kola mohou být přepravována pouze
v místech určených pro přepravu kočárků
– u krátkých vozů většinou na konci vozu,
u článkových vozidel na jedné či více
vnitřních plošinách. Na každé takové
plošině je možné přepravovat maximálně
dvě jízdní kola. Přeprava je vyloučena při
zvýšené poptávce.

METRO
V metru mohou být přepravována v každém voze maximálně dvě jízdní
kola na každé poslední plošině ve směru jízdy. Pro přepravu jízdního kola lze
použít vybrané výtahy ve stanicích metra (aktuálně Černý Most, Háje, Chodov,
Ládví, Letňany, Pankrác, Prosek, Skalka, Střížkov). Výtahy jsou označeny modrým
piktogramem jízdního kola.

Pro MČ Praha 14 vydalo kartografické vydavatelství Žaket. Texty, foto a vedení
cyklotras s využitím podkladů prahounakole.cz zpracoval Mojmír Kopečný a Václav
Kříž. Mapové podklady a tisk Žaket (www.zaket.cz).
Stav k 30. 4. 2017

Cestující dle tarifu PID přepravuje jízdní kolo na území hl. m. Prahy zdarma.
K úschově kol lze využít parkovací systém B+R (Bike and Ride) a úschovny zavazadel
na nádražích. Více informací na www.ropid.cz.

Připomínky a náměty k obsahu mapy, cyklistické infrastruktuře a všemu dalšímu, co se týká
cyklistiky na Praze 14, můžete psát na adresu bezmotoru@praha14.cz, rádi je uvítáme.

PŘÍVOZY
Přeprava jízdních kol zdarma.
Přepravu mohou omezit pouze zvýšené
provozní nároky. Při přepravě jízdních kol dbejte pokynů převozníků.

	mapa.prahounakole.cz
mapa a vyhledávač tras
ropid.cz/prakticke-informace/cykliste-v-pid
o přepravě kol v Pražské integrované dopravě
cd.cz/kolo
o přepravě kol ve vlacích
rekola.cz
veřejná kola k vypůjčení ve více českých městech

ŽELEZNICE
Pro cestující s platnou jízdenkou PID je na území Prahy (pásma P, 0 a B)
přeprava jízdních kol jako spoluzavazadla zdarma. Mimo území Prahy (pásma 1
až 7) je přeprava jízdních kol zpoplatněna, podrobné informace www.cd.cz/kolo.

Čtrnáctkou na kole, cyklomapa 1 : 14 000

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Hasiči
Městská policie
Policie ČR
Záchranná služba
Tísňová linka

TRAMVAJE
V tramvaji mohou být jízdní kola přepravována pouze ve vybraných úsecích
ve směru z centra, s výjimkou pracovního dne v období 14:00–19:00. Jízdní
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WEBOVÉ PORTÁLY USNADŇUJÍCÍ POUŽÍVÁNÍ KOLA

1 : 90 000

www.praha14.cz

PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL V PRAZE
(PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA – PID)

Praha 14 – květen 2017

Mapa okolí
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Grafické zpracování plánku: Ing. Pavel Macků

Praha-Zbraslav
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www.ropid.cz

Cyklotrasa
je doporučená trasa pro cyklisty označená
žlutým dopravním značením (IS19-21), takže
z hlediska bezpečnosti ji nelze automaticky
považovat za trasu vhodnou např. pro jízdu
s dětmi. Může být vedena místy po stezce pro
cyklisty nebo vyhrazeném pruhu, místy ale po
vozovce nebo chodníku. Některé trasy jsou
vedené i po nezpevněných cestách v terénu.
Pražské cyklotrasy mají označení začínající
písmenem A, u páteřních cyklotras pak pokračuje jednou nebo
dvěma číslicemi, u tras nižších tříd pak troj- nebo čtyřciferným
číslem. Místy může být použito místní značení (Kb–Hl).

Pěší zóna s povolenou jízdou cyklistů (IP27)
je vymezený prostor pro společný pohyb chodců a cyklistů, kde je ale cyklista
povinen projíždět s maximální
ohleduplností rychlostí max.
20 km/h a musí být připraven
před chodci zastavit. Chodci
by se však také měli vyvarovat
„neočekávatelného“ chování
a bezdůvodně neomezovat
ostatní v pohybu. V Praze
je toto opatření použito na
naprosté většině pěších zón,
v naší městské části se s ním
setkáme v okolí stanice metra
Hloubětín.

