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TEXTOVÁ ČÁST 
 

1. Identifika ční údaje 
Místo :  Správní obvod:   Praha 4 

Městská část : Praha 4 

Katastrální území : Spořilov   

Zadavatel :    Magistrát hlavního města Prahy 

Kancelář radního pro životní prostředí 

      Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 00 

Zhotovitel :    Ing. Květoslav Syrový 

Tomáš Prousek 

Ing. arch Tomáš Cach 

Stupeň :   studie 

 
 

2. Obecně 
 
Gymnázium Postupická  je gymnázium se sportovním zaměřením (floorball), využívá 

budovy dříve základní školy na jihovýchodním okraji sídliště Spořilov II, které leží na 

východním okrají městské části Praha 4.  

 

Veřejná a pěší doprava 

Základní dopravní obsluha školy je zajištěna autobusovými linkami Pražské integrované 

dopravy (PID). Pěší cesty mezi nejbližšími zastávkami a gymnáziem procházejí sídlištěm a 

jsou tedy vzhledem k automobilové dopravě bezpečné. Z hlediska bezpečnosti provozu jsou 

však problematičtější křížení těchto pěších linií s frekventovanými sběrnými komunikacemi 

v ulicích Senohrabská, Lešanská (obě západně od gymnázia) a ulicí Hlavní (severně). Další 

dopravní problémy nastávají v ulici Choceradská (jižně od gymnázia), která slouží nejen jako 

obslužná komunikace místního sběrného charakteru, ale i jako užívaná zkratka pro 

průjezdnou dopravu mezi Záběhlicemi a ulicí Türkova směrem na Prahu 11. Parkující vozidla 

v této ulici vytvářejí několik nepřehledných míst. 

 

Cyklistická doprava 

Gymnázium již několik let propaguje i dojíždění do školy na kole . Nezávisle na aktivitách 

školy však studenti gymnázia na kole dojížděli již koncem 80. let 20. století, takže se dá říci, 
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že cyklistická doprava do gymnázia Postupická má již více než dvacetiletou tradici. Za tu 

dobu se leccos v dopravě změnilo: především výrazně stouply intenzity motorové dopravy, 

ale i rozvoj cyklistické infrastruktury za toto období je viditelný. 

 

Spádová oblast  školy je s ohledem na sportovní zaměření širší, než by byla u „běžného“ 

gymnázia. Přesto je většina studentů z oblasti správních obvodů Praha 4, 10, 11, 12 a 15. 

 
 

3. Současnost 
 
Dopravn ě-urbanistický charakter území 

Gymnázium Postupická se nachází přibližně ve střední části jižní poloviny sídliště 

Spořilov II., mezi budovami s hromadným bydlením, v ploše vedené v územním plánu jako 

veřejná vybavenost, kterou obepínají plochy sloužící k čistě obytným účelům.  

Sídliště Spořilov II. je ohraničeno sběrnými místními komunikacemi Hlavní, Choceradská 

(v současnosti částečně zklidňovaná lokálními opatřeními) a ul. Senohrabská. 

Bezprostředně se v okolí Gymnázia nenachází žádná frekventovaná komunikace, avšak 

250 m západně (za ul. Senohrabská) je rychlostní komunikace Spořilovská, která tvoří 

nejzávažnější severojižní umělou bariéru v území Spořilova. 

Dopravní problémy 

Ulice Choceradská je užívána pro tranzitní spojení Jižního Města a Záběhlic (v trase Türkova 

- Senohrabská - Choceradská – Na Chodovci – Ke Spořilovu – U Záběhlického zámku). 

Samotné umístění gymnázia v oblasti mimoúrovňové křižovatky u severojižní magistrály, 

která tvoří spolu se Spořilovskou komunikací liniové umělé bariéry je značný omezením ve 

volbě dopravního prostředku, obzvláště pokud by jím mělo být jízdní kolo. Stávající síť 

komunikací se omezuje pouze na zařízení pro automobilový provoz, veřejnou a pěší 

dopravu. 

