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2 ÚVOD 

Část N7 – plán organizace cyklodopravy je součástí projektu Komplexní dopravní koncepce města 
Český Krumlov.  

Tento plán je koncepčním dokumentem. Jedná se o podklad, ke kterému by se mělo přihlédnout při 
rozhodování ohledně úprav uličního prostoru. Plán organizace cyklodopravy není projektovou 
dokumentací. Neplatí, že se všechno, co v něm je, bude v dohledné době realizováno. Zjednodušeně: 

Je-li v plánu navržena síť stezek a tras v rozvojovém území na severu města neznamená to, že se v 
roce 2018 začnou asfaltovat cyklostezky na Vyšném a v Domoradicích. Znamená to, že se v rámci 
zatěžování rozvojových ploch, ke kterým někdy v budoucnu s největší pravděpodobností dojde, bude 
přihlížet k tomu, že by zde měl být možný průjezd na kole, ať už formou smíšené cyklostezky, 
případně samostatné stezky či jiné vhodné komunikace.  

Výstupem je ucelený dokument pro podporu, plánování, přípravu a výstavbu cyklistické 
infrastruktury ve městě. Koncepce stanovuje cíle, navrhuje cílový stav cyklistické infrastruktury, 
určuje etapizaci výstavby, stanovuje rozdělení tras na páteřní, hlavní, doplňkové a místní a určuje 
typy tras. Navrhují se i další opatření pro podporu cyklistické dopravy (předsazené stopčáry pro 
cyklisty na světelně řízených křižovatkách, možnost vedení cyklistů při pravém okraji vozovky formou 
cyklistických koridorů a další integrační opatření). Součástí dokumentu je také doprovodná cyklistická 
infrastruktura.  

Podnětem pro vznik tohoto dokumentu je schválená Komplexní dopravní koncepce města Český 
Krumlov, mezi jejíž cíle patří posílení cyklistické dopravy a její intenzivní podpora.  
Obecné zásady pro návrh koncepce jsou:  

- princip udržitelného rozvoje  
- zásada ochrany životního prostředí, rovnosti šancí a sociální politiky  
- město musí rozvíjet dopravní systémy tak, aby byly podporovány environmentálně šetrné 

druhy dopravy, jako je pěší, cyklistická a městská hromadná dopravy  
- podpora opatření pro vytváření předpokladů pro větší zapojení nemotorové dopravy na 

krátké vzdálenosti  
- uplatnění prvků ochrany zranitelných účastníků silničního provozu, vytváření podmínek pro 

segregaci motorové a nemotorové dopravy, zklidňování dopravy 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST (10/2016 – 3/2017) 

3.1 ANALÝZA KONCEPČNÍ DOKUMENTACE V OBLASTI DOPRAVNÍHO A 

ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

Východiska pro tvorbu cyklogenerelu jsou obsažena v nadřazených národních a evropských 

dokumentech. Dále pak v územním a strategickém plánu města Český Krumlov. 

Bílá kniha dopravy (EU) 

 Směrem k „vizi nula“ v bezpečnosti silničního provozu – Věnovat zvláštní pozornost 

zranitelným účastníkům, jako jsou chodci, cyklisté a motocyklisté, a to i pomocí 

bezpečnější infrastruktury a bezpečnějších technologií vozidel.  

 Dopravní informace – Podporovat informovanost o dostupných alternativách ke 

konvenční individuální dopravě (méně časté používání auta, pěší chůze a cyklistika, 

spolujízda, Park & Ride, inteligentní prodej jízdenek atd.).  

Klíčová je skutečnost, že cyklistická doprava je integrována do problematiky celkové 

mobility pro městská prostředí, zejména prostřednictvím iniciativy „Integrovaná 

městská mobilita“.  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti silničního 
provozu v letech 2011–2020 (2010/2235(INI)) 

 důrazně doporučuje, aby odpovědné orgány zavedly omezení rychlosti na 30 km/hod. 
v obytných zónách a na všech jednoproudových silnicích ve městech, které nemají 
samostatný jízdní pruh pro cyklisty, a to k účinnější ochraně zranitelných účastníků 
silničního provozu; 

 vítá skutečnost, že Komise zaměřuje svou pozornost na nejvíce zranitelné skupiny 
účastníků silničního provozu (uživatelé jednostopých vozidel, chodci atd.), kde jsou 
počty nehod stále příliš vysoké; vyzývá členské státy, Komisi a průmysl, aby měly při 
navrhování silniční 

 infrastruktury a zařízení tyto typy uživatelů na paměti tak, aby budované silnice byly 
bezpečné pro všechny uživatele; žádá, aby při projektování a údržbě silnic byla větší 
pozornost věnována opatřením v oblasti infrastruktury na ochranu cyklistů a chodců, 
např. opatření na oddělení dopravy, rozšiřování sítí cyklostezek a bezbariérových 
přístupů a přechodů pro chodce; 

 vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly cyklistiku a pěší turistiku jako 
samostatný druh dopravy a nedílnou součást všech dopravních systémů. 

Komise Evropských společenství – Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního 
provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020 
(červenec 2010) 

 Tento dokument obsahuje návrh sedmi hlavních cílů, z nichž dva jsou spojené i s 
cyklistickou dopravou (Zlepšit vzdělávání a výcvik účastníků silničního provozu a 
Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu). 

Komise Evropských společenství – Zelená kniha: Na cestě k nové kultuře městské mobility 
(KOM 2007) 551 z 25. 9. 2007  

 EK identifikuje pět výzev, před nimiž stojí evropská města a kterým je potřeba čelit 
integrovaným přístupem. První výzva se týká plynulosti dopravního provozu. 
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Doprava 2050 (EU) 

 Cyklistická doprava není řešena 

 U městské dopravy výrazný posun k ekologičtějším vozidlům a ekologičtějším palivům. 

Do roku 2030 by mělo dojít k 50 % snížení podílu automobilů na konvenční paliva, do 

roku 2050 k jejich postupnému vyřazení z měst. 

o Do roku 2030 by se mělo používání vozidel na konvenční paliva v městské 

dopravě snížit na polovinu; do roku 2050 by mělo dojít k jejich postupnému 

vyřazení z měst; do roku 2030 by se mělo v centrech velkých měst dosáhnout 

zavedení dopravy zboží v podstatě prosté emisí CO2. 

o Do roku 2050 by se měl v silniční dopravě počet smrtelných nehod snížit na 

úroveň blízkou nule. V souladu s tímto cílem usiluje EU o to, aby se do roku 

2020 počet smrtelných dopravních nehod snížil na polovinu. EU by měla stát 

včele v oblasti bezpečnosti a ochrany letecké, železniční i námořní dopravy. 

Dopravní politika pro období 2014-2020 (ČR) 

 Pro zajištění cyklodopravy pro denní dojíždění a pro zvýšení každodenní fyzické 

aktivity občanů dle jejich požadavku i požadavků WHO chybí v ČR infrastruktura husté 

sítě bezpečných cyklostezek oddělených od automobilového provozu. Neexistence 

sofistikované infrastruktury pro cyklodopravu limituje masivní využívání tohoto 

způsobu dopravy, jehož vliv na životní prostředí je prakticky nulový. 

Národní akční plán čisté mobility (ČR) 

 Cyklistická doprava není řešena 

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (ČR) 

o Rozvoj aktivit ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu je rovněž akcentován 

v programovém prohlášení vlády České republiky ze 4. srpna 2010: 

Vláda podpoří rozvoj cyklistické dopravy včetně legislativních opatření ve 

prospěch cyklistů 

o Zvýšení ochrany zranitelných účastníků silničního provozu 

Pokles v počtu usmrcených cyklistů je stabilní (ročně průměrně 8,5%) => 

dohled Policie ČR a obecní policie nad chováním chodců a cyklistů 

vykazuje i přes mírné zlepšení rezervy 

o Identifikace prioritních problémových oblastí pro období 2011 - 2020 

Již dnes je patrný trend v preferenci zdravé formy mobility ve městech, 

která by neměla být omezována rizikem zranění následkem střetu s 

motorovými vozidly. Především ve městech je nutno dosáhnout 

solidární, bezproblémové koexistence všech účastníků silničního 

provozu. Cyklisté jsou typickými představiteli tohoto trendu. 

o Dílčí cíle pro specifické problémové oblasti 

Cyklisté, ale i osoby na elektrokolech či in-line bruslích jsou 

charakteristickou skupinou reprezentující již dnes je patrný trend v 

preferenci zdravé formy mobility ve městech, která by neměla být 

ohrožována rizikem zranění při střetu s motorovými vozidly. Především 

ve městech je nutno dosáhnout solidární koexistence všech účastníků 

silničního provozu. Opatření budou směřována obdobně jako u 
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motocyklistů na cílené bezpečnostní kampaně, zapojení prodejců jízdních 

kol a cyklistických klubů do spolupráce, vyšší kontrolu ze strany dopravní 

policie apod. Současně se rozšíří budování cyklistické infrastruktury, do 

kterého by měly být zapojeny především obce. Rovněž by se měly 

rozšiřovat zóny s omezenou rychlostí na 30 km/h a tzv. sdílené 

komunikace společné pro motorovou a nemotorovou dopravu. 

Národní strategie cyklistické dopravy 

Priority a cíle 

o Vytváření podmínek pro výstavbu cyklistické infrastruktury 
o Zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu 
o Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému 
o Posílení výzkumu, výchovy, vzdělávání a osvěty k podpoře cyklistiky 
o Vytváření podmínek k podpoře cykloturistiky 
o Využití cykloturistiky pro obnovu venkova 
o Zajištění přípravy čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Kohezního fondu EU 
o Regulace a podpora cyklistiky z pohledu ochrany území vyžadujících zvláštní ochranu 

(zvláště chráněná území, lokality výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin) 

o Rozvoj cyklistiky v sídelních územích 
o Zajištění ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a dalších osvětových programů k 

podpoře cyklistiky a zdravého životního stylu 
o Zajištění a koordinace vědy a výzkumu 
o Zajištění koordinace monitoringu a aktualizace této strategie 
o Zajištění a koordinace vzdělávání a osvěty 

Zajištění aktualizace legislativy a její koordinovaná aplikace 

Platný územní plán 

Nejvýznamnějším počinem pro zlepšení možností pěší a cyklistické dopravy ve vnitroměstských 
vztazích je návrh nového propojení vedeného ve směru z Nádražního předměstí lávkou přes hluboké 
údolí Nového potoka do domoradického sídliště Mír a dále k Tovární ulici až objektům výrobní zóny. 
Navrhovaná lávka je délky asi 150 metrů, propojení je doloženo podélným řezem v měř. 1:5000/500, 
který prokazuje jeho realizovatelnost. 

V současnosti prochází městem regionální cyklostezka ze západu na východ. Jižním směrem vede 
cyklostezka České Budějovice – Český Krumlov – Dolní Dvořiště. Další cyklotrasy směřují na sever do 
Blanského lesa. 