Cyklostezka (C8)
je komunikace vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na kole (podle zákona je
cyklista dokonce povinen použít stezku pro cyklisty, je-li k dispozici). Zpravidla je
fyzicky oddělena od vozovky (obrubníkem,
dělicím pásem, zelení) a automobilová
a motocyklová doprava je z ní vyloučena.
V případě tzv. stezky pro cyklisty sem nemají
ani chodci přístup. Z hlediska bezpečnosti
se jedná o nejkvalitnější dopravní opatření,
takže by měla být základním prostředím pro
začínající městské cyklisty.

Obytná zóna (IP26)
je zklidněná komunikace s upřednostněním bezmotorové dopravy. Teoreticky je
zde volný pohyb chodců ve
vozovce, ale je třeba počítat
s tím, že zde není zakázaný
vjezd všem vozidlům.
Cyklista se ale musí chovat
jako vozidlo (například
pokud jde o jednosměrky).
Maximální rychlost je zde
20 km/h.

Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (C9 a C10)
je nejčastější používanou variantou. Smíšená cyklostezka však znamená, že se
na stezce musí obě skupiny vzájemně
respektovat – bezohledné chování obou
skupin snižuje bezpečnost tohoto relativně
jednoduchého a levného řešení. Na stezkách
s větší frekvencí chodců a cyklistů je
proto vhodnější úprava zavedením stezky
s odděleným provozem, která je doplněna
i vodorovným značením (oddělené pruhy
se symboly chodce či cyklisty - barvou nebo
materiálem). Chodec ani cyklista nesmí
na druhou část stezky vkročit nebo vjet
vyjma případů křížení, odbočení či objetí
(stejný režim jako u motorových vozidel
v protisměrném pruhu).

Zóna 30 (IP25)
je relativně nové opatření ke zklidnění provozu vozidel, které nabízí možnost
snížení počtu dopravního značení
a plošně řeší zjednodušení
dopravního provozu zavedením
maximální rychlosti 30 km/h. Pro
chodce je pohyb umožněn po
chodníku, ale přecházení by mělo
být snazší a bezpečnější vzhledem
k menší rychlosti vozidel. Pro
cyklisty zde platí stejné předpisy
jako pro motoristy, ale úprava
umožňuje zlepšit průjezdnost
území např. při průjezdu slepými či
jednosměrnými ulicemi.

SLOVNÍČEK OPATŘENÍ PRO CYKLISTY

Stezka pro chodce s povolenou jízdou cyklistů (C07)
je kombinace stezky pro chodce
s provozem cyklistů, která umožňuje
souběžné vedení stezky a cyklopruhu
a patří k nejvhodnějším (a také
k nejlevnějším) způsobům legalizace
pojížděného chodníku zejména v místech
s nízkou dopravní frekvencí. Cyklista je zde
povinen vždy dát přednost chodcům.

Přejezd pro cyklisty (IP7 a V8)
je přejezd bez světelné signalizace, který pouze umožňuje příčně přejet komunikaci, ale cyklista musí dávat
přednost všem vozidlům. Je označen svislou dopravní
značkou a doplněn vodorovným
značením (dvě přerušované čáry
vymezující přejezd). Zatím není v ČR
legální cesta, jak provést společně
přechod pro chodce a přejezd pro
cyklisty.
Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (IP20 a V14)
neboli cyklopruh je jízdní pruh s danou minimální
šířkou 1 metr a bývá zpravidla vyznačen vodorovným
i svislým značením (na vozovce plnou bílou čárou
s červeným podbarvením v celé své délce či v kratších
úsecích a doplněn směrovými šipkami a piktogramy
jízdního kola, na dopravní značce je vyznačen směrový
pruh se značkou cyklostezky). Jeho minimální šířka se
ještě zvyšuje o bezpečnostní odstup, pokud cyklopruh
vede podél parkujících aut. Ve své podstatě patří
k nejkvalitnějším řešením, ale velkým problémem
je nespojitost vyhrazených pruhů, které zpravidla

končí před začátkem řazení
před křižovatkou (často se totiž
k řadícím pruhům šířkově nevejde).
Pro jízdu ostatních vozidel zde
platí podobná pravidla jako pro
tramvajový pás nebo vyhrazený
pruh pro autobusy (lze křížit pouze
při odbočování, parkování a nesmí
se na něm zastavit ani stát).