Cyklistická doprava 

Nejdůležitější směry napojení (příjezdové trasy) jsou pokryty celoměstskými 

cyklistickými trasami (I a II. třídy), které jsou buď provozované, připravované nebo 

plánované. Tyto jsou popsány níže v navrhovaných řešeních.  
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4. Výsledky mapování 
 

Podrobnější průzkum intenzit automobilové dopravy a analýza nehodovosti nebyly 

provedeny. Pokrytí příjezdových cyklistických tras bylo prověřováno samotnými studenty pod 

vedením paní Mgr. Bímové. 

 Autoři studie vycházeli z územního plánu, dostupných informací a zkušeností v oblasti 

územního plánování se zaměřením na urbanisticko-dopravní vztahy mezi jednotlivými druhy 

dopravy. Autoři jsou členové Komise cyklistické dopravy Rady hl. m. Prahy (dopravní 

inženýři a zaměstnanec městské organizace ROPID) a v problematice se pohybují více než 

5 let. 

 
5. Cyklistická infrastruktura – obecn ě 

 
Cyklistická doprava se dělí na funkce rekreačně turistickou, sportovní a dopravní. 

Tato studie řeší ryze dopravní funkci s napojením na celoměstský systém, který má 

v definitivním stavu zajišťovat kombinaci rekreačně-turistické a dopravní funkce cyklistické 

dopravy.  

 
- Podél komunikací rychlostních a významného sb ěrného dopravního významu 

(třída A, B1) se cyklistická doprava umisťuje odděleně (stezky), křížení jsou 

mimoúrovňová (podjezdy, lávky). 

- Podél komunikací běžného sb ěrného dopravního významu (t řída B2)  se cyklisté 

umisťují do vlastního vyhrazeného prostoru, v závislosti na rychlosti, intenzitách a 

charakteru provozu (oddělené pásy v přidruženém prostoru, vyhrazené pruhy pro 

cyklisty v hlavním dopravním prostoru). Křížení jsou řešena úrovňově. 

- V komunikacích obslužného dopravního významu (t řída C) se cyklisté pohybují 

pouze ve vozovce (vyhrazené jízdní pruhy, společný provoz, zóny s omezenou 

rychlostí, obytné a pěší zóny s povoleným vjezdem cyklistů, nebo pro cyklisty 

zobousměrněné jinak jednosměrné komunikace). 

- V komunikacích a plochách s vylou čenou motorovou dopravou  (třída D) se 

cyklisté pohybují v regulovaném prostoru s chodci, společně nebo odděleně. 

Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty (v hlavním dopr avním prostoru) [2] 

Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru se navrhují v běžném 

profilu při jeho pravém okraji a jsou považovány, zejména pro svou přehlednost, za 

výhodnější v oblasti křižovatek a vjezdů na pozemky či výjezdů z nich. Přednostmi těchto 

cyklistických pruhů vůči pruhům v přidruženém prostoru, resp. stezkám pro cyklisty jsou: 
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�  lepší vzájemná viditelnost řidičů a cyklistů snižuje konflikty mezi odbočujícími řidiči a 

přímo jedoucími cyklisty, 

�  cyklistická doprava je v těchto případech vedena souběžně s motorovou dopravou, 

proto je obvykle jednoznačně stanovena přednost v jízdě tzn. vyšší komfort a 

cestovní rychlost, 

�  konflikty cyklistů s chodci jsou méně pravděpodobné než u stezek pro cyklisty a 

chodce, 

�  pro chodce zůstávají v plné šíři chodníky, přičemž mohou být účelně zúženy někdy 

často předimenzované jízdní pruhy pro motorová vozidla, 

�  cyklistické pruhy tvoří jen 10 – 20 % nákladů potřebných na stezky pro cyklisty, 

mohou být zavedeny provizorně a pokud by nevyhovovaly, mohou být zrušeny, 

�  jízdní komfort a pružnost spojení se považuje u cyklistických pruhů za lepší než u 

cyklistických stezek, kde se uživatel častěji setkává s nerovným terénem a rušivými 

pevnými nebo pohyblivými překážkami 

Za nevýhody vyhrazených cyklistických pruhů ve srovnání s komunikacemi pro cyklisty 

v přidruženém dopravním prostoru můžeme považovat např.: 

�  při parkování na pravé straně může vzniknout nebezpečí při otvírání dveří, při 

zajíždění nebo vyjíždění z parkovacího stání – proto je třeba řešit bezpečným 

odstup od parkování, 

�  předjíždění či vyhýbání je v minimálních šířkách možné jen při vjetí cyklisty do 

jízdního pruhu motorových vozidel 

�  malý odstup od motorových vozidel vede k obecnému ohrožení souběžnou dopravou 

s nepříjemným pocitem cyklisty ale i motoristy a k obtěžování cyklistů zejména 

spalinami. Spalinám z dopravy se však nevyhnou ani uživatelé automobilů, MHD i 

samotní chodci.  

