
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1224 
ze dne  15.6.2020 

k záměru městské lanové dráhy Podbaba - Troja - Bohnice 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  se záměrem lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice, jejíž podoba vzejde ze 
soutěže o návrh 

2.  s úpravou rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   ž á d á  

1.  generálního ředitele Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. 

1.  o respektování postupu uvedeného v důvodové zprávě při projektové přípravě      
a následné realizaci záměru lanové dráhy Podbaba - Troja - Bohnice 

Termín: průběžně 

2.  zajistit přípravu soutěže o návrh dle důvodové zprávy 

I I I .   s c h v a l u j e  

zařazení nových investičních akcí DPP a.s. "LD Podbaba - Troja - Bohnice"                      
a INV MHMP "Parkovací dům Bohnice" a "Parkovací dům Podbaba" do centrálního 
číselníku akcí, včetně stanovení celkových nákladů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 



I V .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D. 

1.  předložit návrh dle bodu I. tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu hl.m. 
Prahy 

Termín: 18.6.2020 

2.  MHMP - INV MHMP 

1.  zahájit delimitační řízení investiční akce č. 44595 na DPP a.s 

Termín: po založení investiční akce na DPP a.s. 

2.  zahájit přípravu nové investiční akce "Parkovací dům Podbaba“ v přímé 
návaznosti na "LD Podbaba - Troja - Bohnice” pod DPP a.s 

Termín: ihned 

3.  zahájit přípravu nové investiční akce "Parkovací dům Bohnice“ v přímé 
návaznosti na "LD Podbaba - Troja - Bohnice” pod DPP a.s 

Termín: ihned 

3.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy realizovat rozpočtové opatření dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení, včetně zavedení nových investičních akcí do 
centrálního číselníku akci 

Termín: ihned 

4.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

1.  zajistit podporu DPP a.s. dle bodu II.1.2. tohoto usnesení 

Termín: průběžně 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Tisk: R-36723  
Provede: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., MHMP - INV MHMP, 

MHMP - ROZ MHMP, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



INV MHMP 0044595 Lanovka Podbaba - Troja - Bohnice 0321 -35 000,00

DP hl.m. Prahy, a.s. 0000000 LD Podbaba - Troja - Bohnice 94 0329 35 000,00

INV MHMP 0000000 Parkovací dům Podbaba 00000 0321 -

INV MHMP 0000000 Parkovací dům Bohnice 00000 0321 -

C e l k e m 0,00

CELKEM

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

          * pro neinvestiční dotace/převody

          ** pro investiční dotace/převody

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1224 ze dne 15. 6. 2020

Návrh

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

Odbor/Organizace

300 000,00

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

1 500 000,00

300 000,00



Důvodová zpráva k tisku R-36723 

 

k záměru městské lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice 

 

 

Dne 4. května 2020 schválila Rada hlavního města Prahy Usnesení č. 845/2020 ke koncepci 

propojení městských částí Praha 6, Praha Troja a Praha 8 veřejnou dopravou. Koncepce 

navrhuje jako první krok realizovat propojení Dejvic/Bubenče, Troji a Bohnic lanovou 

dráhou. Nositelem a investorem záměru byl určen Dopravní podnik hl. m. Prahy, který bude 

následně i provozovatelem této lanové dráhy. 

 

Rada tímto usnesením žádá Dopravní podnik hl. m. Prahy o vytvoření investiční akce „LD 

Podbaba – Troja – Bohnice“ a zahájení kroků, které povedou k realizaci tohoto záměru. 

 

Popis záměru 

 

Jedná se o městskou lanovou dráhu se dvěma koncovými a jednou mezilehlou stanicí, která 

spojí stávající zastávku tramvají, autobusů a železnice v Podbabě se sídlištěm Bohnice přes 

lokalitu Podhoří v městské části Praha – Troja. Bude tak umožněno jak spojení Prahy 6 a 

Prahy 8, tak i obsluha rekreační zóny v oblasti pravého břehu Vltavy a také areálu ZOO 

Praha. Plně bezbariérový dopravní systém předpokládá kabiny o kapacitě 35 cestujících, které 

pojedou v intervalu 1 minuty. Lanová dráha bude zařazena v systému PID. 

 

Výchozí stav záměru 

 

Záměr lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice byl ověřen Studií proveditelnosti 

zpracovanou 

společnosti Egis Rail a PRO CEDOP s.r.o. v roce 2018. Studie definovala vhodnou trasu 

záměru, nabídla varianty umístění koncových stanic a doporučila k realizaci technický sytém 

lanové dráhy 3S, tedy oběžnou lanovou dráhu se dvěma nosnými a jedním tažným lanem, 

která umožňuje kapacitu kabin až 35 cestujících při navržené hodinové kapacitě 2000 

cestujících v jednom směru. Studie zároveň odhadla investiční náklady na 1,2 – 1,5 mld. Kč a 

provozní roční náklady na 40 mil. Kč. 