Piktogramový koridor pro cyklisty (V20)
neboli cyklopiktokoridor je „jen“ koridor symbolů na
vozovce, upozorňující řidiče na možný průjezd cyklistů
a doporučující cyklistům stopu průjezdu. Je vyznačen jen
vodorovným dopravním značením. Tímto opatřením se
někdy nahrazují chybějící cyklopruhy před křižovatkami.
Z existence piktokoridorů nevznikají nikomu žádná práva
ani povinnosti, lze na něj kdekoli najet či jej opustit. Ve
své zmenšené variantě (bez směrového znaku) bývají
využívány k vyznačení vhodného prostoru pro průjezd
pěšími či obytnými zónami a jsou upozorněním zejména
pro chodce na zvýšený pohyb cyklistů. Z hlediska
bezpečnosti je toto opatření třeba chápat jako integrační
opatření, jako vhodné přerozdělení společného provozu,
založené na vzájemné toleranci účastníků provozu, takže zvýšené opatrnosti
nebude nikdy na škodu.
Prostor pro cyklisty (V19)
neboli předsunutá stopčára je určen k bezpečnému
čekání před křižovatkou a k jejímu následnému
bezpečnému průjezdu – cyklista jede první a je tedy
zřetelně vidět. Během čekání je cyklista také více
chráněn před škodlivými emisemi a při rozjíždění bývá
kolo zpravidla rychlejší. Na ucpaných komunikacích
bez možnosti bezpečného a pohodlného dojezdu
až na hranici křižovatky (například piktokoridorem
či samostatným pruhem) jde ale o polovičaté řešení.
Takže doplnění rušné křižovatky jen předsunutými
stopčárami nelze považovat za adekvátní řešení pro
cyklisty.
Cykloobousměrka
je dopravní řešení, které umožňuje cyklistům jízdu oběma směry
v jednosměrné ulici. Technicky to lze zajistit celou řadou způsobů
(protisměrný cyklopruh, protisměrná cyklostezka, legalizace chodníku,
prosté povolení průjezdu). Cykloobousměrky mají velký potenciál, značně
totiž zlepšují plošnou prostupnost území (i zdatní cyklisté upřednostní
průjezd klidnější ulicí). Ve skutečnosti se jedná o jedno z nejbezpečnějších
možných cykloopatření, které je v zahraničí velmi rozšířené a oblíbené.
Například ve Francii je plošně povolená jízda cyklistů v jednosměrkách
v režimu zóny 30 km/h. Rakouské předpisy zohledňují rychlost a intenzitu
provozu a dovolují tak realizovat cykloobousměrku i v poměrně velmi
úzkých uličkách, jsou-li klidné. Vychází se přitom ze zásady, že prostupnost
území pro různé dopravní prostředky by měla být v poměru k tomu,
kolik zabírají místa. Tato zásada se dá
vyjádřit pravidlem, že kdekoliv je ulice
tak široká, že tam auto může předjet
cyklistu, je dost místa na to dovolit
cyklistům průjezd oběma směry.
Pro srovnání: Vídeň má takových ulic
vyznačených přes 200 kilometrů,
Praha (včetně Karlína, kde bylo
zavedeno plošné řešení) má celkem
kolem šedesáti cykloobousměrek
v celkové délce zhruba dvanácti
kilometrů (tedy asi patnáctkrát

Kačerov

Praha-Krč

Praha-Velká Chuchle

Praha-Radotín

B+R

Praha-Horní Měcholupy

Budějovická
Praha-Braník

méně než srovnatelná Vídeň). Z hlediska bezpečnosti pro jejich zavádění
hovoří i statistika – ve Vídni na nich za posledních dvacet let nastaly jen
dvě vážné nehody. Cyklista i auto se totiž vzájemně dobře vidí a tak se
mohou vzájemně vyhnout bez nejmenších obtíží. V naší městské části se
s tímto opatřením můžete setkat např. v ulicích Za Černým Mostem nebo
Bobkova.