Jeden z cílů rozvoje cestovního ruchu a rekreace představuje vytvoření nových pěších a cyklistických 
okruhů městem a jeho okolím. Tento cíl byl stanoven, aby město mohlo nabídnout svým 
návštěvníkům i obyvatelům trasy spojující zastavěné území přímo a tím zvýšit atraktivitu 
a prostupnost cenného blízkého rekreačního zázemí (např.: CHKO Blanský vrch a Českokrumlovská 
vrchovina). Na území města bylo tedy navrženo několik nových tras a stezek: 

 Procházková trasa podél řeky na Latránu bude velkým obohacením procházek v centru 
města. S vybudováním stezky souvisí úprava celého území náplavky. Trasa bude napojena na 
stávající lávku pro pěší k nemocnici. 

 Průchod z ulice Široká do ulice Hradební v centru.  
 Vyhlídková cesta Rybářská (zpracována studie)  

o významné nové propojení od Plášťového mostu do Plešivce s výstupem k Paraplíčku.  
 Stezky v okolí Ptačího hrádku (bývalá parkově upravená plocha s vodní nádrží a památníkem 

Karla I Schwarzenberga) a Kvítkova dvora by měly propojit areál zámku se zahradou a nově 
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lokalizovanou letní scénu s otáčivým hledištěm s blízkým krajinným zázemím. Prostor je pěší 
cestou propojen také do Nových Dobrkovic.  

 Stezka údolím Nového potoka zprostředkuje přístup do příměstské rekreační zóny zejména 
obyvatelům sídliště Mír a sídliště Nádraží. V tzv. "motokrosové rokli" existuje idea  vybudovat 
systém pěšin s odpočívkami, vymezit běžecké dráhy a zřídit další herní a odpočivné prvky, 
případně sportoviště. Součástí záměru je i obnova a doplnění kaskády  rybníčků na potoce a 
doplnění zeleně.  

 Pěší lávka propojující sídliště Nádražní a Mír.  
 Stezka propojující prostor U Trojice a Hřbitovní ulici, výrazně zkracující pěší dostupnost mezi 

Domoradicemi, územím hřbitova, nemocnicí a Horní Bránou. 
 Poutní cesta, která vede z Plešivce směrem k Dubíku a dál do Kájova s napojením na areál 

Kvítkova dvora. Významný je úsek od Plešivce k zámecké zahradě, kde je třeba obnovit cestu 
vedoucí zarostlým úvozem - původně alej. Kapličky jsou postupně upravované.  

 Stezka z Nových Dobrkovic, od podjezdu pod tratí směrem k Městskému vrchu, napojení na 
naučnou stezku Vyšenskými kopci. Přes Vyšný také propojení s příměstskou rekreační  zónou 
na bývalém vojenském cvičišti. Doplněno odbočení směrem k lokalitě Háj, respektive  k 
Lazeckému vrchu. 

 Stezka propojující Domoradice - Vyšný - Lazec v souběhu s naučnou stezkou a cyklotrasou. 
 Stezka propojující Slupenec – Drahoslavice. 

 
Pro potřeby krátkodobé odpočinkové rekreace, kondiční výlety a v poslední době stále oblíbenější 
cykloturistické výpravy slouží v navazující volné krajině v okolí města značené turistické cyklotrasy.  
 
Dle vydaného soupisu cyklotras vlastním řešeným územím procházejí následující trasy:  
12  Hartmanice – Hluboká nad Vltavou – České Budějovice – Český Krumlov – Dolní Dvořiště  
1047  Černá v Pošumaví – Hořice – Kájov - Český Krumlov 1166 Český Krumlov – Granátník – 

Uhlířská – Dobrčkov – rozc. Šibeník  
1169  Český Krumlov – Dolní Hajný – Chlum – Křemže - Jankov  
Na tento páteřní systém pak navazují další trasy zajišťující propojení do širokého okolí. Nutno 
konstatovat, že zajímavý terén a poměrně hustá, mimo hlavní silniční trasy ne příliš zatížená 
komunikační síť, nabízí široké možnosti pro cesty různé obtížnosti. Pro cykloturistické účely je tedy 
využíván současný komunikační skelet s navazující sítí místních a účelových komunikací vedoucích do 
volné krajiny (podrobněji viz kap. d.03.5). 

Strategický plán 

Zlepšují se podmínky pro bezmotorový pohyb a srovnávají podmínky v jednotlivých čtvrtích: 
Obyvatelé se mezi svým bydlištěm a důležitými body města mohou pohodlně a bezpečně pohybovat 
pěšky nebo na kole v rámci nezbytného i rekreačního pohybu. 
 
Prioritní ukazatele úspěšnosti zlepšení kvality cyklistické dopravy 

 Existují data o tom, kde (oproti cílovému stavu, který znamená síť cest nastavenou tak, aby 
propojovala bydliště s centrem města, centry čtvrtí a rekreačními příležitostmi) bezmotorové 
propojení chybí nebo kapacitně nedostačuje a nepoužívaných (případně zaniklých) tras. 

 chybějící a kapacitně nevyhovující propojení jsou návrhově prověřena a zařazena do 
územního plánu 

 Vyrovnávají se možnosti pěšího a cyklistického pohybu pro obyvatele z různých městských 
částí: V každé městské části, kde nějaké propojení chybí, je alespoň jeden úsek realizován. 

 Centrum města je prostupné pro chodce i cyklisty ve všech směrech (ne přes náměstí, ale 
skrz město) - Kájov – Větřní – Budějovice 

 Na okraji centra je zřízené zázemí pro bezpečné uložení kol z výše zmíněných 3 směrů.  
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 Všechny školy, sportoviště, centra služeb a průmyslové zóny jsou bezpečně dostupné ze 
všech obytných částí města pro pěší i cyklisty  

 Zvýšil se podíl cest pěšky a na kole na celkovém dopravním výkonu o 5 procentních bodů a 
množství cest pěšky a na kole o 20% 

Opatření potřebná pro zlepšení stávající situace cyklistické dopravy: 
- Sčítání (monitoring) současného stavu všech módů dopravy  

o Ucelený obrázek o všech druzích dopravy poskytnou vzájemně se doplňující průzkumy, 
které podají informace o tom, jaké je v kterých místech dopravní zatížení, jak se dopravní 
proudy po městě dělí a jak se zatížení mění v průběhu času.  

- Mapování kulturních a přírodních hodnot a potenciálů a potřeb obyvatel v oblasti veřejných 
prostranství, kultury a volného času a rekreace a mobility  

- Navržení doplnění nových tras a přemostění vodních toků a úprava stávajících tras do uceleného 
skeletu dle poptávky  

o Doplnění bude navrženo na základě mapování poptávky po tom, kde ve městě i okolí 
bezmotorové propojení chybí, a kde jsou nepoužívané (případně zaniklé) trasy v rámci 
opatření C.A Mapování kulturních a přírodních hodnot a potenciálů a potřeb obyvatel v 
oblasti veřejných prostranství, kultury a volného času a rekreace a mobility. Návrh 
zohlední pobytovou kvalitu veřejných prostranství a zatížení turistickým ruchem, bude 
prováděno zároveň s návrhem dalších úprav veřejných prostranství. Součástí je vytvoření 
alternativního okruhu obepínajícího historické centrum pro pohyb pěšky a na kole.  

o Možnost dotací: JČK - Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, IROP - 
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje  

- Projekty a realizace chybějících spojení a drobných konkrétních úprav veřejných prostranství a 
návazností tras identifikovaných v rámci opatření D.B  

o Jedná se o zajištění projektové přípravy a realizace včetně koordinace mezi 
organizačními složkami investora.  

o Možnost dotací: IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje  
- Doplnění mobiliáře a zázemí pro cyklisty a uživatele dalších jednostopých vozidel  

o Zlepšení podmínek pro cyklopohyb a využití elektrokol, bezpečné parkování a ukládání 
kol a dalších jednostopých dopravních prostředků pomocí nového mobiliáře (kolostavy, 
boxy, lavičky, směrový a parkovací systém, nabíjecí stanice, možností pro parkování 
skútrů, …) u důležitých cílů a potenciálních přestupů na autobus či vlak s ohledem na 
provázání veřejné dopravy a cyklodopravy  

o Možnost dotací: JČK - Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji  
- Zklidňování dopravy v obytných a dalších pobytových oblastech  

o Prověření možností a dle situace zavádění obytných zón (maximální rychlost 20km/h a 
možnost pohybu chodce kdekoli po vozovce) a zón 30 (s maximální rychlostí 30 km/hod) 
v obytných a klidnějších částech města. Zklidnění automobilové dopravy přispěje k 
bezpečnosti a tak i přitažlivosti pohybu pěšky a na kole.  

o Možnost dotací: JČK - Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích  
- Podpora systému půjčování kol  

o Jedná se o systém více míst, kde je možné zapůjčit si kolo a usnadnit si tak cesty po 
městě. Příprava systému včetně organizace je podmíněna nalezením strategického 
partnera, který přinese systém správy a zajištění vlastních kol, město pak přispěje 
zajištěním míst půjčoven.  

- Kontrola zohlednění potřeb cyklodopravy u všech investic do dopravy a veřejných prostranství  
o Jedná se o pověření konkrétního pracovníka úřadu/externisty jednoduchou kontrolou 

zadání projekčních prací veřejných prostranství a dopravních staveb a rozpracovaných a 
finálních návrhů, zda jsou vytvořeny vhodné podmínky pro pohyb na kole i ukládání kol 
pohodlným a v rámci možností bezpečným způsobem. Týká se projektů všech zadavatelů 
- města a jeho organizací, kraje a jeho organizací i soukromých investorů.  
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o Možnost dotací: JČK - Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji  
- Podpora dojíždění do práce na kole  

o Jedná se o motivační program (jako například týmová soutěž “Do práce na kole”) a 
podporu  

o opatření zaměstnavatelů při vytváření zázemí pro cyklodopravu aby se zaměstnancům 
snadněji jezdilo do práce na kole. Zázemím se rozumí možnosti bezpečného ukládání kol, 
dobíjení elektrokol, sprchy apod. Město může pomoci umožněním instalace zařízení na 
parkování kol a dobíjení elektrokol na městském pozemku, konzultacemi a organizační 
výpomocí či organizací hromadného nákupu vybavení; přímá finanční podpora se 
nepředpokládá.  

o Možnost dotací: JČK - Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji 
V zájmu zvýšení podílu využívání bezmotorové a veřejné dopravy je potřeba redukovat podíl 
automobilové dopravy na celkovém množství cest a odklánět se tranzitní dopravu. 
 

3.2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU INFRASTRUKTURY PRO CYKLISTY   

 Stávající cyklotrasy 3.2.1

V současné době prochází na území města Český Krumlov čtyři značené cyklotrasy:  

Eurovelo 7: Vltavská, okruh Rožmberského dědictví 

Trasa vede z míst za severním polárním kruhem až na sluncem prozářené pláže Středomoří. Proto je 
EuroVelo 7 - Středoevropská nebo taky Sluneční trasa, která prochází skrz Švédsko, Dánsko, 
Německo, Českou republiku, Rakousko, Itálii a končí na Maltě. Protíná tak celou Evropu ze severu až 
na jih. Její celková délka je přibližně 7.409 kilometrů. 

