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Dopravní stavby
Jáchym Hobza
Projekt se zabývá výstavbou plánované cyklotrasy A41 v Praze od Hlavního nádraží ke Kačerovu.
Cílem je navrhnout takové stavební úpravy, aby se trasa stala využívanou a pohodlnou cestou pro
cyklisty skrz Prahu.
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Úvod
Cyklodoprava je nedílnou součástí dopravy ve městech, obzvlášť ve velkoměstech. V evropě se
s cyklisty počítá a je pro jejich potřeby upravována infrastruktura. Například v německých městech se
podíl cyklistů pohybuje okolo 15%.
I když během posledních let došlo v Praze k pozitivním změnám ve prospěch cyklistů, Praha v
porovnání s jinými evropskými městy stále zaostává. Stavba cyklotrasy, kterou zde chci představit má
udělat významný krok ke zlepšení podmínek pro cyklisty a ke zvýšení atraktivity cyklistické dopravy.

Představení cyklotrasy
Cyklotrasa je po většinu cesty navržena v trase, která je dnes plánována pod označením A41, proto
jsem se rozhodl její pojmenování zachovat. Mojí snahou bylo ji vést, co možná nejvíce mimo
automobilový provoz, čímž se cyklostezka stane více bezpečnější a zároveň bude moci být bez obav
využívána i méně zdatnými cyklisty, kteří by se jinak do běžného provozu neodvážili.
Cyklotrasa začíná na severu Hlavního nádraží u železnečního mostu přes ulici Seifertovu. Odtud
vede okolo Hlavního nádraží na křižovatku ulic Legerova a Vinohradská, dále pokračuje v koridoru
magistrály až k Pražskému povstání a odtud je vystavěna zcela odděleně od silnice až k ulici
Michelská.
Pokud by byla trasa postavene celá, stala by se páteřní cyklistickou trasou zkrz Prahou. Po trase A2,
která vede po pravém břehu Vltavy, by to byla druhá trasa sever – jih. Díky mnoha cyklistickým
trasám, komunikacím a významným centrům, které křižuje, se stane cyklistickou tepnou. Nebude sice
úplně po rovině, ale převýšení bude pozvolné a ne příliš velké. (Pro představu: u Hlavního nádraží 210
m.n.m., na Pankráci 260 m.n.m.)
Pro rozdílnost oblastí jsem celou trasu rozdělil na tři úseky. Okolo Hlavního nádraží je vystavěna
jako cyklostezka, která naváže na dnešní cyklostezku A 25. V druhém úseku vede ulicemi oddělena
betonovými svodidly. Tento úsek je v souladu s návrhem omezení automobilové dopravy v centru
Prahy a sousí s přeměnou celé magistrály. Poslední úsek je částečně veden stále podél magistrály,
nicméně je úplně oddělen od silničního provozu.

Úsek: ulice Seifertova – ulice Vinohradská (Hlavní nádraží)

Cyklotrasa začíná u již stávajícího mostu přes ulici Seifertovu, kde navazuje na cyklostezku A25,
vedenou po bývalé železniční trati. Odtud by mohla vést okolo kolejí a parkoviště, déle podél ulice
Italská a navazující ulicí Španělskou. Podíváme-li se ale na mapu, zjistíme, že by nešlo o přímou trasu
a navíc vedení stezky skrz parkoviště by mohlo být obtížné a pro cyklisty nevyhovující, stejně tak jako
umístění cyklotrasy, která by musela být v ulicích Španělská a Italská v provozu nebo na chodníku.
Vzhledem k plánovanému metru D a jeho stanici Hlavní nádraží by však bylo možné vybudovat
v rámci výstavby stanice podchod pod odstavnými kolejemi, kudy by mohli cyklisté přímo a bezpečně
projet. U stanice budou samozřejmostí cyklostojany, popřápadě cyklověž pro parkování kol, jako je
dnes například v Hradci králové.

Dále by cyklostezka pokračovala podél kolejí, pak by ale
musela podél zdi stoupat po mostě, který by se musel
postavit, až k ulici Vinohradská. To sice nebude levná
záležitost, nicméně pro kvalitní cyklistické spojení okolo
Hlavního nádraží je to nezbytné.

Úsek: ulice Vinohradská – ulice Kongresová (Magistrála)
Tento úsek by měl být zařízen podél dnešní pražské magistrály tj. ulicí Legerova a ulicí Sokolská /
Mezibranská. Desetitisíce aut, která projíždějí centrem Prahy, by měla být omezena. Povede to pak
k podpoře hromadné i cyklistické dopravy a povede to k celkovému zklidnění centra města.
Úpravy magistrály by ubraly na většině míst jeden jízdní pruh pro automobily, který by se změnil
v pruh pro cyklisty. K zvýšení bezpečnosti by byl tam, kde by to bylo možné, cyklistický pruh oddělen
od zbylé dopravy betonovými svodidly či parkováním pro auta. Navíc by mohlo dojít k rozšíření
zeleně, protože cyklistický pruh nepotřebuje tři a půl metru, ale plně se spokojí se dvěma, což je
dostačující i pro vzájemné předjíždění cyklistů. Zde příklad profilu ulice:

Teď už ale podrobně k cyklotrase. Ta navazuje na úsek od ulice Seifertova. Před křižovatkou s ulicí
Vinohradskou dojde k rozdělení směrů z centra a do centra. Toto opatření je nezbytné kvůli
bezpečnosti. Cyklopruh bude sice po většinu cesty oddělen, to ale nebude možné udělat
v křižovatkách, kde by pak řidiči mohli snadno přehlédnout cyklistu, který by se neočekávaně
pohyboval v protisměru zbylého provozu.
Cyklisté přijíždějící z centra od ulice Seifertova se dostanou světelně řízenou křižovatkou přes ulici
Legerova a vydají se cyklopruhem v ulici Vinohradská mezi starou a novou budovou Národního
Muzea. Od této křižovatky bude také vybudovaná spojka k Fantově budově Hlavního nádraží místo
třetího jízdního pruhu společně s chodníkem pro chodce.
Poté se cyklisté opět přes světelně říznou křižovatku dostanou do ulice Mezibranská, v které už
začne bezpečně oddělený pruh pro cyklisty, který vede až k Vyšehradu. Samozřejmostí je i zřízená
možnost odbočení na Václavské náměstí či průjezd z Václavského náměstí do ulice Vinohradská.
Jediná místa, kde by případně mohlo dojít ke kolizi, jsou křižovatky. Tam bude muset být zachován
průjezd pro automobily z bočních ulic. V případě, že se jedná o světelné křižovatky, bude riziko
pomocí vhodně seřízených semaforů minimalizováno. Pokud půjde o křižovatku bez světelného
řízení, bude muset být místo řádně označeno jak svilými tak i vodorovnými značkami, aby byla
bezpečnost provozu co největší.
Na Vyšehradě se cyklisté přes již stávající most, ke kterému bude stačit dodělat vhodný nájezd,
dostanou na druhou stranu ulice 5. května. Odtud budou oba směry opět vedeny spolu na jedné
straně ulice. Na Vyšehradě bude také vybudován vhodný sjezd na Pankrácké náměstí nebo možnost
pokračovat po straně ulice 5. května směrem z centra až k Pražskému povstání.

Křižovatka Legerova – Vinohradská
Přeměna křižovatky počítá s úbytkem jednoho jízdního pruhu v ulici Legerova. Ten bude využit pro
cyklisty nebo chodce. Samozřejmostí je zajištění průjezdnosti křižovatky pro cyklisty všemi směry.

Křižovatka Vinohradská - Mezibranská

Křižovatka Sokolská – Ječná

Dopravní řešení na Vyšehradě (ulice 5.května – Kongresová)
Cyklisté přijíždějící z centra cyklopruhem se přes ulici 5. května dostanou po mostě. Dále po přejetí
ulice Kongresové pokračují směrem ke Kačerovu po cyklostezce společně s cyklisty směřujícími do
centra.

Úsek: ulice Kongresová – ulice Michelská
Od Vyšehradu vede cyklotasa A41 po straně ulice 5. května ve směru do centra, kde jako již dříve
v centru dojde k ubrání jednoho jízdního pruhu pro automobily a cyklotrasa bude úplně oddělena od
zbylého silničního provozu. Exit do ulice Lounských překoná přejezdem pro cyklisty. Poté pokračuje
pokraji ulice, nicméně však stále odděleně, až k nájezdu na Pánkráci (z ulice Na Strži), podél kterého
se stočí od ulice 5. května (viz plán úseku).
Zde bude trasa postavěna po již dnes existující pěšině okolo garáží a přes ulici na Křivině. Pak bude
nutno udělat teréní úpravy, aby trasa pozvolna vystoupala k podjezdu pod ulicí 5. května, kterou
bude možno pro dostání se k Budějovické podjet. Dál se na trase objeví nejobtížnější stavba tohoto
úseku a to je překonání ulice Vyskočilova. Od podjezdu se pojede pod násepem, na kterém stojí ulice
5.května, pak se podjede nájezd z ulice Vyskočilova a cyklostezka vystoupá na úroveň vozovky a po
mostě překoná ulici Vyskočilova. Poté opět klesne a podjede výjezd z Brna.
Odtud je cyklotrasa vedena stále pod ulicí 5. května. Mine podjezd, který spojuje BB Centrum a
domy na Budějovické, projede okolo ulice Pod Dálnicí a přivede se až k ulici Michelská. Zde by bylo
nejvhodnější ještě postavit most, aby cyklisté, kteří většinou budou směřovat dále, nemuseli křižovat
silnici, což by zdržovalo je i provoz v Michelské.
Zde bude cyklotrasa končit. Dá se však pokračovat po již existujících cyklotrasách A 41 ve směru na
Spořilov nebo po právě vznikající A42 do údolí, kde se bude dát dále pokračovat směrem na Lhotku,
Libuš, Kunratice, nebo odbočit na cyklotrasu A23, která vede od Braníku přes Roztyly až na Háje.

Plán úseku

Řez ulicí 5. května ve směru do centra
Ulice v úseku od Kongresové k přemostění přes ulici Sdružení.

Překonání výjezdu do ulice Lounských
Rychlost vozidel bude snížena, řidiči navíc budou
zpomaleni příčným prahem. Vše bude vyznačeno jak
vodorovným tak i svislým značením.

Překonání ulice Vyskočilova
Cyklostezka podjede oba nájezdy pro vozidla
z ulice Vyskočilova do ulice 5. května. Ulici
Vyskočilova cyklostezka překoná mostem
přistavěným k ulici 5. května.

Závěr
Celková délka trasy je 6km, během kterých spojí vzdálené části Prahy tak, aby mezi nimi mohli
cyklisté bezpečně přejíždět. Utvoří se další páteřní trasa, kterou průměrný cyklista může bez větších
obav projet za přibližně 20 minut. Některé úpravy související s cyklotrasou navíc přinesou pro
obyvatele dotčených ulic zlepšení v podobě úbytku automobilové dopravy a vytvoření více zeleně.
Zde uvedené řešení cyklotrasy A41 je ambiciózní, ale je v souladu s koncepcí rozvoje cyklistické
dopravy v Praze a do budoucna by do ní mohla přinést velký skok.