Základní šířka jízdního pruhu pro cyklisty je 1,00 m, bezpečnostní odstup od obruby činí 

0,5m (současně odvodňovací proužek) 

�  při podélném sklonu ve stoupání přes 6% by měl být jízdní pruh rozšířen o 0,25 m 

�  pro umožnění vzájemného předjíždění se jednosměrný jízdní pruh může rozšířit na 

1,50 m (základní šířka) - při intenzitě cyklistů vyšší jak 60 cyklistů / hod. 

Ve stísněných podmínkách a při návrhové, případně dovolené rychlosti motorových vozidel 

do 30 km/h se šířka bezpečnostního odstupu může snížit z 0,50 m na 0,25 m (hodnota 

v závorce). Podle příčného uspořádání se rozlišují 3 druhy vyhrazených cyklistických pruhů v 

hlavním dopravním prostoru – cyklistické pruhy bez přilehlých parkovacích míst, cyklistické 

pruhy vlevo od parkovacích stání a cyklistické pruhy vpravo od parkovacích stání 
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(nedoporučuje se, užití pouze při bezpečných odstupech, většinou však není prostorová 

možnost). 

  

Foto A a B: ilustrační foto vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty: Vršovická - Praha 10 

 

 
Obr. 1:Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty bez přilehlých parkovacích míst 

(rozměry skladebných prvků dle návrhu ČSN 736110 [2]) 
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Obr 2: Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty vlevo od parkovacích stání 
(rozměry skladebných prvků dle návrhu nové ČSN 736110 [2]) 

 

Obousm ěrný cyklistický provoz v jednosm ěrných ulicích [2] 

V jednosměrných místních komunikacích může být cyklistům v odůvodněných případech 

umožněn průjezd v obou směrech. Takové uspořádání je možné použít jen na komunikacích 

funkční skupiny C, a to jen v přehledných úsecích. Je-li v protisměru jednosměrné 

komunikace veden vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, potom lze použít stejné šířkové 

uspořádání jako ve standardních případech, avšak dále je žádoucí dodržet tyto podmínky: 

�  mezi jízdní pruh pro motorová vozidla a protisměrný vyhrazený jízdní pruh pro 

cyklisty se vkládá bezpečnostní odstup 0,50 m 

�  vedení cyklistů v protisměru by nemělo být realizováno, je-li šířka jízdního pásu mezi 

obrubníky menší než 4,50 m (v odůvodněných případech při rekonstrukcích ve 

stísněných poměrech a při omezení dovolené rychlosti do 30 km/h může být šířka 

mezi obrubami snížena na 4,00 m – v tom případě lze šířku bezpečnostního 

odstupu mezi jízdním pruhem pro motorová vozidla a protisměrným pruhem pro 

cyklisty snížit na 0,25 m a bezpečnostní odstup u obruby pak zrušit) 

�  provoz cyklistů v protisměru musí být zřetelně označen svislým i vodorovným 

dopravním značením (např. optické a plastické prvky, souvislá podélná čára, 

směrové šipky, symboly jízdního kola, zvýšený dělicí prvek. 
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�  na komunikacích s dovolenou rychlostí ≤ 30 km/h a se šířkou mezi obrubami 4,00 m 

se nemusí jízdní pruh pro cyklisty v protisměru vyznačovat vodorovným značením. 

Další principy a detaily viz. technická literatura (ad. oddíl 8, níže). 
 