Do České republiky trasa vstupuje u Děčína nedaleko Národního parku České Švýcarsko a sleduje tok 
Labe až k soutoku s Vltavou. V Mělníku se odpojuje a míří podél Vltavy do historické Prahy. 
Nejkrásnější část cesty je od Týna nad Vltavou, okolo zámku Hluboká nad Sázavou dále, České 
Budějovice, Český Krumlov, jehož historické centrum je zapsané na seznamu UNESCO. Od Českého 
Krumlova trasa pokračuje směrem na rakouský Linz. 

Je zpracována Studie proveditelnosti - cyklostezka v úseku „Lipenská hráz – k. ú. Zlatá koruna“, jejíž 
výstupy jsou i mezi navrhovanými projekty v kapitole 4.1.3. 

12: Lom - Hartmanice – Hluboká nad Vltavou – České Budějovice – Český Krumlov –  Dolní Dvořiště 

Cyklotrasa je součástí mezinárodní trasy, která vede přes území České Republiky z Německa do 
Rakouska. Na území České republiky začíná blízko nad hraničním přechodě Dolní Dvořiště dále 
pokračuje severním směrem do Českého Krumlova, Českých Budějovic přes Hlubokou nad Vltavou, 
Hartmanice a ukončena je obci Lom. Převážná část cyklotrasy vede po silnicích II. a III tř., místních 

komunikacích případně účelových cestách. 

1047: Černá v Pošumaví  – Hořice  – Kájov  – Český Krumlov 

Cyklotrasa začíná v Českém Krumlově a směřuje jihozápadním směrem k vodní nádrži Lipno. 
Cyklotrasa vede přes Kájov, Nový Kořenov a Kladenské Rovné do Hořic na Šumavě, odkud po 
překonání převýšení pokračuje do Černé v Pošumaví na břehu Lipna. Převážná část cyklotrasy vede 
po silnicích II. a III tř., místních komunikacích případně účelových cestách. 

1166: Český Krumlov  – Granátník  – Uhlířská  – Dobrčkov – rozc. Šibeník - Kuklov 

Cyklotrasa začíná v Českém Krumlově u rozcestí k železniční stanici a směřuje severním směrem na 
rozhlednu Granátník, dále pak k dominantně CHKO Blanský les odtud severozápadně do obce 
Dobrčkov a kolem kopce Šibeník do obce Kuklov kde cyklotrasa končí.   

1169: Český Krumlov  – Dolní Hajný – Chlum – Křemže  – Jankov 
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Cyklotrasa začíná v Českém Krumlově u rozcestí k železniční stanici a směřuje severním směrem na 
rozhlednu Granátník, dále pak k dominantně CHKO Blanský les odtud severovýchodně do obcí Chlum, 
Křemže a cyklotrasa končí v obci Jankov. 

Neznačené trasy 

Kromě značených tras vedou řešeným územím neznačené trasy, které alespoň částečně umožňují 
průjezd městem. K usnadnění pohybu přispívají cyklistům zvýhodnění oproti automobilovému 
provozu, jako jsou například možnosti jízdy po komunikacích pod zákazovou značkou B11 nebo 
povolený pohyb cyklistů po pěší zóně (historické centrum města). 

 

Obrázek 1 Schéma vedení stávajících cyklistických tras a komunikací vhodných pro cyklisty  
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 Základní limity (bariéry, překážky a kolizní body)  3.2.2

Bez ohledu na kvalitu dopravní infrastruktury obsahuje dnes území Českého Krumlova – z pohledu 
cyklisty – řadu bariér a překážek pohybu. Těmito bariérami jsou vedle zástavby zejména vodní plochy 
protínající město, pěší zóna v historickém centru, reliéf města a železniční trať. Dopravně zatížené 
pozemní komunikace tvoří pro cyklisty v konkrétních případech sice bariéry či překážky, mnohdy ale 
zároveň představují i cesty a možnosti k překonání bariér jiných. 

 

Obrázek 2 Schématické znázornění základních limitů a bariér v území 
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 Stávající dopravní infrastruktura a dopravní zatížení 3.2.3

Páteřní trasou řešeného území je silnice I/39. Na tuto silnici I/39 v Českém Krumlově jsou napojeny 
průjezdní úseky silnic II/157 a II/160, které komunikačně propojují další území směrem na východ a 
na jih od města ke Kaplici a k Rožmberku. Tyto tři páteřní silniční trasy vytvářejí základní komunikační 
síť ve městě, na kterou se dále napojují silnice III. tříd - III/1571, která napojuje území Slupence a 
Spolí do Českého Krumlova, III/1572, která napojuje obce Přídolí, Zahořánky a další ležící obce jižně 
od Českého Krumlova. Na silnice navazuje soustava místních a účelových komunikací zprostředkující 
propojení jednotlivých částí města. 

 

Obrázek 3 Rozdělení komunikací v závislosti na celkové intenzitě dopravy (data listopad 2016) 
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Komunikace s intenzitou nad 20 000 vozidel / 24 hodin 

ulice Budějovická - průtah silnice I/39 úsek mezi vjezdem/výjezdem od Kauflandu, sídl. Mír po okružní 
křižovatku U Trojice 

Komunikace s intenzitou 10 000 – 20 000 vozidel / 24 hodin 

ulice Budějovická - průtah silnice I/39 mimo úsek mezi vjezdem/výjezdem od Kaufland, sídl. Mír po 
okružní křižovatku U Trojice 

ulice Chvalšinská - průtah silnice I/39 

ulice Objížďková - silnice II/160 

Komunikace s intenzitou cca 5 000 vozidel / 24 hodin 

ulice Kaplická – silnice II/157 

ulice 5. Května – silnice II/160 

ulice Tovární – místní komunikace 

ulice Třída Míru – v úseku Chvalšinská – Kino Luna, místní komunikace 

Komunikace s intenzitou cca 2 000 vozidel / 24 hodin 

ulice třída Míru – místní komunikace 

ulice Na Svahu – místní komunikace 

ulice Urbinská – místní komunikace v úseku za Kauflandem 

ulice sídl. Plešivec – místní komunikace 

ulice Linecká – místní komunikace 

ulice Latrán – místní komunikace v úseku Budějovická brána k začátku pěší zóny 

ulice Domoradická – místní komunikace v úseku u komerčních objektů (Tesco atd.) 

Komunikace s intenzitou pod 2 000 vozidel / 24 hodin 

všechny ostatní místní komunikace 

Z výše uvedeného rozdělení je zřejmé, že velmi zatížené jsou zejména silnice zejména pak silnice 
I//39 a část silnice II/160. Ostatní místní komunikace mají nízkou dopravní intenzitu.  
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3.3 ANALÝZA DAT Z GPS 

Analýzou projektu Strava Labs je možné orientačně porovnat vývoj cyklistické dopravy v letech 2014 
a 2015 v řešeném území. V řešeném území jsou zvýrazněna místa, kde se lidé pohybují na kole. Tento 
projekt je založen na snímání pohybu cyklistů v území, kteří mají zapnutý některý z navigačních 
systémů či sledování GPS a evidují svůj pohyb na jízdním kole. Jedná se tedy o doplňující analýzu 
pohybů a vývoje cyklistické dopravy v řešeném území. 

2015 

 

2014 

 

Obrázek 4  „Teplotní mapa“ pohybu cyklistů v území, kteří mají zapnutý některý z navigačních systémů či sledování 
GPS a evidují svůj pohyb na jízdním kole, (zdroj: http://labs.strava.com/heatmap) 

Z výše uvedených porovnání je zřejmé, že v roce 2015 došlo k nárůstu cyklistů, kteří mají „zapnutý 
některý z navigačních systémů či sledování GPS a evidují svůj pohyb na jízdním kole“ (to však nemusí 
odpovídat reálnému nárůstu počtu cyklistů, ale jen vyšší penetraci smartphonů, nebo vyššího zájmu o 
„evidenci svého pohybu“). K nárůstu došlo zejména na ulici Objížďková, Pod Kamenem, Kaplická a Tř. 
Míru. Lze vypozorovat také nárůst na Linecké ulici – přístup k pěší zóně v historickém centru. Výše 
uvedené obrázky a zatížení komunikací koresponduje s výsledky zjištěnými při cyklistickém sčítání.  
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3.4 ANALÝZA ZDROJŮ A CÍLŮ CYKLODOPRAVY V ÚZEMÍ  

Analýza zdrojů a cílů cyklodopravy v území znázorňuje rozmístění největších zdrojů a cílů dopravy ve 
městě. Jedná se o následující oblasti: 

 centrální část města – historické centrum, množství pracovních příležitostí, obchodů a 
radnice 

 převážně obytné oblasti, obklopujících centrum, s rodinnými i bytovými domy – Horní  Brána, 
sídliště Špičák, vzdálenějších sídlišť Nádražní Předměstí, Mír a Plešivec. 

 průmyslové oblasti, s převažující funkcí pracovních příležitostí - průmyslová zóna v ulici 
Tovární  

 komerční oblast ulice Budějovická místní část Domoradice 

 sportovní, rekreační a zábavní příležitosti a areály - zimní stadion a sportovní hala, tenisové 
kurty – ulice Chvalšinská, plavecký stadion v ulici Fialková 

 Zámecká zahrada  

 železniční nádraží 

 nové rozvojové plochy sever města (Vyšný, Domoradice) – převážně obytné oblasti 
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Obrázek 5 Kvantifikace dopravních cílů v jednotlivých dopravních okrscích 
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Obrázek 6 Počet obyvatel v jednotlivých dopravních okrscích 
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3.5 PROFILOVÉ SČÍTÁNÍ CYKLISTICKÉ DOPRAVY  

Průzkum cyklistické dopravy na území města umožňuje identifikovat silně zatížené úseky cyklistickou 
dopravou. Analýza následně vypovídá o zatížení vybraných komunikacích na území města cyklistickou 
dopravou.  

V Českém Krumlově byl ve středu 19. 7. 2017 proveden směrový dopravní průzkum zaměřený na 
průjezdy motorových vozidel vybranými profily na území města. Průzkum proběhl v době od 6:00 do 
18:00. V rámci tohoto průzkumu byly také sledovány intenzity cyklistické dopravy na všech měřených 
profilech a na dalších vybraných profilech byly měřeny intenzity ve vybraných časových intervalech. 
Data zjištěná při průzkumu jsou anonymní a slouží pouze k potřebám zpracování projektu Komplexní 
dopravní koncepce města Český Krumlov. 

 Metodika 3.5.1

Výběr profilů, definování oblastí 

V řešeném území bylo sledováno celkem 22 profilů. Základem jsou profily na významných pozemních 
komunikacích překračujících hranice města, další - vnitřní profily byly vytipovány, tak aby jimi byly 
vytvořeny řezy oddělující ucelené části města. Mezi takto vzniklými částmi města a vnějšími zónami, 
které představují příjezdové komunikace do města jsou při vyhodnocení definovány velikosti 
dopravních toků. Speciálními vnitřními profily pak byly profily na vjezdech do pěší zóny v historické 
části města.  

Definovány byly následující stanoviště pro průzkum cyklistické dopravy. 

