
Zásady řešení cyklistické dopravy v uzlu Výtoň
Únor 2023

zpracoval Vratislav Filler, vratislav.filler@auto-mat.cz

Cílem materiálu je formulovat požadavky na řešení cyklistické dopravy v okolí
železničního mostu a Výtoně, jmenovitě vedení a vzájemné propojení celoměstských
cyklotras A 2 a A 3, a to obecně, bez ohledu na budoucí podobu železničního mostu
(rekonstrukce, přístavba, nový, 2 nebo 3 koleje), i bez ohledu na možnou polohu nové
železniční zastávky (Výtoň, Ostrčilovo nám.)

1 Manažerské shrnutí
● Výtoň je jako křižovatka nadřazených tras A 2 a A 3 pro cyklodopravu hlavním

uzlem na jihu centra Prahy, jehož význam dál výrazně vzroste s výstavbou
Vršovické drážní promenády a rozvojem Smíchova.

● Radou HMP schválené Standardy aktivní mobility formulují pro trasu A 3 jasné
požadavky (v uličním profilu stezka oddělená od chodců, mimo zástavbu
smíšená stezka). Tyto standardy je žádoucí pokud možno dodržet.

● Z požadovaného standardu a dosavadních studií formulujeme požadavky, které
by mělo splnit každé řešení železničního mostu, bez ohledu na jeho charakter:

○ Obousměrný legální průjezd cyklistů přes Vltavu.
○ Souvislé vedení trasy A 3 bez schodišť, úseků s vedením kola, velkých

závleků a pokud možno bez úrovňových křížení s komunikacemi.
○ Legální spojení tras A 2 a A 3 na Výtoni.

● Přes Vltavu a Výtoň je principielně možné vést cyklotrasu A 3 po severní i jižní
straně trati.

● Přílohou zpracovaných zásad jsou vzorové situace možného vedení cyklotras,
včetně ukázek nepřijatelných řešení.
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2 Význam a potenciál Výtoně pro cyklistickou dopravu

2.1 Výtoň v celoměstském systému cyklotras

V platném celoměstském systému je Výtoň křižovatkou nadřazených tras A 2 a A 3.
Pravobřežní povltavská trasa A 2 je nejvýznamnější cyklistickou spojnicí v Praze. Trasa A
3 východním směrem vede jediným údolním koridorem z jihovýchodu Prahy přímo do
centra, západním směrem jde o nejkratší a výškově nejpřijatelnější spojnici
Jihozápadního města s centrem. Výtoň je tak zásadní cyklodopravní křižovatkou na jihu
historického centra Prahy, také je již dnes dlouhodobě jedním z nejfrekventovanějších
cyklistických uzlů (obr. 1).

Obr. 1, Výtoň v systému nadřazených tras (stav 12/2022)

Koridor trasy A 3 prověřuje podrobněji studie “Nuselská drážní stezka” (T. Cach, 2020).
Od Albertova východně se trasa A 3 předpokládá vést střednědobě v koridoru již
realizované A 23 přes Folimanku. Další celoměstské trasy v území jsou buď spojky
nadřazených tras, nebo lokální trasy (A23 v horní úrovni nábřeží, A 401 Na Slupi, A 418
Výtoň - Albertov, A 230 Jaromírovou ulicí, obr. 2).
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Obr. 2, Celoměstské cyklotrasy v okolí Výtoně, (stav 2/2022, v platném stavu pouze
drobné úpravy číslování u tras nižší kategorie)

2.2 Spojení po stávajícím železničním mostě

Stávající spojení je z hlediska cyklistické dopravy zcela nevyhovující. Chodníky na
lávkách nejsou pro jízdu na kole legální a vzhledem k malé šířce nelze garantovat
budoucí legalizaci, na Výtoni jsou lávky ukončeny schodišti. Přesto dnes po lávkách
jezdí cca 200 cyklistů denně (odhad z mapy intenzit Umotional), při sčítání spolkem
Oživení v roce 2010 byla intenzita ve špičkové sezóně odhadnuta na 400 cyklistů za den.

2.3 Potenciál a vazby

Mezi Vršovicemi a Zahradním městem vznikne během 2-3 let souvislá cyklostezka po
tělese odkloněné trati (Vršovická drážní promenáda), dalšími úseky stezek a
zklidněných komunikací téměř souvisle navazujícími až na Albertov. Na Smíchově se
připravuje přímá návaznost do developerské výstavby Nový Smíchov, s chráněným
napojením na ulici Radlickou. Vlivem toho význam příčné vazby v lokalitě železničního
mostu v řádu několika let významně vzroste. Jiná křížení Vltavy nebudou mít takový
význam. Rozestavěný Dvorecký most je příliš vzdálený, nemá přímé návaznosti v dolní
městské hladině a bude sloužit spíš jako přesmyk mezi A 1 a A 2. Z Palackého mostu
nejsou prakticky realizovatelné chráněné trasy ani jedním směrem.
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3 Formulace požadavků pro cyklistickou dopravu

3.1 Standard cykloopatření dle platných dokumentů

Doporučujeme dodržet platné Standardy aktivní mobility v Praze , schválené Radou
HMP v srpnu 2022. Tyto standardy definují, že nadřazené trasy (A 2 a A 3) mají být
řešené v nejvyšším standardu. Opatření přijatelná v kontextu daného území jsou:

● Pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů (s vizuálně vyznačeným koridorem)
nebo sdílený prostor pro významná veřejná prostranství.