 

6. Navrhovaná opat ření 
 
Principy navrhovaných opat ření 

Základní idea návrhu vychází z celoměstského sytému páteřní cyklistické sítě (I. a II třídy 

– jedno, dvou a tříciferných ozn. tras), které jsou číselně značeny i v terénu na dopravním 

směrové značení. Páteřní systém je dále doplněn o místní vazby (III. a IV. třídy – čtyřciferné 

označení tras). Místní systém je v terénu již směrově značen pouze s cíly (bez číselného 

označení trasy, které je zde pouze evidenční)  

Zásadním principem návrhu cyklistické infrastruktury není maximální separace, ale 

integrace , tj. začlenění cyklistické dopravy do současné sítě komunikací. 

 

Páteřní systém  je daný logickými vazbami mezi jednotlivými územními celky s ohledem 

na geomorfologii, zastavěnost a síť stávajících cest a komunikací (v zásadě se jedná o 

cyklistické stezky a vyhrazené pruhy a pásy). 

 Místní systém  cyklistické infrastruktury je navržen tak, že v komunikacích sběrného 

charakteru je třeba realizovat odpovídající opatření pro oddělení cyklistické dopravy 

(vyhrazené pruhy v hlavním dopravní prostoru, pásy v přidruženém prostoru). V 

komunikacích místní obsluhy se cyklisté pohybují zpravidla společně s automobilovou 

dopravou. Zde se i v rámci samotné bezpečnosti a s ohledem na pěší dopravu doporučuje 

zřídit zóny s omezením rychlosti (zóna 30). 
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Výčet navrhovaných opat ření v širším okolí Spo řilova 

 

I. třída  
 
Od západu a jihu to je cyklistická trasa: 

A 22  Braník – Krč – Chodov – Opatov – Háje – Petrovice – Uhříněves – Kolovraty (I. třída) 

stav úsek poznámky 
provozované Braník (A 2) – U Modré školy (Praha 11)  
plánované U Modré školy - Kolovraty  

Tabulka 1 
Ze severu a východu: 

A 23  Výtoň – Nusle – Michle - Záběhlice – Hostivař – Petrovice – Újezd (I. třída) 

stav úsek poznámky 
připravované Výtoň – Na Slupi  
provozované Na Slupi – Na Folimance  
plánované Na Folimance – Na Zámecké  
provozované Na Zámecké – Petrohradská cyklopruhy na A 230 

plánované Petrohradská – Nad Vinným potokem (U 
Plynárny)  

provozované Petrohradská – Popovická historická cyklostezka - 
nevyhovující 

připravované Popovická – U Záběhlického zámku  
plánované U Záběhlického zámku – meandry Botiče  
provozované meandry Botiče – Edisonova dočasná přeložka ulicí Selská 
plánované Edisonova – K Fantovu mlýnu  
provozované K Fantovu mlýnu – Formanská  

Tabulka 2 
Od západu a severu to je cyklistická trasa: 

A 41  centrum – Vyšehrad – Pankrác – Budějovická – Spořilov – Háje (I. třída) 

stav úsek poznámky 
plánované centrum – Na Strži  
připravované Na Strži - Olbrachtova cyklopruhy 
plánované Olbrachtova – Na Nivách  
připravované Na Nivách – U Záběhlického zámku  
provozované U Záběhlického zámku - Opatovská dočasné přeložky na Praze 11 

Tabulka 3 
Od severu – z Vršovic 

A 42 

stav úsek poznámky 
plánované Palmovka - Vršovická  
plánované Vršovická – Bohdalec - Záběhlická  

Tabulka 4 
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II. třída  
Od západu – připojení na metro linky C: stanice Roztyly 

A 222 Michelský les – Roztyly – Spořilov (II. třída) 
stav úsek poznámky 

provozované U Michelského lesa (A 22) – Jihovýchodní 
VIII 

2x nevyhovující křížení 
 viz. foto 1  

plánované Jihovýchodní VIII – U Záběhlického zámku 
(A 41) 

přímá vazba v ulici 
Choceradská 

Tabulka 5 
Kritická místa trasy A 222 a jejich navrhovaná řešení 
 
A 222 – křížení ulice Tomí čkova 
stav návrh řešení poznámky 
nyní signalizovaný přechod 
pro chodce neumožňuje 
legální jízdu na kole 

doplnění přejezdu pro cyklisty 
(nejlépe jednosměrné po 
stranách přechodu) 

 

