
Otevření 
tunelu 
přináší 
jedinečnOu 
šanci 

prOmarní  
ji vedení 
města?
Samotné zprovoznění tunelu Blanka při-
nese Praze řadu konkrétních problémů. 
Především dojde k dalšímu zvýhodnění 
automobilové dopravy před dopravou ve-
řejnou a bezmotorovou. 

Tunel Blanka je ale zároveň obrovskou a na 
dlouho poslední šancí ulevit centru od tisí-
ců aut, která jím dnes pouze projíždějí. 

Tunel Blanka má smysl, pokud: 

1) bude město dodržovat, co si samo 
schválilo (sadu opatření ke zprovozně-
ní tunelu),

2) město zásadně zlepší podmínky pro po-
hyb po centru jinak než autem, 

3) se zkvalitní veřejná prostranství, 

4) se existující dopravní problémy začnou 
řešit koncepčně – vznikne pražský plán 
udržitelné mobility a dojde k přehodno-
cení výstavby dávno zastaralých projek-
tů 70. let, městského okruhu a radiál.

Ad 1) Smysl tunelu – zlepšit podmínky 
v centru Prahy – bude zcela popřen, 
nedojde-li současně k zabránění tran-
zitu přes Smetanovo nábřeží a Malou 
Stranu a nezahájí-li se tzv. humaniza-
ce magistrály. K těmto krokům se sice 
město zavázalo, zatím však zůstává jen 
u proklamací. 

Ad 2) Zprovoznění tunelu zlepší podmín-
ky pro jízdu autem, proto je nezbytné 

zlepšit i podmínky pro neautomobilo-
vou dopravu. Navrhujeme proto vést tu-
nelem autobusovou linku Hradčanská 
– Prosek, zmenšením objemu individu-
ální automobilové dopravy (IAD) v cen-
tru zkrátit jízdní dobu tramvají na Malé 
Straně a Smetanově nábřeží, zavést mi-
nibus přes Staré Město a v celém cent-
ru bikesharing.

Ad 3)  Samotné snížení dopravy ještě ne-
vytváří kvalitní veřejný prostor. V návaz-
nosti na zprovoznění tunelu je nezbytné 
zrekonstruovat Malostranské náměstí, 
Smetanovo nábřeží a Křižovnické ná-
městí, nemělo by se zapomenout ani 
na Václavské náměstí a revitalizaci si 
zaslouží i okolí Vltavské.

Ad 4)  Blanka by měla být poslední chybou 
pražského dopravního plánování – ví-
ce si jich město nemůže dovolit. Proto 
je nezbytné přejít na soudobé postupy 
kombinující plánování dopravy a kvali-
ty městského prostředí a v připravova-
ném Metropolitním územním plánu zce-
la přehodnotit systém komunikací pro 
IAD uvnitř Pražského okruhu.

aby měla blanka 
smysl...
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prOmyšlené 
zklidnění 
centra  
je nejlepší 
řešení i prO 
rezidenty 
prahy 1
http://www.auto-mat.cz/kauzy/
smetanovo-nabrezi-2/

Zkušenost z akcí Nábřeží žije! v září a říjnu 
2013, které pořádal Magistrát Hlavního měs-
ta Prahy, Útvar rozvoje Hlavního města Prahy 
(dnešní Institut plánování a rozvoje HMP) ve 
spolupráci s iniciativou Auto*Mat a desítkami 

místních subjektů, je zřejmá: je nezbytné ko-
nečně řešit i dosud v diskusích opomíjenou 
malostranskou stranu Vltavy a obě osy chápat 
jako oblast rezidenční a pro zbylé cesty autem 
oblast především cílovou, nikoliv jako převáž-
ně průjezdní koridor pro nejkratší tranzit kte-
réhokoliv pražského auta přes centrum. 

Iniciativa Auto*Mat vyhodnotila na zákla-
dě zkušeností z akcí Nábřeží žije! deset mož-
ných scénářů řešení průjezdu centrem po ote-
vření Blanky. Jako nejlepší  se jeví zklidnění 
obou břehů při ponechání průjezdu reziden-
tům a vybraným vozidlům, doplněné zlepše-
ním podmínek pro veřejnou a pěší dopravu 
v historickém centru. Ostatní scénáře jsou mé-
ně výhodné nebo nereálné, případně by příliš 
omezily obyvatele Prahy 1. 