Silniční profily: 

Stanoviště 1 (1a a 1b) – ul. Chvalšinská blízko čerpací stanice, vnější profil na hranicích města  

Stanoviště 2 (2a a 2b) – ul. Budějovická u křiž. s ul. Hasičská, vnější profil na hranicích města 

Stanoviště 3 (3a a 3b) – silnice II/157, vnější profil na hranicích města směr Kaplice 

Stanoviště 5 (5a a 5b) – silnice II/160, vnější profil na hranicích města směr Větřní, Lipno 

Stanoviště 6 (6a a 6b) – ul. Tovární, vnější profil oddělující průmyslovou zónu 

Stanoviště 7 (7a a 7b) – ul. Budějovická u zast. Sv. Trojice, vnitřní profil města 

Stanoviště 8 (8a a 8b) – ul. Objížďková most, vnitřní profil města 

Stanoviště 9 (9a a 9b) – ul. Latrán most, vnitřní profil města 

 

Pěší zóna vjezd/výjezdy 

Stanoviště – ul. Latrán 

Stanoviště – ul. Horní 

Stanoviště – ul. Linecká 

Stanoviště – ul. Lazebnický most 

Stanoviště – ul. Klášterní dvůr 

 

Další vybrané silniční profily místní komunikace, nemotorové komunikace 

Stanoviště – ul. Tř. Míru (Špičák) 

Stanoviště – ul. Chvalšinská (směr Kájov) 
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Stanoviště – ul. Pod Kamenem 

Stanoviště – Slupenec 

Stanoviště – ul. Pod Sv. Duchem 

Stanoviště – ul. 5. května 

Stanoviště – ul. Tavírna 

Stanoviště – ul. Objížďková 

Stanoviště – ul. Na Kovárně 

 

 

Obrázek 7  Situování hlavní silničních profilů průzkumu cyklistické dopravy 
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Personální zabezpečení 

Dopravní průzkum byl po personální stránce zabezpečen zhotovitelem. Ze strany zhotovitele projektu 
byly k průzkumu přidělení koordinátoři průzkumu. Dotčené území dopravního průzkumu a zvolené 
stanoviště byly během přípravné fáze logicky a funkčně rozepsané na 22 profilů. V případě potřeby 
byly k dispozici ze strany zhotovitele náhradní pracovníci a během celé akce dohlíželi na 
bezproblémový průběh 3 koordinátoři. 

Výběr vhodných brigádníků (a případných náhradníků v možných specifických situacích) probíhal 
v průběhu 21 dní. Primárním úkolem brigádníků bylo zajištění sběru dat na svěřených profilech po 
celou dobu trvání dopravního průzkumu. Za tímto účelem absolvovali brigádníci dva dny před 
samotným průzkumem všechny potřebné školení, které jim poskytly informace nezbytné o předmětu 
jejich výkonu práce. Odborná část školení proběhla v režii pracovníků brigádníci byli seznámeni se 
základními informacemi, praktickými zásadami, předmětem a formou dopravního průzkumu a bylo 
provedeno rozdělení brigádníků na jednotlivé profily – stanoviště. 

Během školení byly zodpovězeny všechny dotazy a připomínky brigádníků. Školení bylo možné 
považovat za dostačující, a byl tedy položen základní předpoklad úspěšného zvládnutí realizace 
průzkumu. 

Školení týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci bylo zaměřeno na specifika související 
s předmětným výkonem průzkumu, především však na situace vyplývající ze zvýšeného rizika z práce 
vykonávané v blízkosti silničního provozu.  

 Průběh průzkumu 3.5.2

V středu 19. 7. 2017 po předchozí dohodě se zadavatelem byl proveden směrový dopravní průzkum 
zaměřený na vjezdy/výjezdy a průjezdy motorových vozidel řešeným územím Českého Krumlova. 
Průzkum proběhl v době od 6:00 do 18:00 a na vybraných stanovištích v kratších časových intervalech 
(záznam předpokládané špičkové hodiny).  

Meteorologické podmínky v době průzkumu byly dobré od 6:00 – 16:00 bylo jasno, polojasno 
k závěru průzkumu byla deštivá přeháňka s následným drobným deštěm, která však na cyklistickou 
dopravu neměla zásadní vliv.  

Intenzity cyklistické dopravy byly zaznamenávány do předem připravených archů.  

V době průzkumu nedošlo k žádné mimořádné události (nehoda, uzavírka) v blízkosti sledovaných 
profilů. 

 Výsledky průzkumu 3.5.3

Sběr dat 

Sběr dat probíhal, vzhledem k době realizace průzkumu v následujících časových intervalech: 

6:00 – 18:00 silniční profily, vjezdy/výjezdy z pěší zóny 

6:00 – 16:00 vybrané silniční profily ve vybraných časových intervalech (povětšinou o délce 2hod., 
případně špičková hodina) 
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Výsledky průzkumu 

Ze sebraných dat byly následně stanoveny dopravní zátěže na sledovaných profilech. Intenzity na 
profilech byly přepočteny na základě TP 189 na denní intenzitu cyklistické dopravy (v den průzkumu). 
TP189 řeší určení celodenní intenzity dopravy i hodinové intenzity dopravy (padesátirázové, špičkové) 
pro posuzování kapacity pozemních komunikací na základě krátkodobých dopravních průzkumu.  

 

 

Obrázek 8 Intenzity dopravy na sledovaných profilech za sledované časové intervaly 
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Tabulka 1 Cyklistické intenzity na hlavních silničních profilech 

silniční profily 
6:00 - 18:00 

 I  
[cykl/doba 
průzkumu] 

km,d [-] I24  
[cykl/den] 

δ 
 [%] 

1 
z města 79 1,24 98 ±7 

do města  88 1,24 109 ±7 

2 
z města 12 1,24 15 ±7 

do města  17 1,24 21 ±7 

3 
z města 24 1,24 30 ±7 

do města  17 1,24 21 ±7 

5 
z města 13 1,24 16 ±7 

do města  20 1,24 25 ±7 

6 
z města 11 1,24 14 ±7 

do města  7 1,24 9 ±7 

7 
z města 48 1,24 60 ±7 

do města  48 1,24 60 ±7 

8 
z města 54 1,24 67 ±7 

do města  36 1,24 45 ±7 

9 
z PZ 19 1,24 24 ±7 

do PZ 45 1,24 56 ±7 

Tabulka 2 Cyklistické intenzity na vjezdech/výjezdech z pěší zóny 

Vjezdy/výjezdy  do pěší zóny 
6:00 - 18:00 

 I  
[cykl/doba 
průzkumu] 

km,d [-] I24  
[cykl/den] 

δ 
 [%] 

Z1 Latrán profil 78 1,24 97 ±7 

Z3 Horní profil 56 1,24 69 ±7 

Z4 Linecká profil 168 1,24 208 ±7 

Z5 Lazebnický most profil 92 1,24 114 ±7 

Tabulka 3 Cyklistické intenzity na vybraných silničních profilech 

Vybraný profil  I  
[cykl/doba 
průzkumu] 

km,d  
[-] 

I24  
[cykl/den] 

δ 
 [%] 

6:30 - 8:30 

Špičák profil 11 7,41 81 ±20 

Chvalšinská (směr Kájov) Profil 13 7,41 96  ±20 

Pod Kamenem  Profil 23 7,41 170  ±20 

9:00 - 10:00 

Slupenec profil 3 16,95 51  ±33 

9:00 - 11:00 

Pod Sv. Duchem profil 15 8,93 134 ±22 

5. května profil 24 8,93 214 ±22 

Tavírna profil 32 8,93 286 ±22 

Objížďková profil 21 8,93 188 ±22 

Na Kovárně profil 3 8,93 27 ±22 

15:00 - 16:00 

Plášťový most profil 14 12,35 173 ±27 



24 

 Závěr průzkumu cyklistických intenzit 3.5.4

Průzkum intenzit cyklistické dopravy v Českém Krumlově byl realizován ve středu 19. 7. 2017. Byly 
zaznamenávány průjezdy cyklistů vybranými profily na pozemních komunikacích na hranicích i uvnitř 
města. Sesbíraná data byla nadále statisticky zpracována, tak že vzniklo přehledné schéma intenzit 
cyklistické dopravy v Českém Krumlovu. 

Průzkumem byly identifikovány cyklisticky nejzatíženější profily ve městě. Největší cyklistické 
intenzity jsou v – ul. Objížďková, Tavírna, 5. května, Pod Kamenem, Linecká. 

Výstupy ze cyklistického průzkumu jsou podkladem pro další části Komplexní dopravní koncepce 
města Český Krumlov. 

Byly zjištěny silné intenzity cyklistické dopravy, které je vedena po hlavních silničních tazích ul. 
Objížďková, 5. května, Pod Kamenem. Při sčítání byl také zjištěn velmi komplikovaný průjezd cyklistů 
přes průsečnou křižovatku U Sv. Ducha.  

3.6 PRACOVNÍ SEMINÁŘ 

Po zpracování analytické části byl uspořádán pracovní seminář tzv. workshop. Pracovní seminář 
probíhal formou interaktivního workshopu, který měl dvě části: 

1. část – brainstorming – hledání problémových oblastí, definice problémů, platí, že nápady se 

nehodnotí, všechny jsou přijaty, je vhodné stavět na nápadech jiných 

2. část – open space – hledání opatření na řešení problémů těmi účastníky, kteří jsou pro danou 

oblast nejvíce kvalifikovaní a kompetentní  

V první části se seminář soustředil na diskuzi o aktuálních zjištěných problémech na základě 
provedených analýz, ve druhé části na diskusi o možných opatřeních a cílech komplexní dopravní 
koncepce za aktivní účasti odborných zástupců města Český Krumlov. 

Z pracovního semináře byly definovány a ohodnoceny problémy, tak jak jej vnímají odborní zástupci 
města Český Krumlov. Problémy týkající se cyklistické dopravy a jejich bodové ohodnocení (čím více 
bodů tím větší naléhavost na problém) definované z pracovního semináře : 
 

Tabulka 4 Problémy definované na pracovním semináři 

Problém Body 

Infrastruktura pro cyklisty, chybějící propojení 7 

Především k rekreačním účelům 3 

Chybějící opatření pro podporu cyklistické 
dopravy 

3 

Reliéf města 0 
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3.7 SWOT ANALÝZA 

Pomocí SWOT analýzy jsou identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené 
s cyklistickou dopravou ve městě Český Krumlov. Při zpracování SWOT analýzy byly vzaty v úvahu 
názory zástupců města a dalších dotčených osob se vztahem k Českému Krumlovu. SWOT analýza 
byla využita k definici problémů, stanovení strategických cílů, opatření a strategií k jejich dosažení. 