Tabulka 6 
A 222 – křížení s vjezdem k OBI 
stav návrh řešení poznámky 
nyní signalizovaný přechod 
pro chodce neumožňuje 
legální jízdu na kole 

doplnění přejezdu pro cyklisty 
(nejlépe jednosměrné po 
stranách přechodu) 

viz. foto 2  

Tabulka 7 
A 222 – křížení ulice Lešanská 
stav návrh řešení poznámky 
nepřehledná křižovatka 
v oblouku ulice Lešanská, 
nedělený přechod pro chodce, 
nemožnost legální jízdy 
směrem do ulice Nad 
Pahorkem 

opatření pro zvýšení 
bezpečnosti provozu (rozdělení 
směrů dopravním stínem), 
vytvoření ramene pro cyklisty 
pro napojení ulice Nad 
Pahorkem 

zlepšení i pro chodce  
viz. foto 3a,b,c 

Tabulka 8 
A 222 – křížení ulice Senohrabská 
stav návrh řešení poznámky 
nedělený přechod pro chodce, 
nemožnost legální jízdy 
směrem od podchodu ulice 
Spořilovská 

vytvoření ramene pro cyklisty 
pro napojení od podchodu ulice 
Spořilovská 

zobousměrnění ulice 
Senohrabská pro PID? 
viz.  foto 5a,b  

Tabulka 9 
A 222 – dopravní režim ulice Choceradská 
stav návrh řešení poznámky 

nekoncepční, nedostatečné (a 
částečně nefunkční) 
zklidňující úpravy 

zóna 30, stavební zvýšení 
křižovatky Choceradská x 
Postupická, dělené přechody, 
směrové šikany, oddělení 
směrů v západní části 

viz. foto 6a,b,c,d  

Tabulka 10 
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III. třída 

A 2223  Senohrabská – Struhařovská – Postupická – Bělčická – Choratická – Hlavní – 

Severní XI 

úsek stav návrh 

Struhařovská  místní obslužná bez 
zklidnění vjezdový práh – zóna 30 

Struhařovská – Postupická chodník / zeleň Oddělená stezka pro cyklisty 
(C10), viz. foto 7d  

Postupická místní obslužná bez 
zklidnění součást zóny 30 

park Postupická - Bělčická 
chodníky / zeleň ve 
vnitrobloku – jízda na kole 
ilegální 

pěší zóna s povoleným vjezdem 
cyklistů viz. foto 7b,c  

Bělčická - Choratická místní obslužná bez 
zklidnění 

součást zóny 30 – vjezdový práh 
z ul. Hlavní viz. foto 7a  

Hlavní - Severní XI místní sběrná bez 
zklidnění 

vyhrazené jízdní pruhy pro 
cyklisty   

Tabulka 11 
A 2225 Senohrabská – Na Chodovci 

úsek stav návrh 

Choceradská - Hlavní 
dvoupruhová 
jednosměrná místní 
sběrná  

zobousměrnění pro BUS a 
cyklisty (stoupací pruh společný 
pro BUS a cyklisty) 

Hlavní - podchod pod 
Spořilovskou 

místní sběrná bez 
zklidnění 

pokud se vejde alespoň jeden 
vyhrazený pruh tak provést 
stoupací, jinak ve společném 
provozu s IAD 

Tabulka 12 
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IV. třída 

A 2221  Jižní XV – Jihozápadní IV - Roztyly 

úsek stav návrh 
Hlavní – Tř. 5. května místní obslužná bez úprav viz foto 8  
Tř. 5. května – bus 
terminál Roztyly – metro 
Roztyly 

stezka pro cyklisty a 
chodce / chodník 

nutné vybudovat novou stezku – 
v kompetenci ÚMČ Praha 11 

Tabulka 13 
A 2222  Třída 5. května - schodiště 

úsek stav návrh 
Třída 5. května - schodiště stezka pro cyklisty bez úprav 

Tabulka 14 
A 2224  Severní I – Lešanská - Jižní I 

úsek stav návrh 

Severovýchodní I – Hlavní  místní sběrná bez 
zklidnění vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty   

Hlavní – Lešanská místní sběrná bez 
zklidnění 

stezka pro cyklisty včetně řešení 
SSZ křižovatky (možno řešit 
systémem levých přímých nebo 
nepřímých odbočení atd.) 

