Cyklotrasy regionu Pošembeří
Stávající stav
V uplynulých měsících byly v souvislosti se vznikem o.p.s. Region Pošembeří
zpracovány dva materiály, jež se zabývají koncepcí cykloturistických tras na území
regionu Pošembeří:
1)
Cyklotrasy Českobrodska, Bc. Marek Binko, Český Brod, prosinec 2006 a
2)
Systém cyklistických tras regionu „Pošembeří“, Ing. Ivan Kňourek, Praha,
leden 2007.
Ad 1) Koncepce předpokládá vyznačení cyklotras po stávajících silnicích III., příp. II.
třídy tak, aby došlo k logickému propojení systému cyklotras sousedních
regionů. Materiál je k dispozici na adrese http://binko.wz.cz/2006-5.pdf.

stávající stav sítě cyklotras v regionu

stav sítě cyklotras dle koncepce „Binko“

Ad 2) Koncepce předpokládá vytvoření okruhu „Česká hrouda“ v trase Český Brod Doubravčice - Hradešín - Úvaly - Vyšehořovice - Vykáň - Kounice - Štolmíř Český Brod doplněném dvěma diametrálními rameny navazujícími na síť
cyklotras okolních regionů:
 Zápy - Mstětice - Jirny / Praha-Klánovice - Šestajovice - Jirny - Horoušany
- Tlustovousy - Tuklaty - Rostoklaty - Nová Ves II - Český Brod - Klučov Poříčany - Třebestovice - Sadská
 Praha-Královice - Sibřina - Květnice - Dobročovice - Škvorec - Přišimasy Skřivany - Klepec - Limuzy - Tismice - Vrátkov - Tuchoraz - Přistoupim Kšely - Vitice - Lipany - Lipská hora - Dobré Pole - Kouřim / Lipany Třebovle - Klášterní Skalice
Zároveň koncepce předpokládá vytvoření spojovacích radiál:
 Praha-Klánovice - Úvaly (ve dvou rovnoběžných trasách)
 Babice - Doubek - Třebohostice - Škvorec
 Kostelec n. Č. l. - Truba - rozcestí na Šembeře / Truba - Dolní Peklov hájovna Obora - Přistoupim - Liblice
 Chotutice - Chotouň - Chrášťany - Bylany - Liblice - Český Brod
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 Tatce - Hořany - Poříčany
 Kersko - Velenka - Chrást - Poříčany / Chrást - Kounice
 Přerov n. L. - Mochov - Kozovazy - Vyšehořovice
Koncepce vedení cykotras je založena především na obnově někdejších
polních cest, přičemž cca 30 km je řešeno novostavbou cyklostezky.

Návrh řešení
Pro realizaci cyklotras v regionu Pošembeří se nabízí použití systému kombinujícího
obě představené koncepce, tj.
 v 1. kroku vyznačení cyklotras po stávajících silnicích III., příp. II. třídy, což lze
provést poměrně rychle a bez výrazných investic - zároveň tím budou již
v krátkodobém horizontu vytvořeny základní podmínky pro rozvoj cykloturistiky
v regionu a
 ve 2. kroku výstavba cyklostezek jakožto jednoúčelových komunikací, které
budou doplňovat síť vybudovanou v prvním kroku. Výstavba cyklostezek bude
časově i finančně náročnější, proto je vhodnější ji realizovat právě až ve 2. kroku,
přičemž ale jejich příprava musí být zahájena ihned.

stav sítě cyklotras dle koncepce „Kňourek“

stav sítě cyklotras dle obou koncepcí

S rozvojem cykloturistiky souvisí i výstavba návazné infrastruktury jak na
podnikatelské bázi (např. stravování, půjčovny kol, cykloservisy), tak i v rámci
veřejného sektoru (informační systém, odpočívadla). Opomenout také nelze nutnost
zpřístupnění středu města Český Brod pro cyklisty - viz http://binko.wz.cz/2006-2.pdf.
Významné může být i působení železnice v regionu, která je zde zastoupena
železniční tratí Praha - Kolín s intenzivní příměstskou dopravou, jež mj. umožňuje i
jednoduchou přepravu jízdních kol. Po vybudování cyklotras lze uvažovat také o
zapojení železniční stanice Český Brod, příp. i Úvaly do systému půjčoven jízdních
kol Českých drah (možné provázání s již existující půjčovnou v Lysé n. L.).
Zpracoval: Bc. Marek Binko

Datum: 30. ledna 2007
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