HMP – Hlavní město Praha
IAD – Individuální automobilová doprava

TSK-ÚDI – Úsek dopravního inženýrství TSK
ÚP – Územní plán (míněn platný územní plán
Prahy)
ÚRM – Útvar rozvoje města (v r. 2013 nahrazen
Institutem plánování a rozvoje)

IPR – Institut plánování a rozvoje Praha (nástupce
ÚRM)

VHD – Veřejná hromadná doprava

MO – Městský okruh (vnitřní pražský okruh)

ŽP – Životní prostředí

MÚP – Metropolitní územní plán
NEZ – Nízkoemisní zóna
P+R – Park and Ride
PM 10 – Particulate matter, polétavý prach,
s jemností < 10μm
PPP – Public – private partnership, způsob financování veřejných projektů ze soukromých zdrojů
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
SJM – Severojižní magistrála
SOKP – Silniční okruh kolem Prahy (též Pražský
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