 

V roce 2019 byl záměr nejprve dále rozpracován jako investiční akce INV MHMP č. 44595. 

Bylo vypracováno „Oznámení záměru, dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 

vlivů na životní prostředí (EIA)“ (k vyjádření OCP MHMP podáno dne 8. 4. 2020). Dále byl 

podán podnět na změnu územního plánu č. 392/2019, který byl dne 21. května 2020 schválen 

Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Poslední akcí, týkající se tohoto záměru před předáním na 

Dopravní podnik hl. m. Prahy bude zadání a zpracování doplňující technické studie, jejíž 

zadání je připraveno ve spolupráci s DPP. Následujícím krokem je toto usnesení, kterým Rada 

a Zastupitelstvo žádají Dopravní podnik o vytvoření vlastní investiční akce pro realizaci 

lanové dráhy. 

 

Následující kroky 

 

Po schválení tohoto usnesení vytvoří Dopravní podnik investiční akci „LD Podbaba – Troja – 

Bohnice“ a budou tak vytvořeny podmínky pro delimitaci investiční akce z INV MHMP na 

DPP, což proběhne samostatným usnesením Rady a následně Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

 



 

Poslední akcí, týkající se tohoto záměru před předáním na Dopravní podnik hl. m. Prahy bude 

otevřená architektonická soutěž, která prověří:  

• Širší krajinné souvislosti 

• Urbanistické souvislosti v místech stanic 

• Vlastní řešení lanové dráhy, včetně stanic, kabin a podpěr 

Na přípravě soutěže i na soutěži bude MHMP spolupracovat s dotčenými městkými částmi, 

DPP, ZOO a dalšími dotčenými subjekty.  

 

V rámci této soutěže dojde také koordinaci dalších investičních záměrů v oblasti stanic lanové 

dráhy. V Podbabě to bude koordinace s tramvajovou tratí do Suchdola, parkovacími plochami 

a objekty; v Troji s rozvojovým generelem ZOO a v Bohnicích se záměrem nové stanice 

Sboru dobrovolných hasičů a parkovacími plochami a objekty. Výsledky doplňující technické 

studie budou projednány s dotčenými městskými částmi. 

 

INV MHMP bude na základě výsledků soutěže zajišťovat projekční přípravu parkovacích 

domů v lokalitě Podbaba a lokalitě Bohnice v návaznosti na stanice lanové dráhy. Tyto stavby 

jsou podmínkou městských částí Praha 6 a Praha 8 pro dlouhodobé fungování lanové dráhy. 

Založení 2 samostatných investičních akcí bude zahájeno schválením financování z rozpočtu 

hl. m. Prahy pro rok 2021. 

 

Před zadáním projektu osloví DPP potenciální dodavatele lanové dráhy za účelem tržních 

konzultací pro získání zpětné vazby a eliminaci rizik, které mohou vzniknout během 

projektové přípravy.  

 

 

Rozpočet 

 

Předpokládá se následující čerpání rozpočtu: 

 

V rámci delimitace investiční akce č. 44595 z INV MHMP bude převedena zbylá 

nevyčerpaná částka přidělená v rámci rozpočtu na rok 2020 (35 mil. Kč) na DPP a.s. 

 

Aktuální výše investičních nákladů se odhaduje na 1,5 mld. Kč. Tato částka bude upřesněna 

po soutěži. Projekční práce a realizace stavby budou hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy 

prostřednictvím přidělení finančních prostředků (účelové dotace) Dopravnímu podniku hl. m. 

Prahy. 

 

Provozní náklady budou hrazeny v rámci objednávky dopravní obsluhy prostřednictvím 

organizace Ropid. 

 

 

Záměr městské lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice, Parkovacího domu Podbaba a 

Parkovacího domu Bohnice je předkládán ke schválení ZHMP. 

 

 

 

 

 

 



Přílohy: 

 

1. Rozpočtový výhled akce - požadavek na finanční zdroje_LD Podbaba - Troja – 

Bohnice pro novou investiční akci „LD Podbaba – Troja – Bohnice“ realizovanou 

Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost (neveřejná kopie) 

2. Rozpočtový výhled akce - požadavek na finanční zdroje_Parkovací dům Podbaba pro 

novou investiční akci „Parkovací dům Bohnice“ realizovanou INV MHMP (neveřejná 

kopie) 

3. Rozpočtový výhled akce - požadavek na finanční zdroje_Parkovací dům Bohnice pro 

novou investiční akci „Parkovací dům Podbaba“ realizovanou INV MHMP (neveřejná 

kopie) 

4. Návrh usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy 
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	Důvodová zpráva