Existující kritika zklidnění centra je zpravidla 
podložena zkreslenými argumenty. Stále se 
opakuje, že v září při pořádání akcí Nábřeží 
žije! údajně došlo na Malé Straně (případně 

v celé Praze) k dopravnímu kolapsu. Není to 
pravda: dopravní situace na Malé Straně od-
povídala pouze dlouhodobě tristnímu stavu 
ve všední den. Kdo tvrdí, že o sobotách Nábře-
ží žije! zažívala Praha dopravní kolaps, může 
stejně tak tvrdit, že Praha dopravně kolabuje 
každý týden od pondělka do pátku. 

nevalné 
vyhlídky 
rOzvOje 
cyklOtras
I v roce 2014 činí rozpočet na výstavbu nových 
komunikací pro cyklodopravu jen zcela margi-
nálních 30 milionů Kč, tedy 0,17 % městského 
rozpočtu na dopravu. K dokončení celé praž-
ské sítě páteřních cyklotras do roku 2020 je 

1 V Holešovičkách Hrozí kritické zvýšení provozu. Nouzově se předpokládá vytvoření světelné závory na Vychovatelně, 
magistrát následně plánuje zahloubit ulici do tunelu za 9 miliard: připočtěte si je k ceně Blanky.

2 Povltavská Silnější provoz povede k přetížení této dvoupruhové komunikace. Zesílení provozu se projeví  
i v ulicích Českomoravská, Spojovací a Českobrodská.

3 Odbočení do ulice 
V Holešovičkách Rampa s jedním pruhem bude mít na svědomí vznik kolon až do tunelu.

4 Vítězné náměstí
Dají se očekávat ještě horší dopravní zácpy a následně zaplnění alternativních ulic (Gymnazijní, 
Cukrovarnická a další). Připravuje se čtyřpruhový obchvat náměstí podél železniční trati (tzv. KES).  
Jeho kapacita je ale příliš velká, výsledkem bude zvýšený provoz na Evropské.

5 Podbabská Budou vznikat dlouhé kolony. Bez vyhrazeného pruhu pro autobusy zde zkolabuje veřejná doprava.

6 Papírenská Zcela ucpané okolí Vítězného náměstí převede auta sem a do Terronské.

7 Troja Trojský most vytvoří z Troji zkratku pro průjezd z Bohnic do Holešovic a Dejvic.

8 Patočkova Zde se provoz dál zhorší, výrazně posílí tranzit Patočkova – D5.

9 Severojižní magistrála Přes 20 % vozidel může objet centrum Blankou, bez snížení kapacity na magistrále k tomu 
ale nedojde.

10 Tranzit přes Malou Stranu Původně se zde měl tranzit zrušit už se zprovozněním Strahovského tunelu. Ponechat jej zde 
i po zprovoznění Blanky znamená promarnit poslední příležitost ke zklidnění Malé Strany.

11 U Vorlíků Kdykoliv se tunel ucpe, musí se zde nasadit zelená pro auta, což bude zdržovat projíždějící tramvaje.

12 Chotkova Blanka se stane obchvatem Argentinské a Holešovic, hrozí zvýšení provozu v ulicích  
Badeniho a Chotkově.

13 Pražský okruh Dřívější zprovoznění vnějšího obchvatu Prahy je jednou z podmínek plného zprovoznění tunelu  
Blanka. Blankou se bude dlouhá léta jezdit v režimu „zkušebního provozu“.

14 Smetanovo nábřeží Bez zabránění tranzitu zde doprava po zprovoznění tunelu poklesne jen marginálně.  
Blanka ale nabízí dostatečnou kapacitu pro objízdnou trasu.

15 Letná Pokles dopravy na Letné nebude nijak výrazný, Blanka neodkloní dopravu vedenou dnes  
Letenským tunelem.

prOblémy tunelu blanka



přitom třeba investovat každý rok částku zhru-
ba osminásobnou. Dostavba více než stovky 
kilometrů všech chybějících stezek by nicmé-
ně vyšla laciněji než například půlkilometrový 
Trojský most na Blance.

Stejně ale není co stavět. Veškeré investiční 
akce zahájené tento rok jsou zbytky odlože-
né z předchozích let, příprava nových záměrů 
od roku 2011 donedávna v zásadě stála. Tepr-
ve nyní se tak projevuje „podpora“ cyklodo-
pravy ze strany náměstků pro dopravu Bře-
ziny a Noska. 