Silné stránky Slabé stránky 

 Zpracování komplexní dopravní koncepce  

 Velké množství turistických cílů a kulturních 
i přírodních zajímavostí 

 Městem prochází cykllistická trasa 
Eurovelo 7 

 Minimální cyklistická infrastruktura ve 
městě 

 Vzrůstající intenzita motorové dopravy 

 Bariéry (řeka, silnice I/39, strmá stoupání,) 

 Nepřipravenost škol k podpoře dojížďky 
žáků a studentů do škol 

Příležitosti Hrozby 

 Změna životního stylu obyvatelstva (aktivní 
životní styl, ochrana životního prostředí) 

 Úbytek aut a větší význam jiné dopravy než 
IAD (MHD, pěší, cyklo) 

 Symbióza s městem a řekou 

 Zisk financí z evropských fondů pro rozvoj 
cyklistické dopravy 

 Politické vedení města nebude shledávat 
rozvoj cyklistické dopravy jako alternativu 
k stávajícím druhům dopravy 

 Nové budování cyklistických stezek nebude 
dobře přijato veřejností 

 Nedostatek financí na stavbu cyklistické 
infrastruktury  

Ze SWOT analýzy vyplývá, že cyklistická doprava má více slabých stránek než těch silných. Ve městě je 
velmi nízký počet lidí, kteří užívají kolo jako dopravní prostředek. To souvisí také s reliéfem města, 
který není atraktivní pro cyklistickou dopravu. Stávající stav cyklistické dopravy ve městě je tedy na 
nízké úrovni a to by měl být signál, aby se vedení města více věnovalo cyklistické dopravě a jejímu 
zlepšování v rámci možností, které město nabízí. Samozřejmě by neměla být snaha jen o výstavbu 
nových stezek, ale také o zlepšování a udržování stávající cyklistické infrastruktury. Vzhledem 
k historickému centru a dalším místům, nelze samotnou stezku nelze vybudovat. Tato skutečnost lze 
řešit pomocí výstavby společné stezky pro chodce a cyklisty, nebo například vedením cyklistů v 
protisměru jednosměrné komunikace. Obousměrné vedení cyklistů v jednosměrných ulicích 
se celkem daří a cyklistům to velmi ulehčuje jízdu.  
Největší slabinou je, že cyklistické trasy případně stezky nejsou ve městě spojité. Často se stává, že 
cyklista využije cyklistickou trasu/stezku, která po krátkém úseku končí a musí dále pokračovat po 
silnici mezi automobily.  
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST (4/2017 – 9/2017) 

4.1 NÁVRH SYSTÉMU CYKLISTICKÝCH TRAS 

 Základní principy návrhu 4.1.1
Navržený systém cyklistických tras reflektuje stávající stav v historické území města a možnosti nově 
se rozvíjejícího Českého Krumlova na severu. Dobře navržený a spojitý systém cyklotras a stezek je 
důležitou součástí snah o podporu cyklodopravy. Pro správný návrh je třeba definovat potřeby 
širokého spektra obyvatel města, kteří se na kole pohybují, anebo by se na něm rádi pohybovali. 
Navržený systém tras by měl umožňovat většině potenciálních uživatelů cyklistické dopravy použití 
jízdního kola jako plnohodnotného dopravního prostředku. Nutné je ovšem zdůraznit do značné míry 
omezující velké výškové rozdíly, které Český Krumlov přináší při používání jízdního kola. 
Navržený systém tras a opatření je určený: 

 Pro vnitroměstské cesty, ať už pravidelní (zaměstnání, vzdělání) tak také nahodilé (nákup, 
zábava) 

 Pro rekreační cesty (cykloturistika) 
Při navržení systému tras a opatření kladen velký důraz na kritéria: 

 Bezpečnost cyklistů 

 Minimalizace převýšení 

 Reálnost zřízení, náklady 
Při situování systému tras a opatření se vychází: 

 Ze struktury města jeho komunikační sítě, která je omezena množstvím přírodních i umělých 
bariér ( řeka, železnice) a zejména terénními podmínkami 

 Členění cyklistických tras 4.1.2
a) Podle vyznačení tras orientačním značením 

 základní - trasy zajištující jedno hlavní nebo nejbezpečnější spojení mezi jednotlivými 
čtvrtěmi, navazující většinou na regionální trasy, vyznačené orientačním dopravním 
značením (směrovkami s cíli - dopravní značky IS 19a - IS 21d), 

 doplňkové - všechny ostatní trasy, které dotvářejí plošný charakter sítě nebo tvoří 
přístupové a alternativní trasy k základní síti a nejsou vyznačené orientačním značením. 

b) Podle prostorových možností komunikací 
Přesnou volbu a způsob provedení konkrétních opatření není často vhodné ani možné 
předjímat předem. Větší podrobnost se řeší spíše až při tvorbě konkrétních úprav v rámci 
dané komunikace či veřejného prostranství, v kontextu širší škály dalších (tematických) 
požadavků a aktuálních možností. 
 
Významné komunikace (integrované koridory) 
o základní významné dopravně-urbanistické, resp. provozně-funkční osy v prostoru, 

které tvoří zejména významné pozemní komunikace: 
o zpravidla zatíženy provozem automobilové a veřejné dopravy (≥ 1000 vozidel denně) 
o atraktivní i pro cyklistický provoz, zejména přímostí, rychlostí a spolehlivostí =>rychlé 

dopravní užití či dostupnost bezprostředně obsluhovaného území; 
o ve městech se jedná zejména o významné městské třídy, v obcích o hlavní průtahy 

apod. 
Chráněné trasy a propojení 

Vytváří „základní skelet“ v území pro cyklistický provoz s nulovým nebo minimálním 
kontaktem s motorovou dopravou, možné vedení společně s chodci: 

 samostatné koridory – ve městě zejména stezky, propojky a parkové cesty, v krajině pak 
polní a lesní cesty nebo účelové komunikace; 
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 často převažuje rekreační a cykloturistické využití nad dopravním (slabší a zranitelnější 
cyklisté (rodiny s dětmi, starší lidé), pro ostatní atraktivní při výhodnějším průjezdu 
územím než ostatní propojení); 
Velmi vhodnými a účinnými dopravně-organizačními opatřeními pro cyklistický průjezd 
jsou stezky (smíšené, samostatné), zákazy vjezdu pro motorová vozidla B11 

Klidné a zklidněné komunikace a zóny 
Jedná se nejčastěji o plošnou dopravní obsluhu území prostřednictvím vedlejších ulic příp. 
silnic nejnižších kategorií.  

 V těchto zónách by rychlost vozidel měla být přiměřeně nízká (zejména v obcích ≤ 30 
km/h);  

 není zde zpravidla nutné nebo vhodné vytvářet zvláštní samostatná cyklistická opatření 
(pouze doplňkově), klíčové je zajištění přehlednosti prostoru a celkového zklidnění 
provozu. 
 
Velmi vhodnými dopravně-organizačními opatřeními pro průjezd (především v intravilánu) 
jsou zejména cykloobousměrky (s minimálním množstvím dopravního značení) a zóny 30. 
 

 

Obrázek 9 Koncepce cyklistické dopravy – provozně-prostorové charaktery a související opatření (zdroj: TP 179) 

 

Obrázek 10 Lidé mají velmi pestré a rozdílné důvody a schopnost při používání jízdních kol (zdroj: TP 179) 
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 Vedení tras 4.1.3

Vzhledem k velikosti, charakteru města návrh systému tras pracuje se dvěma velmi rozdílnými 
přístupy. Jedná se o přístup v historickém centru a stávajícím městě, druhým přístupem je pak rozvoj 
cyklodopravy v oblasti rozvojových ploch na severu města. V historickém centru a stávajícím městě 
jsou velmi omezené možnosti masivnější podpory cyklistické dopravy. V historickém centru je pěší 
zóna s velmi vysokými intenzitami pěších , která je velmi obtížně průjezdná. Ve stávajícím městě jsou 
velmi často stísněné šířkové poměry. 

Naproti tomu v rozvojových plochách a na přístupech do nich lze nemotorové dopravě vymezit 
dostatečný prostor a je zde možnost ke vzniku moderní části města, kde nemotorová doprava je 
rovnocennou součástí k motorové dopravě. 

 
Přehled navrhovaných tras (přehledová mapa – Příloha 3) 
C1  Stezka údolím Nového potoka 
C2  Pěší a cyklistická lávka propojující sídliště Nádražní a Mír 
C3  Stezka propojující Domoradice - Vyšný – v souběhu s naučnou stezkou a cyklotrasou 
C4  Stezka propojující prostor U Trojice a oblast za heliportem 
C5  Stezka z Nových Dobrkovic, od podjezdu pod tratí směrem k Městskému vrchu 
C6  Stezka propojující Slupenec – Drahoslavice 
C7  Zprůjezdnění ulice Plešivecká 
C8  Trasa ČOV – Domoradice 
C9  Cykloobousměrky Za Jitonou, Na Spojce  
C10  Stezka sídliště Mír 
C11 Trasa Ambit 
C12  Trasa ulice Za Nádražím 
C13 Trasa Nemocnice – ČOV 
C14  Trasa nádraží průmyslová zóna 
C15  Opatření na ulici Objížďková 
C16  Vyhlídková cesta Rybářská  
C17  Stezka „V Oblouku“ (Chvalšinská ulice) – Nádražní předměstí 
C18  Vltavská stezka - Cyklostezka v úseku „Lipenská hráz – k.ú. Zlatá koruna“ 

C18a  Úsek město Český Krumlov 
C18b  Větev Jelení zahrada – Staré Dobrkovice  
C18c1  Úsek konce města Český Krumlov – začátek obce Zlatá Koruna 
C18c2 Úsek konce města Český Krumlov – začátek obce Zlatá Koruna (alternativa) 

C19  Stezky v okolí Ptačího hrádku  
C20  Orientační značení pro cyklisty 
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C1 Stezka údolím Nového potoka 

Zajistí napojení rozvojových ploch na severu města a také zprostředkuje přístup do příměstské 
rekreační zóny zejména obyvatelům sídliště Mír a sídliště Nádraží. V tzv. „motokrosové rokli". 
Součástí stezky by mohla být i doprovodná infrastruktura (odpočívky, hřiště). Stezka se v severní části 
napojuje na stávající cyklotrasu EV 7, Vltavská. 

 

Návrhové parametry: trasa splňuje základní návrhové parametry cyklostezky, případně 
smíšené stezky pro pěší a cyklisty 

Povrch: doporučujeme provedení zpevněného povrchu 

Realizace: realizace v závislosti na využití rozvojových ploch 

  

C2 Pěší a cyklistická lávka propojující sídliště Nádražní a Mír 

Novým prvkem komunikačního systému je navrhované pěší a cyklistické propojení navazující na závěr 
ulice Za nádražím, které je lávkou přes údolí Nového potoka délky 150 metrů vedeno do prostoru 
připojení na Urbinskou ulici. Součástí by mělo být i pokračování ve smyslu smíšené stezky pro pěší a 
cyklisty, kde je nutné rozšířit stávající chodník. 
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Návrhové parametry: trasa splňuje základní návrhové parametry smíšené stezky pro pěší a 
cyklisty, možnost pohybu vozidel IZS 

Povrch: doporučujeme provedení zpevněného povrchu  

Realizace: realizace v závislosti na rozvoji území Jitona 

  

C3 Stezka propojující Domoradice - Vyšný – v souběhu s naučnou stezkou a cyklotrasou 
Stezka propojuje ulice U Kasáren a Tovární prochází východo-západním směrem rozvojovou plochou 
pro bydlení, které tak poskytuje napojení na stávající infrastrukturu. Na ulici U Kasáren možná dvě 
napojení  přičemž severní umožňuje pokračovat dále západním směrem na Lazec atd.. Jižní napojení 
zpřístupňuje město.  