KAM CYKLISTA NESMÍ?
Cyklisté nesmí jezdit po chodníku (neplatí pro mladší 10 let),
vjíždět na silnice pro motorová vozidla a dálnice. Cyklista
nesmí ani tam, kde je značka zákazu vjezdu všech vozidel,
jednosměrná komunikace, stezka pro chodce nebo zákaz
vjezdu cyklistů (kolo zde však může vést). Cyklista dále
nesmí pokračovat v jízdě za značkou, která přikazuje vedení
kola nebo sesednutí z kola (v extrémně nebezpečném úseku
nebo kde by mohlo dojít k ohrožení chodců).
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Trasa metra se stanicí – linka B
Trasa metra se stanicí – linka C
Železniční trať se stanicí – přeprava kol zdarma
(dle podmínek Tarifu PID)
Železniční trať se stanicí – přeprava kol zpoplatněna
(dle podmínek železničního dopravce)
Trasa přívozu s přístavištěm
Trasa tramvají s počáteční/koncovou zastávkou
a povoleným směrem přepravy kol
Trasa tramvají bez povolené přepravy kol
Trasa lanovky se stanicí
Trasa autobusové linky AE (Airport Express) se zastávkou
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Praha-Kačerov
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C

Opatov

Háje

Stručnépodmínkypřepravykol:
vlaky
–dlepodmínekželezničníhodopravce; časověneomezeno
metro – s výjimkou první plošiny soupravy na každé první a poslední
Sídliště
plošiněvozůmax.2kola;časověneomezeno
Modřany
tramvaje – na plošině pro přepravu kočárků max. 2 kola;
zákaz v pracovní dny 14:00–19:00
lanovka –vdruhémoddílevozumax.2kola;časověneomezeno
přívozy – časověneomezeno
linka AE –pouzekolozabalenéproleteckoupřepravu; časověneomezeno
PodrobnějivizSmluvnípřepravnípodmínky PID na www.ropid.cz.

Praha-Uhříněves

Vážení přátelé,

V Podbabě
Letiště Václava Havla Praha
(Terminál 1, 2)
AE

Praha-Čakovice

aktualizovali jsme pro Vás cyklomapu Prahy 14 a jejího nejbližšího okolí. Najdete v ní
značené i doporučené cyklotrasy, které můžete
na čtrnáctce použít. V mapě jsou značeny také
stojany na kola, cykloservisy, dětská hřiště a trasy vhodné pro in-line.
V Praze 14 se postupně daří zlepšovat podmínky pro chůzi a jízdu na kole i trávení volného času. V minulých letech se podařilo vyznačit
cyklotrasu Kbely–Kyje, Kbely–Hloubětín, A26
z Hloubětína do Horních Počernic, A25 z Hloubětína do Hostavic a A256
z Rajské zahrady ke Kyjskému rybníku. Od roku 2016 můžete používat cyklostezky podél Mladoboleslavské, Beladovy a části Kbelské a Prosecké
ulice. Na přelomu let 2016/17 se v Praze 14 podařilo instalovat na čtyřiceti
místech nové stojany na kola.
Plánujeme vyznačení cyklotrasy A262 podél Kolbenovy a dále ulicemi
K Hutím a Jamská na asfaltovou cestu vedoucí na Satalice. Dále připravujeme vyznačení cyklotrasy A240, která ulicemi rovnoběžnými s Českobrodskou propojí křižovatku Za Horou s Albertem na Jahodnici. Je také
zpracován projekt na vyznačení cyklostezek po širokých chodnících podél
Teplárenské a části Průmyslové ulice.
V roce 2016 se podařilo výrazně rozběhnout přípravu zcela nových cyklostezek. Jde zejména o propojení od Kyjského rybníka do Hrdlořez. Dále
z Blatské ulice podél železniční trati do Horních Počernic (s lávkou přes
Pražský okruh). Další je v plánu propojení z Blatské ulice po polích kolem
Ekospolu, k jižní straně Kbelského letiště a poté směr Letňany a Vysočany
(s lávkou přes Kbelskou ulici). Také by měla vzniknout cyklostezka podél
Českobrodské mezi křižovatkou Za Horou a Objízdnou ulicí. Jejich příprava
je ale složitější a proto také zabere více času.

Vozovna
Kobylisy

Přeji Vám příjemnou cestu na kole.