Oddělení bezmotorové dopravy, které ne-
dávno dostalo nového vedoucího, bude mu-
set obnovit přípravu mnoha záměrů, na které 
tři roky sedal prach. Dotáhnout je k realizaci 
může trvat i několik let. Zlepšování podmínek 
pro jízdu na kole v nejbližší době tak bude zá-
viset především na tom, jak úspěšně se bude 
dařit začleňovat cykloopatření do probíhají-
cích rekonstrukcí. 

směřuje 
aktualizace 
strategickéhO 
plánu 
k udržitelné 
mObilitě?
Zástupce iniciativy Auto*Mat spolupracuje 
na přípravě aktualizace strategického plánu 
Prahy. Expertní skupina, jíž je členem, se klo-
ní k názoru, že je třeba realizovat v Praze plán 
udržitelné mobility, a to pokud možno jako 
prováděcí vyhlášku ke strategickému plánu. 
Zásadní nicméně bude, nakolik se tento zá-
měr sladí s podobou komunikačního systé-
mu v připravovaném Metropolitním územ-
ním plánu.

Iniciativa Auto*Mat představí v květnu do-
pravně-rozvojovou Vizi Prahy v roce 2025. Ma-
teriál nemá být konkurencí připravovanému 
strategickému plánu, ale spíše obecnou inspi-
rací ukazující, že i ve městě tak zatíženém pro-
blémy, jako je Praha, může v následujících le-
tech proběhnout rozsáhlá pozitivní změna.

nOvé trasy 
a stezky: 
kOmOřany, 
záběhlice 
a další
Od ledna 2014 vznikly nebo 
mají vzniknout následující 
cyklostezky nebo trasy: 

Již otevřená je zavěšená lávka pod Praž-
ským okruhem přes Vltavu, která zásadně 
zlepší přístupnost levého vltavského břehu 

a zejména rekreačním cyklistům nabídne 
„úprk“ z přelidněné modřanské stezky. 

V Hloubětíně se aktuálně vyznačuje pro-
dloužení trasy A26 od cyklostezky Rokyt-
ka po Rajskou zahradu. Už dříve zde byly 
zcyklostezkovány některé chodníky podél 
Kbelské a Poděbradské. 

V Záběhlicích by se měla prodloužit trasa 
A23 od mostu přes železniční trať kolem 
Hamerského rybníku až do Hostivaře – sou-
částí trasy bude nová lávka přes Botič. 

Na Praze 10 dále přibudou proznačené 
stezky od Edenu do Záběhlic a na Zahrad-
ní Město. 

Na Praze 1 by měl přibýt americký cyklo-
pruh v Hybernské ulici.

Staví se cyklostezka na trase A2 od Zbra-
slavi do Jarova.

S pokračující stavbou tunelu Blanka vznik-
la cykloopatření na Prašném mostě. Zde 
můžete také projet celkem bezpečně 
z ulice Pod Hradbami do ulice Na Valech 
(chybí tu ovšem legální průjezd ve směru 
z centra).

Cyklostezka A15 z parku mezi Keplerovou 
a Patočkovou byla napojena na křižovat-
ku Patočkovy a Střešovické, byť poněkud 
matoucím semaforem bez zeleného světla.  
Nebojte se ale: když červená zhasne, má-
te pět vteřin na bezpečné překonání 
křižovatky!

Po dvou letech stavby mrakodrapu Eliška 
byla zprůjezdněna cyklostezka Rokytka. 
Trasa A26 je tak opět o něco souvislejší.

cyklisté  
sObě:  
přijďte  
mezi nás
Iniciativa Cyklisté sobě sdružuje lidi, kteří 
chtějí zlepšit podmínky pro jízdu na kole ve 
svém okolí. Trápí vás problém na trase a chce-
te věnovat minimum energie k jeho vyřešení? 
Přihlaste se na web cyklistesobe.cz a zadejte 
problémové místo do mapy. 

V březnu provedli Cyklisté sobě úklid drážní 
stezky na Vítkově. Akční skupiny najdete ze-
jména na Praze 3, 5, 6, 10 a 14. Za necelý rok 
fungování mají za sebou desítky podaných 
podnětů, řadu jednání na městských částech 
i první výsledky, především tam, kde je úpra-
va snadná: leckdy stačí přidat dodatkovou ta-
bulku, zlegalizovat chodník nebo zlepšit cit-
livost signalizace. Na stránky platformy se již 
přihlásilo přes 170 uživatelů a počet podnětů 
v systému přesáhl 400. 

V pražské kampani Do práce na kole je vyhlá-
šena zvláštní soutěž Cyklisté sobě o nejkvalit-
nější podnět na zlepšení podmínek pro jízdu 
na kole zadaný přes stránky.