Lešanská – Jihovýchodní 
VI 

místní obslužná 
jednosměrná  zobousměrnění pro cyklisty 

Tabulka 15 
A 2226  Choceradská - Hlavní 

úsek stav návrh 
východně od Gymnázia 
Postupická – Na Chodovci 

místní sběrná s lokálními 
zklidněními zóna 30 

Na Chodovci - Choratická místní sběrná vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty 
Tabulka 16 

v současné době 3 úseky se sníženou rychlostí: 30 km/h  (severní část) / 20 km/h  (střední 
část, 2x příčný montovaný práh) / 40 km/h  (u křižovatky s ulicí Postupická) 
 
A 2227  Na Chodovci – Ke Spořilovu – A 23 / A 41 

úsek stav návrh 

Hlavní – Ke Spořilovu místní sběrná bez 
zklidnění 

lokální zklidnění – např. stavební 
práh 

Na Chodovci – účelová 
komunikace 

místní sběrná bez 
zklidnění 

lokální zklidnění – např. montovaný 
práh 

účelová komunikace –  
A 23 / A 41 

soukromá účelová 
komunikace 

lokální zklidnění – např. montovaný 
práh 

Tabulka 17 
A 2228  Jižní IV – Boční I – Roztylské nám. 

úsek stav návrh 
Jihovýchodní VIII – 
Severovýchodní I místní obslužná bez zklidnění – pouze značení 

průjezdu 
Tabulka 18 
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7. Závěry, vyhodnocení 
 

Možnému zvýšení podílu dopravy a p ředevším bezpe čnosti jízdy  na jízdním kole do 

Gymnázia Postupická přispěje nejen dobudování  páteřní sítě celoměstských cyklostras 

(které je v současnosti připravováno a následně bude realizováno TSK, hl. m. Prahy), ale i 

vhodná a ucelená zklidňující dopravní opatření nejen v bezprostřední blízkosti školy (zřízení 

zón 30 v sídlišti Spořilov, navazující vyhrazené pruhy na sběrných okolních komunikacích a 

lokální úpravy v podobě zpřehlednění nebezpečných křížení). Výčet takovýchto opatření je 

popsán v oddíle 6 této studie. 

Místní úpravy režimů dopravy, zklidňující dopravní opatření apod. mohou být realizovány 

z prostředků Městské části, prostředků BESIPu, státních nebo městských grantových 

programů popř. dalších zdrojů.  

 

Významným prvkem cyklistické infrastruktury je její napojení na systém kapacitní veřejné 

dopravy . Celoměstská hlavní cyklotrasa A 222 připojí oblast Spořilova na linku metra C – 

Roztyly, kde se navíc nachází i vnitrostátní autobusové nádraží. Výhledově počítá územní 

plán i s prodloužením tramvajové tratě podél ul. Spořilovská směrem na Jižní město. 

V  takovýchto významných dopravních uzlech je vhodné budovat doprovodnou cykl. 

infrastrukturu v podobě systému Bike and Ride s uzamykatelnými boxy, krytými nebo 

otevřenými stojany pro jízdní kola, opatření pro přístup do metra (kolejnice / žlábky na 

schodišti) aj. Uživatelé se takto stanou nezávislí na místní dopravě a mohou využít přestupu 

na jiný dopravní prostředek, tzn. jízdní kolo ponechat v dopravním uzlu, nebo s ním 

popřípadě pokračovat dále. Tento způsob u nás není zatím moc rozšířen a to především 

z obavy z odcizení jízdního kola. Realizaci s ohledem na bezpečnost a komfort podobného 

vybavení bude v těchto uzlech řešit Magistrát hl. m. Prahy společně s příspěvkovými 

městskými organizacemi. 