R20, R44, S4, S41

Vaše místostarostka
Ing. Ilona Picková

PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL V PID

Praha-Kolovraty
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ
V místech, kde není cyklistická doprava oddělena od ostatní dopravy (včetně
pěší), je třeba dbát obecné ohleduplnosti vůči ostatním. Jedná se v podstatě
o veškeré cesty znázorněné v této mapě. Bezpečnost celé sítě cest se odvíjí od
způsobu chování každého jednotlivce a vynucování si svých práv rozhodně
nepřispívá vzájemným vztahům jednotlivých uživatelů, tj. řidičů, cyklistů
a chodců.
1. Stav kola a výbava – používejte odpovídající velikost kola, mějte funkční
brzdy, reflexní prvky, přední bílé a zdní červené odrazky a světla (blikačky),
zvonek, vhodné je vozit s sebou nářadí a rezervní duši. Zejména v provozu
a při rychlejší jízdě používejte přilbu (do 18 let je povinná vždy) a ochranné
brýle (slunce a hmyz).
2. Vidět a být viděn – vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize, mějte na
sobě a na kole reflexní prvky, minimálně za snížené viditelnosti buďte vždy
osvětlení vpředu i vzadu
3. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám před jízdou i při jízdě. Jízdou pod
vlivem alkoholu či omamných látek ohrožujete sebe i ostatní.
4. Volte trasu dle svých zkušeností a možností. Snažte se vyhnout silně
zatíženým komunikacím automobily, na provoz si zvykejte postupně.
Chodník je pouze pro chodce – s výjimkou dětských cyklistů do 10 let.
5. Buďte ohleduplní a předvídaví – chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby
se chovali ostatní k vám. Nespoléhejte se však na své okolí a předpokládejte,
že všichni kolem vás mohou chybovat a že cesta před vámi nemusí být volně
průjezdná („kam nevidím, tam bezhlavě nejedu“).

Přechod pro chodce (IP6 a V7) je určen výhradně pro chodce (ale také bruslaře)
a jízda na jízdním kole je zde zakázána. Pro motoristy je ve
vyhlášce stanoveno, že musí umožnit chodcům překonat
komunikaci, pokud se chystají vstoupit do vozovky
nebo již přecházejí a nesmí je ohrozit ani omezit. Jako
chodec sice tedy máte přednost před ostatními vozidly
(s výjimkou tramvaje), nevstupujte
však do vozovky bezprostředně před
blížícím se vozidlem. Současně je ale
také třeba projevit více rozhodnosti při
vlastním přecházení, aby nedocházelo
ke zbytečnému přerušování plynulosti
provozu.

6. Komunikujte s okolím. V případě jakékoli změny směru dávejte včas
znamení paží a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali. Používejte zvonek,
chodci vás zezadu většinou neslyší. Sledujte stav vozovky, koleje, uliční vpusti
a v případě potřeby se včas vyhýbejte problematickým místům, vždy však
s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních. Používejte všechny smysly –
vyvarujte se za jízdy poslechu hudby či používání mobilu, protože výrazně
omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.
7. Jezděte při pravém okraji ve vozovce i na stezce, ale dodžujte bezpečný
odstup od překážek, zejména od parkujících automobilů. Ve zúžených
profilech a na okružních křižovatkách se pohybujte raději uprostřed jízdního
pruhu, protože tím zamezíte případným pokusům o nebezpečné předjíždění.
8. Nepodjíždějte odbočující vozidla, dávejte pozor na tzv. slepé úhly:
především řidič rozměrnějšího vozidla (autobus, nákladní vozidlo), které
začíná odbočovat, nemá prakticky šanci vidět cyklistu vedle svého vozidle.
To platí i při objíždění vozidla (např. autobusu vyjíždějícího ze zastávky),
rozměrnější vozidla navíc při zatáčení vybočují do stran.
9. Kolo zamykejte současně za rám a alespoň přední kolo (zadní se hůře
demontuje) bytelným zámkem k pevnému objektu a na dobře viditelném
místě. Můžete si kolo nechat zapsat do registru kol Městské policie a nechat
opatřit příslušnou nálepkou (informace pro případné zloděje).
10. Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě
nehodu telefonicky nahlaste – přivolejte na místo Policii ČR ( 158),
v případě závažnějšího zranění také záchrannou službu ( 155).

Čtrnáctkou

na kole

cyklomapa 1:14 000
dětská hřiště
trasy pro in-line