Zajímá vás činnost  
skupin Cyklisté sobě?  
Chcete se přidat?  
Dnes na konci cyklojízdy 
se s jejich zástupci můžete 
osobně setkat vedle stánku 
Auto*Matu a Prahou na kole. 

neprasíte?
pOdepište!

Zaujala vás cyklistická etiketa? 
Chcete dát najevo, že jezdíte 
po městě slušně?  
Staňte se signatářem:  
Zavažte se ke snaze o slušnou 
jízdu po městě a vytvořte 
ze slušně jezdících cyklistů 
hnutí, které nebude 
možné ignorovat. 
Podpisový arch najdete na 
konci cyklojízdy na stáncích 
Auto*Matu a Prahou na kole.

cO prO vás
může udělat 
prahOu  
na kOle?

Redakce serveru 
Prahounakole.cz nedávno 
rozšířila svůj tým.  
Jsme tu pro vás, městské 
cyklisty. Poradíme vám 
trasu, pohovoříme si 
o problémech, které vás  
při jízdě na kole trápí.  
Chceme vědět, co pro  
vás můžeme udělat.  
Dnes, na stánku 
Prahou na kole!



krátce
Na humanizaci magistrály 
se zapomíná

Dlouhodobě slibované zahájení prací na hu-
manizaci magistrály se zprovozněním tune-
lu Blanka bylo pozapomenuto. Naposledy 
o humanizaci jednala městská Ozvučná des-
ka před více než rokem. Část záměru se do-
stala do listopadového usnesení rady k opat-
řením ke zprovoznění tunelu Blanka, jejich 
příprava je ale v tuto chvíli velkou neznámou. 
V celé věci jsme se od začátku roku několikrát 
bezvýsledně tázali náměstka pro infrastruk-
turu Nouzy, a dokonce i primátora Hudečka, 
který na konci března slíbil, že stav přípravy 
prověří. 

Zóny 30 na pražském Žižkově?

Po Karlínu se připravuje další plošné dopravní 
zklidnění rezidenčních ulic, tentokrát na roz-
hraní Žižkova a Vinohrad. Pro pilotní projekt 
na Praze 3 byla zvolena zástavba severně od 
Vinohradské po Ondříčkovu. Maximální rych-
lost 30 km/h je pro vedlejší ulice přiměřená 
a dostatečná: v případě srážky s chodcem při 
ní již zpravidla nedochází k jeho úmrtí. Toto 
řešení najdete například na 70 % vedlejších 
ulic Vídně a 85 % vedlejších ulic Mnichova. 

Moskevská ulice již letos

Komplexní práce s veřejným prostorem je 
v Praze obtížná, nicméně by se měla vyplatit. 
Rekonstrukce tramvajové trati v Moskevské 
ulici na Praze 10 je koordinována s výměnou 
vodovodního řadu a kompletní přestavbou 
veřejných prostranství. Při probíhající rekon-
strukci budou rozšířeny chodníky a cyklis-
té získají bezpečné pruhy. Výstavní vršovic-
ká ulice tak po letech obnoví svůj lesk a stane 
se ukázkou kvalitního řešení veřejného pro-
stranství pro 21. století. Celá akce probíhá 
za dosud unikátní koordinace a kooperace 

investorských subjektů, městské části, míst-
ních obyvatel a občanských sdružení. 

Z centra na kopec tramvají 
i dopoledne

Od 1. 4. můžete s kolem do tzv. tramvajových 
výtahů (vybraných úseků tramvajových tratí 
stoupajících z centra do okrajových částí) ta-
ké dopoledne a během oběda, do 14 hodin. 
V současnosti se tak kolo nesmí do tramvaje 
na těchto trasách brát pouze v pracovní dny 
mezi 14. a 19. hodinou.

V tištěné magistrátní mapě 
najdete trasy Prahou na kole

Letošní vydání magistrátní cyklomapy ob-
sahuje několik novinek. Zásluhu na nich má 
redakce Prahou na kole, která byla přizvána 
k přípravě mapového podkladu. V mapě tak 
poprvé naleznete výstrahy před nebezpečný-
mi místy a schodišti a orientační šipky u jed-
nosměrně vedených tras. Především jsme  
ale změnili vedení praktických tras tak, aby 
spojitě pokrývaly celé město. Magistrátní 
cyklomapy jsou k dispozici zdarma v infor-
mačním středisku magistrátu na Mariánském 
náměstí a budou distribuovány na městské 
části.

