
 
 
 
 
 
 

 
1/3  

 Praha 14. ledna 2021 
 INT 22/1/O ze dne 17. 12. 2020 
 S-MHMP 1936462/2021 
 Č. j.: MHMP   54363/2021 
 Počet listů/příloh: 2/0 
  
  
 
Vážená paní Poláková, 

k Vaší vznesené interpelaci na ZHMP dne 17. 12. si Vám po vzájemné koordinaci s kolegy chtěl 
Vám i spolku Auto-Mat poděkovat za iniciativu a úsilí, které vkládáte do prosazování zájmů a 
rozvoje udržitelné dopravy na území nejen našeho hlavního města. Jsem rád za zpětnou vazbu 
a podněty neziskových organizací jakožto zástupců veřejnosti, které jsou pro mne důležité. 
S veškerými podněty se seznamuji a předávám je i odpovědným organizacím.  

Riziko změn dopravního chování v souvislosti s pandemií v kombinaci se zimním obdobím 
samozřejmě beru na vědomí a snažím se na tyto změny upozorňovat. Děje se tak nejen 
prostřednictvím Vámi zmíněného komunikačního kanálu Čistou Stopou Prahou, kde jsou tato 
rizika průběžně komunikována spolu s doporučeními a návrhy alternativních řešení, ale také 
například prostřednictvím aktivit v oblasti životního prostředí.  Neustále se v komunikaci 
s veřejností snažím poukazovat na stále se zvyšující potřebu využívat udržitelné způsoby 
dopravy, která se zejména nyní v souvislosti s pandemií stává nezbytnější, než kdy dříve. I z 
těchto důvodů jsem v rámci projektu Čistou Stopou Prahou podpořil například výzvu pana prof. 
Vojtíška ke kontrole funkčnosti filtrů v automobilech, upozorňuji na dopady znečištěného 
ovzduší na lidské zdraví a na téma poukazuji také skrze jednotlivé menší kampaně, které již 
proběhly nebo jsou v přípravě. 

Mým hlavním cílem je zejména nabídnout občanům hlavního města Prahy co možná 
nejkvalitnější alternativu k jejich cestám automobilem, tj. usiluji o vybudování kvalitní 
infrastruktury pro cyklisty i chodce a do této činnosti v současné době napřimuji většinu svého 
úsilí. V letošním roce se například povedlo prosadit poskytnutí téměř 200 milionů korun 
jednotlivým městským částem k budování této infrastruktury. Dále urychluji realizaci 
dopravního značení s cílem zvýšit plynulost dopravy a bezpečnost cyklistů ve vozovkách 
(bohužel často přes nesouhlas městské části, což stojí o to více úsilí a energie), vlastní investice 
prostřednictvím TSK HMP na páteřních cyklistických trasách, pokud to prostorové podmínky 
dovolují. 

Za zlepšení podmínek pro udržitelné druhy dopravy jsem se na podzim loňského roku zasazoval 
mimo jiné také v souvislosti s vyhrazenými jízdními pruhy pro autobusy MHD a cyklisty, avšak 
tento záměr bohužel na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy po dlouhém jednání nedopadl 
úspěšně. 

Považuji za nezbytné doplnit, že zlepšení plošné prostupnosti pro udržitelnou dopravu závisí 
výrazně také na aktivitě jednotlivých městských částí, se kterými tato témata komunikuji a 
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jejichž aktivitu podporuji prostřednictvím individuálních dotací. Aktivních městských částí, 
které jsou ochotny v tomto směru spolupracovat a nabízených možností využívají, je ale 
bohužel pouze několik. 

K dotazu na konkrétní opatření pro případ vyhlášení smogové situace uvádím, že Rada HMP 
schválila na počátku roku 2019 konkrétní postup  pro tyto případy. Jeho podstatou je 
především zavedení městské hromadné dopravy zdarma společně s intenzivním informováním 
veřejnosti včetně řidičů o nastalé situaci. Doporučeno je odložení cest osobními automobily jen 
na nezbytně nutné, využití práce z domova. Součástí regulace v době smogu je i omezení 
činnosti nejvýznamnějších průmyslových zdrojů, které mají vliv na kvalitu ovzduší. Jde o 5 
podniků na území Prahy.  

Magistrát kromě toho připravuje dlouhodobá opatření, která by měla zlepšit kvalitu ovzduší. 
Ve spolupráci s Policií ČR se hlavní město zaměřuje na kontroly emisí vypouštěných osobními 
automobily. Přijata byla také městská vyhláška omezující spalování tuhých paliv v emisně 
nevyhovujících kotlích.  

Věřte proto, že pro udržitelnou dopravu se v rámci svých kompetencí a možností snažíme 
udělat naprosté maximum a i přesto, že situace zdaleka není ideální, jsme rádi, že se území 
hlavního města Prahy postupně proměňuje a vyvíjí směrem k udržitelnosti a šetrnosti 
k životnímu prostředí, i ke komfortu jeho obyvatel. 

S pozdravem 

 
     Adam Scheinherr 
podepsáno elektronicky  

 

Vážená paní  
Zuzana Poláková  
Bubenečská 354 
160 00  Praha 6  
zuzana.polakova@auto-mat.cz 

 

Na vědomí: Odbor volených orgánů MHMP  
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