 

Návrhové parametry: trasa splňuje základní návrhové parametry cyklostezky, případně 
smíšené stezky pro pěší a cyklisty 

Povrch: doporučujeme provedení zpevněného povrchu, případně na vybraných 
úsecích nezpevněný 

Realizace: realizace v závislosti na využití rozvojových ploch 

  

C4 Stezka propojující prostor U Trojice a oblast za heliportem 

Stezka výrazně zkracující pěší i cyklistickou dostupnost mezi Domoradicemi, územím hřbitova, 
nemocnicí a Horní Bránou. Stezka také zpřístupní uvažovanou rozvojovou plochu ve směru ke 
komerční zóně. Napojení na Vltavskou stezku. Nutné je překonání výškového rozdílu, trasa ve stopě 
v minulosti používané komunikace pro stavbu, která je však již zarostlá a v terénu se ztrácí. V případě, 
že by bylo rozhodnuto o obnově tedy spíše výstavbě obslužné komunikace nutno zohlednit pohyb 
cyklistů po této komunikaci zejména v stoupání. 
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Návrhové parametry: trasa splňuje základní návrhové parametry cyklostezky, případně 
smíšené stezky pro pěší a cyklisty. V případně stavby obslužné 
komunikace respektovat nutnost zohlednění pohybu cyklistů. 

Povrch: doporučujeme provedení zpevněného povrchu 

Realizace: realizace v závislosti na využití rozvojových ploch 
 

C5 Stezka z Nových Dobrkovic, od podjezdu pod tratí směrem k Městskému vrchu 

Napojení na naučnou stezku Vyšenskými kopci. Přes Vyšný také propojení s příměstskou rekreační 
zónou na bývalém vojenském cvičišti. S možností doplnění odbočení směrem k lokalitě Háj, 
respektive k Lazeckému vrchu.  

 

Návrhové parametry: trasa splňuje základní návrhové parametry cyklostezky, případně 
smíšené stezky pro pěší a cyklisty. 

Povrch: možné provedení zpevněného i nezpevněného povrchu jedná se spíše o 
trasu rekreačního charakteru 

Realizace: realizace v závislosti na možnostech financování případně využití 
evropských fondů 
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C6 Stezka propojující Slupenec – Drahoslavice 

Lokální propojení ve stopě dnešní polní cesty mezi Slupencem a Drahoslavicemi, celková délka stezky 
1 500m.   

 

Návrhové parametry: trasa vedena po stávající polní cestě možné vytyčit cyklotrasu případně 
samostatnou cyklostezku, případně smíšenou stezku pro pěší a cyklisty. 

Povrch: Rekonstrukce stávajícího povrchu polní cesty jedná se spíše o trasu 
rekreačního charakteru 

Realizace: realizace v závislosti na možnostech financování případně využití 
evropských fondů. Možné je v první etapě vyznačení jen orientačním 
značením pro cyklisty. 

 

C7 Zprůjezdnění ulice Plešivecká 

Ve stávajícím stavu je do ulice Plešivecká zákaz vjezdu (B1)s dodatkovou tabulkou „Dopravní obsluze 
vjezd povolen“. Zprůjezdnění této ulice pro cyklisty přinese zejména obyvatelům sídl. Plešivec 
možnost se dostat do centra města příp. na Vltavskou stezku bez překonávání silnice II/160 (ul. 5. 
května). Zprůjezdnění je realizovatelné dopravním značením s úpravou nejvyšší dovolené rychlosti.  

 

Návrhové parametry: zprůjezdnění ulice Plešivecká 

Povrch: stávající dlážděný povrch je dostačující 

Realizace: realizace možná ihned, osazení příslušného dopravního značení, které 
povolí cyklům průjezd ulicí Plešivecká. 
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C8 Trasa ČOV – Domoradice 

Umožnění průjezdu areálu ČOV a dále trasa vede ve stoupání po stávající komunikaci až k ulici 
Domoradická. Navrhovaná trasa je vedena z větší části po účelové komunikaci ve vlastnictví 
soukromé osoby, která v současné době odmítá provoz po této komunikaci. Toto lze však 
vyjednáváním zvrátit. Tato trasa zajistí komfortní napojení na Vltavskou stezku a napojení 
rozvojového území na jihu Domoradic. 

 

Návrhové parametry: Stávající účelová komunikace, cyklisté HDP  

Povrch: stávající zpevněný povrch je dostačující 

Realizace: realizace je závislá zejména na zprůjezdnění skrz ČOV a zejména na 
dohodě s vlastníkem účelové komunikace  

  

C9 Cykloobousměrky Za Jitonou, Na Spojce (obytná zóna) 

Zprůjezdnění jednosměrných ulic Za Jitonou a Na Spojce pro cyklisty. Tato propojení umožní legální 
průjezd  v protisměru jednosměrné ulice, které pomůže zkrátit cestu či zamezí zbytečnému ztráty výšky. 
Zobousměrnění ulice Na spojce vytvoří také napojení z připravované stezky C17 Stezka „V Oblouku“ 
(Chvalšinská ulice) – Nádražní předměstí. 

 

Návrhové parametry: Stávající jednosměrné místní komunikace, cyklobousměrka  

Povrch: stávající zpevněný povrch je dostačující 

Realizace: realizace je možná ihned  
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C10 Stezka sídliště Mír 

Lokální propojení komerční zóny se sídlištěm Mír ve stopě dnešní vyšlapané/vyjeté stezky. Propojení 
řeší zčásti jednosměrný průjezd ulicí Urbinská a také je bezpečnější vzhledem k stávajícímu stavu 
dopravy zejména statické v oblasti sídliště Mír. 

 

Návrhové parametry: Stávající vyšlapaná stezka, napojení do sídliště, společná stezka pro pěší 
a cyklisty 

Povrch: stávající vyšlapaná stezka je bude vyžadovat zpevnění, v sídlišti ideální 
rozšíření chodníků po kterých společná stezka 

Realizace: realizace je možná ihned  

 
C11 Trasa Ambit 
Zprůjezdnění Ambitu pro cyklisty alternativa k stávající trase po I/39, kde více cyklistů raději volí 
nelegální průjezd po chodníku. Trasa má více možných variant: 

Varianta 1 zřízení cyklopruhů či stezky podél případné komunikace procházející zónu Ambit. 

Varianta 2 vedení stezky proti proudu řeky souvisí s celkovou regenerací zóny Ambit stezka/trasa 
vedena až k ulici Náplavka. 
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Návrhové parametry: trasa splňuje základní návrhové parametry cyklostezky, případně 
smíšené stezky pro pěší a cyklisty. V případě souběžného vedení stezky 
s plánovanou místní komunikací opatření ve formě cyklopruhů případně 
stezky.  

Povrch: možné provedení zpevněného i nezpevněného povrchu  

Realizace: realizace v rámci regenerace území Ambit  

 
C12 Trasa ulice Za Nádražím 

Maximální zklidnění ulice tak, aby bylo zajištěno propojení lávky ze sídliště Mír s nádražím. Nejsou 
nutné žádné stezky pruhy  

 

Návrhové parametry: Vyznačení cyklotrasy.  

Povrch: Stávající zpevněný povrch je dostačující.  

Realizace: realizace možná ihned, větší smysl má v rámci návaznosti na lávku 
případně stezku u Nového potoka  
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C13 Trasa Nemocnice – ČOV 

Trasa vedoucí od ulice Kaplická k ulici Příční, kde uhýbá na pěšinu vedoucí okolo hřbitova a následně 
se napojující na rozvojové území a na stezku propojující prostor U Trojice a oblast za heliportem. 

 

 

Návrhové parametry: Vyznačení cyklotrasy.  

Povrch: Stávající zpevněný povrch je dostačující.  

Realizace: realizace možná ihned, větší smysl má v rámci návaznosti na lávku 
případně stezku u Nového potoka  

C14 Trasa nádraží průmyslová zóna 

Trasa vedoucí souběžně s navrhovanou komunikací. Navazuje na stezku údolím Nového potoka, 
podchází viaduktem železniční trať a poté odbočuje vlevo a pokračuje ke komunikaci na úpátí Liščí 
hory. PO této komunikaci lze dojet až k ulici Tovární.  
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Návrhové parametry: Vyznačení cyklotrasy.  

Povrch: Zpevněný povrch na části k ulici Tovární možná alternativa 
nezpevněného povrchu 

Realizace: Realizace v souvislosti se stavbou místní komunikace, která v souladu 
s ÚP, Nádraží – sídliště Mír  

 
C15 Opatření na ulici Objížďková 

Vzhledem k zjištěným cyklistickým intenzitám na Objížďkové ulici, by bylo dobré v rámci možných 
stávajících šířkových poměrů realizovat alespoň dílčí opatření, které by alespoň částečně cyklisty na 
této frekventované trase podpořili. Ve stoupání od ulice 5. Května k ulici Horní realizovat cyklopruh, 
v klesání pak cyklopiktogram, stejný způsob řešení volit ve stoupání od Porákova mostu cyklopruh 
v klesání k Porákovu mostu cyklopiktogramy.  

 

Návrhové parametry: Návrh cyklopruhů a cyklopiktogramů  

Povrch: Zpevněný povrch na stávající komunikaci je dostačující. Nutná revize 
kanálů a vpustí pro komfortní jízdu. Vodorovné dopravní značení.  

Realizace: Realizace v souvislosti se stavbou místní komunikace, která v souladu 
s ÚP, Nádraží – sídliště Mír  
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C16 Vyhlídková cesta Rybářská (již zpracována studie)  

Významné nové propojení od Plášťového mostu do Plešivce s výstupem k Paraplíčku. Trasu možné 
navázat na ulici Na Dlouhé zdi (v stávajícím stavu zákaz vjezdu B1, „Dopravní obsluze vjezd povolen“ 
E13), kde by místo stávajícího zákazu vjezdu mohla být umístěna např. B11 zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel s dodatkovou tabulkou). 

 

Návrhové parametry: Návrh společné stezky pro pěší a cyklisty  

Povrch: Možnost zpevněného i nezpevněného povrchu  

Realizace: Realizace v závislosti na finančních možnostech města  

  

C17 Stezka „V Oblouku“ (Chvalšinská ulice) – Nádražní předměstí 

Stezka propojující oblast „V Oblouku“ a Nádražní předměstí. Částečně vedena ve stopě Vltavské 
stezky, konkrétně odbočné větve Větev Jelení zahrada – Staré Dobrkovice. Zamýšlená větev začíná 
cca 150 metrů za benzínovou stanicí MOL ve Chvalšinské ulici dále pokračuje po levém břehu 
Polečnice, kde se napojuje cyklotrasu číslo 1047. Trasa následně stoupá serpentinami k ulici U 
Berkovky dále Českobratrskou a Na Spojce. Stezka je v projektové přípravě. 
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Návrhové parametry: Návrh společné stezky pro pěší a cyklisty  

Povrch: Možnost zpevněného i nezpevněného povrchu  

Realizace: Projekt již v přípravě  

 
C18 Vltavská stezka - Cyklostezka v úseku „Lipenská hráz – k.ú. Zlatá koruna“ (zpracována 
studie proveditelnosti) 

Vltavské údolí je turisty vyhledávané zejména v letní sezóně, kdy splouvají řeku Vltavu. Záměr 
provedení cyklostezky může nabídnout další možnosti sportovního a rekreačního využití pro širokou 
veřejnost i v ostatní roční periody. Vzhledem k tomu, že stezka bude procházet skrze Český Krumlov, 
tak je vhodná i pro každodenní dojížďku obyvatel Českého Krumlova.  
Rozvoje turismu na Lipenské přehradě vyvolává potřebu navázat a vytvořit nové cyklotrasy 
s vhodnými podmínkami. Rozšířením cyklistické sítě v okolí Vltavy může dojít k vytvoření nových 
investičních a pracovních příležitostí. Cílem cyklostezky je rovněž propojení Vltavského údolí 
s Českými Budějovicemi. Propojení turisty oblíbeného Českého Krumlova s Českými Budějovicemi 
povltavskou cyklostezkou by prospělo oběma historickým sídlům. Na plánovanou po vltavskou 
cyklostezku budou navazovat stávající cyklotrasy. 