 

Postup p řípravy, etapizace 

Realizace páteřní sítě v okolí Spořilova se předpokládá do tří let (2011) a tak, jak je 

umístěná, je kromě definitivní podoby trasy A 41 v okolí Trojmezí realizovatelná nezávisle na 

územním rozvoji a další výstavbě v okolním území. Příprava trasy A 222 byla zahájena 

11/2008 (TSK hl. m. Prahy). Ostatní tj. místní trasy lze realizovat postupně, avšak nejlépe 

v ucelených a logických celcích, na sobě nezávislých (ulice, oblasti), v návaznostech a 

koordinaci s postupnou přípravou a realizací systému cyklistických tras celoměstského 

významu (nejlépe však sestupně dle tříd jak je uvedeno v tabulkovém výčtu této studie). 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fotografie na přední straně: www.postupicka.cz 
Fotografie A, B : Ing. arch. Tomáš Cach, cyklo.praha-mesto.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Gymnázium Postupická, Praha 4 – Spořilov 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11/2008 16 / 16 Syrový , Prousek , Cach    

 
PŘÍLOHA 1: Fotodokumentace 

 Foto 1 – metro Roztyly 
 

Foto 2 - křížení s vjezdem k OBI   
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Foto 3a  – pohled z ulice Jihovýchodní VI do křižovatky s ulicí Lešanská 
(CT A 222 - detail G1, tabulka 8) 
 

 
Foto 3b  – pohled z ulice Obrovského do křižovatky Lešanská x Jihovýchodní VI  
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(CT A 222 - detail G1, tabulka 8 

 
Foto 3c  – pohled z ulice Obrovského směrem k ulici Lešanská  
(CT A 222 - detail G1, tabulka 8) 
 

 
Foto 4a  – pohled z ulice Obrovského k podchodu pod ulicí Spořilovská  
(CT A 222 - detail G2) 
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Foto 4b  – pohled z podchodu pod ulicí Spořilovská směrem k ulici Obrovského 
(CT A 222 - detail G2) 
 

 
Foto 4c  – pohled z podchodu pod ulicí Spořilovská směrem k ulici Senohrabská 
(CT A 222 - detail G2) 
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Foto 5a  – pohled z portálu podchodu pod ulicí Spořilovská směrem k ulici Senohrabská 
(CT A 222 - detail G2, tabulka 9) 
 

 
Foto 5b  – pohled z ulice Choceradská přes ulici Senohrabská k podchodu pod ulicí Spořilovská  
(CT A 222 - detail G2, tabulka 9) 
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Foto 6a  – pohled ulicí Choceradská ve směru od ulice Senohrabská 
(CT A 222 - detail G2, tabulka 10) 
 

 
Foto 6b  – pohled ulicí Choceradská ve směru od ulice Senohrabská 
(CT A 222 - detail G2, tabulka 10) 
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Foto 6c  – pohled ulicí Choceradská ve směru k ulici Senohrabská 
(CT A 222 - detail G2, tabulka 10) 
 

 
Foto 6d  – pohled ulicí Choceradská ke křižovatce s ulicí Postupická, ve směru od ulice 
Senohrabská 
(CT A 222 - tabulka 10) 
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Foto 6e  – pohled ulicí Choceradská za křižovatkou s ulicí Postupická, ve směru od ulice 
Senohrabská 
(CT A 222 - tabulka 10) 
 

 
Foto 6f  – pohled ulicí Choceradská za křižovatkou s ulicí Postupická, ve směru od ulice 
Senohrabská 
(CT A 222 - tabulka 10) 
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Foto 6g  – pohled ulicí Choceradská za křižovatkou s ulicí Hlavní, ve směru k ulici Senohrabská 
(CT A 222 - tabulka 10) 
 

  
Foto 7a - pohled ulicí Bělčická 
(CT A 2223  - tabulka 11) 
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Foto7b  - pohled z ulice Bělčická do parku směrem k ulici Postupická 
(CT A 2223  - tabulka 11) 
 

f 
Foto 7c  - pohled od ulice Postupická do parku směrem k ulici Bělčická 
(CT A 2223  - tabulka 11) 
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Foto 7d  - pohled z ulice Postupická směrem do ulice Struhařovská 
(CT A 2223  - tabulka 11) 
 

 
Foto 8 – stávající lávka přes severojižní magistrálu, třídu 5. května u Roztyl  (pro cyklisty velmi 
příznivé parametry ramp) (CT A 2221 -  tabulka 13) 
 
Fotografie1-2:  Ing. Petra Vlášková,  Foto 3-7: Tomáš Prousek,  Foto 8: Ing. Květoslav Syrový 






