● Dánský pás (základní šířka 2,25 m) nebo stezka pro cyklisty (základní šířka 4,5
metru; ) pro ulice zatížené motorovou dopravou a prostory (nikoliv veřejná
prostranství) bez komunikací pro automobilovou dopravu. Stezka pro chodce a
cyklisty v takových místech není přípustná.

● Stezka pro chodce a cyklisty je přijatelná pro “extravilánové” spojnice sídel a
městských čtvrtí městskou a příměstskou krajinou (lze vztáhnout na železniční
most). Základní šířka 4 metry.

● Cyklistická ulice, případně stezka pro cyklisty či obytná zóna pro klidné a
zklidněné ulice.

Doporučený minimální poloměr oblouku pro nadřazenou síť: 20 m.

Ze standardů aktivní mobility dále vyplývá, že cykloopatření mají být souvislá a vedená
pokud možno v co nejpřímějších koridorech.

3.2 Nepodkročitelné požadavky na cykloopatření

Vzhledem ke komplikované situaci v okolí Výtoně nebude zřejmě možné doporučené
standardy v některých místech dodržet. Pro ten účel formulujeme nepodkročitelné
minimum, u kterého současně upozorňujeme na rizika s takto minimálním řešením
spojená.

Na samotném železničním mostě (trasa A 3) je v každém případě nezbytný
obousměrný legální průjezd cyklistů, který může být řešen

a) obousměrnou stezkou pro chodce a cyklisty,
b) chodníkem s povolenou jízdou kol (omezení na 20 km/h) v případě stísněných

prostorových poměrů,
c) dvojicí jednosměrných průjezdů.
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S ohledem na předpokládanou významnou pěší frekvenci nelze na společné stezce či
chodníku s povolenou jízdou kol podkročit minimální šířku 3,0 metru s tím, že i tato šířka
bude téměř jistě nedostatečná a střednědobě by vedla k přetížení a konfliktům.

V blízkém okolí železniční zastávky je nezbytné vedení cyklistické dopravy mimo
prostory s vysokou pěší frekvencí a hlavní přístupové cesty a přestupní vazby.

Vedení trasy A 3 musí být souvislé. Dřívější studie magistrátu i IPRu prověřily vedení
trasy A 3 mezi Novým Smíchovem a Vnislavovou ulicí zcela bez úrovňových křížení, pro
výsledné řešení lze připustit jedno úrovňové křížení.

Propojení tras A 2 (náplavka) a A 3 (železniční most) má být souvislé, bez úseků s
vedením kola.

Případné nové přejezdy přes frekventované ulice (např. Vyšehradská) musí být
signalizované.

Na trase A 3 a jejím spojení s trasou A 2 jsou každopádně nepřípustné:

● úseky s vedením kola,
● výtah, pokud je jedinou spojnicí bez alternativy.

3.3 Prostorové řešení, umístění cyklotras

Pro prostorové řešení formulujeme následující zásady:

● Vedení trasy A 3 přes Vltavu je možné po severní i jižní straně trati.
○ S ohledem na exponovanost pěších lávek lze doporučit spíše jižní stranu.

● Ulice Nádražní, Svornosti, Hořejší nábřeží, Rašínovo nábřeží a Vyšehradská je
na trase A 3 žádoucí přednostně křížit mimoúrovňově (výše je připuštěno jedno
úrovňové křížení)

● Propojení směrem na Smíchov i Výtoň může být vedeno odchylně od samotné
trasy A 3, např. po jiné lávce železničního mostu, či jinou ulicí.

○ Propojení tras A 2 a A 3 by ale v žádném směru nemělo vytvářet
nepřiměřený závlek (nad cca 80 metrů tam a zpět).

○ Výškový rozdíl mezi náplavkou a železničním mostem může být řešen i
výtahem, ale pouze pokud to nebude jediná použitelná možnost.
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4 Příklady řešení
Na základě prověření existujícími studiemi a výše definovaných požadavků
předkládáme několik schémat vedení cyklotrasy A 3, spojení s trasou A 2 a dalších
návazností (A 1, A 220, A 401, A 418). Součástí jsou také ukázky nepřijatelných řešení u
vybraných lokalit.
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