C18a Úsek město Český Krumlov 

Historický střed města nenabízí mnoho alternativ vedení nové cyklotrasy. V návrhu Vltavské 
cyklostezky je proto využita část již značené Vltavské cesty procházející centrem města. Na ní se 
napojují vstupní větev jdoucí podél řeky od Nového Spolí a druhá jdoucí odpojující se od značené 
stezky přes Jelení zahradu  pod mostem Latránu okolo říčky Polečnice. Dále pak po levém břehu až ke 
kempu „U trojice“.  

Průjezd přes Český Krumlov je od kempu a ubytování Vltavan pokračuje bývalým průmyslovým 
objektem na pravém břehu řeky a napojuje se na ulici U Vlaštovičníku poté se napojí na ulici Pod Sv. 
Duchem až na křižovatku se silnicí II/160, kterou kříží a dále pokračuje po značené cyklotrase EV7 ulicí 
Tavírna, dále do Linecké ulice přes Vltavu až k základní škole, kde uhýbá do ulice Rybářská. Rybářskou 
ulicí jde v podél řeky Vltavy po jejím levém břehu až k plášťovému mostu. Ten podchází směrem do 
Jelení zahrady. Po překročení říčky Polečnice se odklání od stávající značené trasy a jde po směru 
říčky Polečnice k Latránu. Podchází vstupní most Latránu do města, okolo domu číslo 107 (domek 
kata Matěje) a pokračuje po skále k opěrné zdi parkoviště (Objížďková). Dostává se na levý břeh řeky 
a podchází silniční most. Za podchodem se navržená stezka napojí po nové rampě na rozšířeném 
nábřeží Pod skalou až téměř ke kruhovému objezdu. Cca 120 metrů před ním se stezka odkloní 
směrem k řece na příjezdovou komunikaci vedoucí přes most k ČOV.  

Navrhované bodové úpravy 

 Zklidnění ulice U Vlaštovičníku a Pod Sv. Duchem a to doplněním cyklistických pruhů 
(piktogramů), upravit rychlost v těchto lokalitách a doplnit svislé dopravní značením 

 Podjezd mostu Latránu - stezka je navržena přes soukromý pozemek náležící k domu číslo 
popisné 107, za ním překonává skalní výběžek začínající podjezdem mostu Latránu a dál po 
skále zamíří k řece => nutné použití lávek se zábradlím kotvených do žulového masivu 

 Podjezd silničního mostu – napojení lávek na podjezd, s kterým se počítalo při výstavbě 
mostu, za ním násyp a napojení se do míst dnešního chodník 

 Rozšíření chodníku v ulici Pod Kamenem - v ideálním případě stávající 2 metrový chodník na 3 
metrový, dále fyzicky oddělit silnou silniční dopravu v této ulici od cyklostezky (např.: 
betonovými svodidly) 
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C18b Větev Jelení zahrada – Staré Dobrkovice  

Doplňující propojení Vltavské stezky s částí města Staré Dobrkovice. Toto propojení umožní dále 
pokračovat po nové cyklotrase provedené v koridoru bývalé silnice mířící do Starých Dobrkovic.  

Zamýšlená větev začíná cca 150 metrů za benzínovou stanicí MOL ve Chvalšinské ulici dále pokračuje 
po levém břehu Polečnice, kde se napojuje cyklotrasu číslo 1047. Po ní následně projede ke 
komunikaci vedoucí k velkému parkovišti autobusů. Přes Chvalšinskou ulici trasa pokračuje v ke 
křižovatce s Fialkovou ulicí. Po přejetí Fialkové ulice po parkovací ploše formou samostatné 
cyklostezky až k parkovišti pro autobusy naproti sportovní hale. Stezka pokračuje okolo stávající 
zástavby k další příjezdové komunikaci parkoviště pro osobní automobily. Za vjezdem se nachází 
chodník, který pokračuje přes říčku Polečnici až k ulici Špičák. Za přejezdem ulice Špičák se stezka 
převede na druhou stranu ulice Chvalšinská. Dále stezka projede podél odjezdové větve parkoviště 
zelení Jelení zahrady a napojí se na plánovanou trasu Vltavské cyklostezky. 

Navrhované bodové úpravy 

 Přejezd přes vjezd/výjezd autobusů z parkoviště „V Lomu“ na Chvalšinskou ulici nutné 
stavební úpravy s doplněním svislého a vodorovného dopravního značení 

 Křižovatka stezky s Fialkovou ulicí. Nutné stavební úpravy např. v podobě retardéru, který 
zpomalí dopravu a umožní přejezd cyklistů ve stejné výškové úrovni 

 Křižovatka stezky v prostoru frekventovaného přechodu a příjezdové komunikace ke 
sportovní hale. Nutná stavební úpravu křižovatky s Chvalšinskou ulicí ideálně s oddělením 
chodců od cyklistů u frekventovaného přechodu a zároveň prostor vjezdu do sportovní haly 
šířkově upravit pro bezpečnější průjezd cyklistů 
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 Ulice Špičák v místě křížení se stezkou – přejezd pro cyklisty případně sdružený přechod pro 
chodce a cyklisty 

 Rozšíření chodníků na požadované parametry (min. 3 m) v oblasti špičáku 

 Úprava přechodu ulice Chvalšinská rozšíření přejezd pro cyklisty cyklisty případně sdružený 
přechod pro chodce a cyklisty. 

 

Obrázek 11 Schéma úseku Staré Dobrkovice – Jelení Zahrada 

 

C18c1 Úsek konce města Český Krumlov – obec Příšovice - začátek obce Zlatá Koruna 

Úsek začíná silničním mostem pod kempem „Krumlov“ převádějící stezku z levého břehu na pravý. 

Odtud dále po komunikaci směřující k objektu ČOV, který obchází po pravé straně a pokračuje dále 

podél řeky po pravém břehu až pod golfový resort. Zde překročí řeku na druhou stranu a jde přes 

kemp „Paradijs“ po levé straně řeky do Zlaté Koruny. Je navrženo propojení Příšovic přes Domoradice 

s Českým Krumlovem a Zlatou Korunou. 
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Obrázek 12 Schéma úseku Český Krumlov – obec Příšovice - začátek obce Zlatá Koruna 

Navrhované bodové úpravy 

 úprava silničního mostu na začátku úseku – doporučujeme rozšířit chodník na 

minimální šířku cca 2,5 metru pro cyklisty 

 vyznačit na komunikaci mezi silničním mostem na začátku úseku a začátkem objektu 

ČOV cyklistické pruhy a fyzicky oddělit nákladní dopravu od cyklistů   

 propojení lesní cesty s kempem „U Milana“ na pravém břehu cca 500 metru, terénní 

úprava svahu cca 80 metrů 

 úprava koryta řeky v délce 250 metrů dosypáním hrubého kameniva a vytvoření 

násypu cca 500 metrů za skládkou odpadu (Drahoslavický potok) – skála v meandru 

řeky 

 úprava koryta řeky v délce 200 metrů dosypáním hrubého kameniva a vytvoření 

násypu cca 500 metrů před tábořištěm Marína po pravé straně    

C18c2 Úsek konce města Český Krumlov – obec Příšovice - začátek obce Zlatá Koruna - alternativa 

Paralelní trasa vedoucí po návrší mezi řekou Vltavou a silnicí I/39. Na návrší stezka vystoupá 

asfaltovou komunikaci cca 3 metry širokou k rybníku ulicí U Trojice. Odtud se začíná prudké stoupání 

lesní zpevněnou cestou až na hranici lesa a pole. Stezka se na hranici lesa uhýbá doprava na jih a po 

cca 70 m se začne ubírat severovýchodním směrem k výrobnímu areálu. Následně stezka kopíruje 

zastavěnou hranici Domoradic až se trasa stezky připojí na polní cestu směřující od Domoradic dolu k 
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řece. Na křižovatce polních cest pokračuje doleva po polní cestě cca 1 km směrem na Příšovice. A 

dále až do Zlaté Koruny.  

 

Navrhované bodové úpravy 

 Přejezd soukromého pozemku číslo 66/1, 1532/3, 191/2 

 Strmé stoupání od ulice U Trojice na hranici lesa, úprava dopravními značkami 

C19 Stezky v okolí Ptačího hrádku  

Území mezi památníkem Karla I. Schwarzenberga na Ptačím hrádku a Kvítkovým dvorem. Stezky a 
trasy  zde umožní propojení areálu zámku, nově lokalizované letní scény s otáčivým hledištěm 
v prodloužení zámecké zahrady a památníku na Ptačím Hrádku s blízkým krajinným zázemím.  

 

C20 Orientační značení pro cyklisty 

Revize a doplnění orientačního značení pro cyklisty, zejména na průjezdu městem a na vnějších 
vjezdech.  

4.2 DOPROVODNÁ CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA. 

Tuto problematiku řeší podrobně metodika MD ČR “Cyklistická doprovodná infrastruktura” vydaná v 
roce 2010. Některé části textů jsou v této kapitole převzaty. 
 
Mezi klíčovou doprovodnou infrastrukturu pro cyklistickou dopravu patří možnost bezpečného 
parkování jízdních kol. Zahraniční statistiky ukazují, že až ¼ cyklistů přestane jezdit na kole, pokud jim 
je ukradeno. Ještě větší podíl cyklistů své cesty začne po ztrátě jízdního kola omezovat. Je zřejmé, že 
bez kvalitní nabídky bezpečného parkování jízdních kol nelze ani očekávat výrazný nárůst nových 
uživatelů této dopravy. 
 
Pokud zajistíme bezpečnost cesty vhodnou infrastrukturou a nabídneme bezpečné parkování, více lidí 
se rozhodne k cestě na kole. Samotná parkovací politika hraje neodmyslitelnou roli v cyklistické 
dopravě. Uživatel si může pořídit sebelepší zámek, ale související podpora ze strany města ve smyslu 
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zajištění stojanů na kola je neméně důležitá. Ukazuje se jako výhodné zajistit také evidenci jízdních 
kol a zaevidovaná kola opatřit štítkem. 