Novinky ve vyhledávání tras

V březnu byl vylepšen vyhledávač tras Prahou 
na kole (mapa.prahounakole.cz). Nyní si mů-
žete do trasy doplnit mezilehlé body, přes kte-
ré chcete jet – a vyhnout se třeba kopci, který 
vám vyhledávač poradil. Na FEL ČVUT se do-
končuje vývoj navigační aplikace pro Android. 
Stejně jako vyhledávač Prahou na kole pracu-
je s daty OpenStreetMap, což zajistí vysokou 
kvalitu mapového podkladu. Propracovaný al-
goritmus vyhledávání má nabídnout ještě vyš-
ší kvalitu vyhledaných tras i smysluplnou navi-
gaci přes složité křižovatky. Aplikace by měla 
být spuštěna v dubnu 2014.

Americký cyklopruh Na Příkopě

Na podzim 2013 vznikl v ulici Na Příkopě pro-
tisměrný, tzv. americký cyklopruh vedený pro 
cyklisty komfortně za řadou zaparkovaných 
aut. Úpravu zaplatil developer, který rekon-
struoval přilehlý dům. V nejbližší budoucnosti 
se předpokládá obdobný cyklopruh v Hybern-
ské ulici a s výjimkou křižovatky U Bulhara tak 
dojde k zásadnímu zlepšení napojení Žižkova 
na vznikající, atraktivní, pro kola obousměr-
ně průjezdný „staroměstský“ okruh. Jeho další 
část, úsek Národní třídy od Jungmannova ná-
městí, se již alespoň připravuje.

Kdo zajistil stojany  
na náměstí Republiky?

Frekventované stojany na náměstí Republi-
ky před Palladiem nevznikly z iniciativy TSK 
ani Prahy 1. K realizaci tyto subjekty doslova 
dotlačil student informatiky a propagátor bi-
kesharingu s projektem „NiKol“ Tomáš Sýko-
ra. Jak říká, stačilo jen: 1) vygrantovat peníze 
z Nadace Telefónica 2) přemluvit Prahu 1, aby 
si nechala postavit stojany 3) domluvit s TSK 
instalaci 4) vybrat lokace a 5) převést finance 
přes rozpočet magistrátu a se souhlasem rady. 
Trvalo to rok, ale stojany jsou! Druhou lokací, 
o kterou se Tomáš zasloužil, je Rudolfinum.

Praha se stala členem 
Asociace cykloměst

Od března je Praha členem Národní asocia-
ce cykloměst. Asociace prosazuje zlepšování 
podmínek pro jízdu na kole na národní úrov-
ni a členským městům přináší sdílené meziná-
rodní know-how. Z členství v asociaci vyplý-
vají také konkrétní povinnosti, které nicméně 
Praha většinou již formálně splňuje.

Rekola odstartovala

Od 16. dubna si v Praze můžete vypůjčit kolo 
na ulici a vrátit ho jinde: komunitní bikesha-
ring Rekola zahájil svůj provoz. Optimální je 
pro pojíždění po městě, nemáte-li k dispozici 
vlastní kolo. Roční předplatné je 1 000 Kč.

výzva 
k zapOjení dO  
sOusedských 
slavnOstí  
zažít městO 
jinak 2014
Máte chuť na den oživit vaši ulici či veřej-
ný prostor kolem vás a poznat své sousedy? 
Zapojte se do úspěšného konceptu sou-
sedských slavností Zažít město jinak 2014 
a staňte se organizátory ve vaší čtvrti! Máte 
tak jedinečnou příležitost posílit vztahy ve  
vaší lokalitě, upozornit na potřeby zklidňová-
ní dopravy či zlepšit životní podmínky ve va-
šem okolí. 

Termín akce: sobota 20. září 2014

Hlásit se můžete na e-mailovou adresu  
zmj@auto-mat.cz do 14. května.

Více informací na  
www.zazitmestojinak.cz

Vybrané pozvánky

1. 5.  Františkovy lásky před kinem OKO

7. 5.  Auto*Mat prezentuje Vizi  
pro mobilitu a veřejný  
prostor v Praze 2025 

15. 5.  Květnová cyklojízda s Člověkem 
v tísni na koncert Midi Lidi a Kyklos 
Galaktikos na Radlické 

21. 5. Kafe na triko v rámci soutěže  
Do práce na kole v Praze

24. 5.  Korzo Krymská 

19.-20. 6.  reSITE festival 2014

26. 6.  Červnová cyklojízda 

14. 9.  Velká podzimní cyklojízda

20. 9.  Zažít město jinak