 Požadavky na budování infrastruktury pro parkování kol 4.2.1
V současné době nelze legislativně požadovat po soukromém investorovi budování infrastruktury pro 
parkování kol. Lze ji ale řešit alespoň u městských/obecních staveb, kde je investorem město/obec 
resp. kraj či stát. Situaci by ovšem vyřešilo začlenění povinnosti budování parkovací infrastruktury do 
vyhlášky – pak by měli úředníci vhodný legislativní nástroj pro vyžadování parkovací infrastruktury i 
po soukromých investorech.  
 
Závazný legislativní předpis, který by stanovoval potřebný počet parkovacích míst pro kola pro 
jednotlivé jednotky v ČR zatím neexistuje. ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, 
ani ČSN 736110 Projektování místních komunikací tento problém neřeší. Orientační doporučení pro 
ČR je uvedeno v již zmíněné metodice“Cyklistická doprovodná infrastruktura”. 

 Parkování u památkových objektů 4.2.2
Většina památek tvořící samostatné turistické cíle s prohlídkovou trasou je ideálním místem pro 
vybudování úschovny kol. Tímto způsobem památková lokalita naláká více cykloturistů a investice do 
parkovací infrastruktury se brzy vrátí. Cyklostojany by v těchto lokalitách mohly mít i historizující 
vzhled. V historickém centru Českého Krumlova je nabídka parkování formou úschovny vhodným 
řešením. 

 Doporučené typy stojanů a způsobů parkování  4.2.3

Krátká a střední parkovací doba (několik minut až 4 hodiny) 
Pro tento typ parkování je vhodný stojan, který musí umožnit bezpečně zamknout přední i zadní kolo 
a rám ke stojanu. Stojan by nemělo být jednoduše možné zničit či vyvrátit. Vhodným typem stojanu 
jsou stojany typu “obrácené U” z nerez oceli, zakotvené min 25 cm do země nebo zalité do betonu 
nebo již vcelku rozšířené „kolostavy“ (cyklostojany s vlastním zamykacím systémem s vložkou FAB). 
Měly by být umístěny na frekventovaných místech, co nejblíže vchodu do objektu. Stojany umístěné 
dále než 50 metrů od hlavního vchodu do objektu nebudou využívány (cyklista by si snížil cestovní 
rychlost). 
 
Pro vhodný výběr lokality by měly být splněny tyto požadavky: 
• dostatek prostoru pro přístup a zaparkování kola, 
• minimální zábor plochy bez zaparkovaných kol, 
• viditelné frekventované místo s dostatečnou možností průchodu okolo stojanu, 
• v dohledu z místa, kam cyklista jde (prodejna, restaurace, sportoviště), 
• zastřešený prostor, je-li to možné, 
• v zorném poli bezpečnostních kamer, pokud se v lokalitě nacházejí. 
 
Poznámka: Parkování na odlehlých místech a mimo dohled kolemjdoucích jsou často místy 
frekventovaných krádeží a vandalismu.  
 
Je velmi důležité informovat cyklistu o nutnosti vhodného zamykání jízdního kola, aby se alespoň 
částečně předešlo krádežím kol a jejich součástek, a to jak samolepícími obrázky na jednotlivých 
stojanech, tak informačními letáky o této problematice. 
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Obrázek 13 Bezpečné zamykání jízdního kola (zdroj: Cyklistická doprovodná infrastruktura, MD ČR) 
 

Dlouhá parkovací doba (parkování v místě práce, studia, ubytování, na nádraží, atp.) 
Jedná se o parkoviště, kde se očekává, že kolo bude stát po dobu delší než čtyři hodiny. Tato 
parkoviště umožňují bezpečně zanechat kolo v uzamykatelném nebo jinak hlídaném prostoru, a to 
například kamerovým systémem, nebo personálem k tomu určeným. Vyhovující jsou i stojany na 
krátkodobé parkování, je-li celý objekt nebo areál chráněn před vstupem cizích osob. Kola by měla 
být chráněna před klimatickými vlivy. 
 

Úschovny 
Úschovny by měly být uzamykatelné místnosti uvnitř domů nebo oplocené a zastřešené přístřešky a 
měly by být vybavené pro odstavování jízdních kol různými druhy závěsů nebo stojanů, jimiž mohou 
být stojany s vlastním zajišťovacím zařízením nebo stojany uzpůsobené k zajištění jízdního kola 
majitelem. Úschovny se obvykle zřizují v areálech škol, pracovišť s velkým počtem zaměstnanců, 
u železničních a autobusových nádraží, u stanic metra a dalších vybraných stanic městské hromadné 
dopravy, v místech soustředěné občanské vybavenosti (např. před obchodními domy a ve větších 
sportovních a rekreačních lokalitách) a u turistických cílů s možností prohlídky (hrady, zámky atp.). 
Úschovny mají mít ostrahu, která je zpřístupňuje, případně se může jednat o automatický systém. 
 

Cyklistické boxy 
Jedná se o uzamykatelné schránky pro jedno nebo dvě kola a zavazadla. Je to ideální parkovací 
nabídka, která nabízí optimální ochranu před krádeží, vandalismem a povětrnostními podmínkami. 
Na nádražích představují atraktivní doplňující nabídku k odstavným zařízením bez dozoru. Obzvláště 
vhodné jsou pro dopravu do zaměstnání (úsek z nádraží na pracoviště), kdy (druhé) kolo zůstává přes 
noc odstaveno na nádraží. Boxy pro jízdní kola mohou představovat i vhodné zařízení pro 
odstavování u obytných domů, které nenabízejí bezpečnější možnost. Dle zahraničních zkušeností 
mívají cyklisté obrovský zájem o cyklistické boxy. Města to řeší velmi levnými pronájmy těchto 
odstavných zařízení na rok či jiný časový úsek. 
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Nevhodné cyklostojany 
Jedná se o stojany, ke kterým se nedá dostatečně kvalitně zamknout rám kola, kolo se v nich často 
klátí a padá, navíc horská kola, kvůli širokým plášťům, se do nich často ani fyzicky nevejdou, 
popřípadě hrozí poškození kotoučových brzd. 
 

4.3 PRIORITIZACE A ETAPIZACE VÝSTAVBY CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 

Z hlediska etapizace realizace jednotlivých opatření je lze rozdělit do tří skupin.  

1. skupina opatření 

V první řadě je možné realizovat opatření, která jsou více organizačního než stavebního charakteru, a 
jsou díky tomu i nejméně finančně nákladná. Jejich náročnost týkající se  projektové přípravy je také 
výrazně nižší než u stavebních opatření. Jedná se většinou pouze o úpravy dopravního značení 
svislého a vodorovného. Tato opatření je možné a účelné realizovat okamžitě. 

C7 Zprůjezdnění ulice Plešivecká 

C9 Cykloobousměrky Za Jitonou, Na Spojce  

C15 Opatření na ulici Objížďková 

C20 Orientační značení pro cyklisty 

2. skupina opatření 

V druhé skupině jsou opatření stavebního charakteru, která nejsou na nic vázána a jejich význam je 
v současné podobě města aktuální. Do této kategorie spadají především stezky a trasy propojující 
stávající části města. 

C2 Pěší a cyklistická lávka propojující sídliště Nádražní a Mír (také opatření Ch5) 

C3 Stezka propojující Domoradice-Vyšný (význam bude růst s rozvojem severní části města, 
vhodná koordinace s opatřením C1) 

C5 Stezka z Nových Dobrkovic, od podjezdu pod tratí směrem k Městskému vrchu 

C6 Stezka propojující Slupenec – Drahoslavice 

C10 Stezka sídliště Mír (vhodné koordinovat s rozvojem údolí Jitony) 

C16 Vyhlídková cesta Rybářská  

C17 Stezka „V Oblouku“ (Chvalšinská ulice) – Nádražní předměstí 

C18 Vltavská stezka - Cyklostezka v úseku „Lipenská hráz – k.ú. Zlatá koruna“ 

C19 Stezky v okolí Ptačího hrádku 

3. skupina opatření 

Do třetí kategorie spadají opatření, která v současnosti nejsou zvlášť potřebná, ale jejichž význam 
bude růst v návaznosti na plánovaný rozvoj města v některých lokalitách. Dále jsou zde uvedena 
opatření, jejichž realizace by měla být koordinována s opatřeními týkajícími se jiných dopravních 
módů – především automobilové dopravy. U každého opatření jsou podmínky či nutnost koordinace 
konkretizovány. 

C1 Stezka údolím Nového potoka (společně s revitalizací a rozvojem celé lokality, koordinace 
s  opatřením Ch4) 

C4 Stezka propojující prostor U Trojice a oblast za heliportem (v návaznosti na využití rozvojové 
plochy za heliportem, koordinace s opatřením S20) 
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C8 Trasa ČOV – Domoradice (v návaznosti na využití rozvojových ploch v jižní části Domoradic, 
koordinace s opatřením S18) 

C11 Trasa Ambit (návrh trasy by měl být součástí komplexního řešení celé zóny, koordinace 
s opatřeními S7 a S11) 

C12 Trasa ulice Za Nádražím (jedná se o napojení území na plánovanou lávku C2 (Ch5), realizace 
dává smysl jen s jejím zprovozněním) 

C13 Trasa Nemocnice – ČOV (v návaznosti na využití rozvojové plochy za heliportem, koordinace 
s opatřeními S18 a S20) 

C14 Trasa nádraží - průmyslová zóna (realizace by měla být součástí stavby nové komunikace pro 
automobily – opatření S16) 

 Odhad finančních nákladů na jednotlivá opatření 4.3.1

Ekonomicky méně náročné jsou integrační opatření cyklistické dopravy do hlavního dopravního 
prostoru. Ceny zahrnují především vodorovné a svislé dopravní značení, případně drobné stavební 
úpravy s obrubníky či chodníkovými přejezdy. Nezbytné je uvažovat dodatečné náklady na opravu 
okrajů vozovky (např. nerovnosti vozovky nebo kanalizačních vpustí), kde se hodlá vyznačit koridor 
pro cyklisty.  

Při posuzování finanční náročnosti cyklostezek, tj. mimo hlavní dopravní prostor, je nutné vycházet ze 
základního principu, že konstrukce cyklostezek byly navrženy nejen s ohledem na zatížení, druh 
dopravy, ale také na požadavky dotčených orgánů, jako jsou Povodí, příp. Správy CHKO. Povodí mají 
velmi často požadavek na pojezd svých vozidel po těchto stezkách, aby mohly udržovat své hráze a 
čistit břehy, což zvyšuje náklady na stezku. V takovém případě je nutné je koncipovat jako 
víceúčelové komunikace (cyklostezka + účelová komunikace). Naproti tomu Správy CHKO mají 
většinou požadavek na nezpevněný povrch komunikace, což naopak snižuje náklady na stezku. 

Při návrhu konstrukce cyklostezky se také bere v úvahu, zda budou po ní jezdit i bruslaři (pak je 
asfaltovo-živičný povrch podmínkou) a jaké budou předpokládané intenzity pěších, cyklistů a 
bruslařů. To vše může ovlivnit šíři navrhované cyklostezky v rozmezí od 2 do 4 metrů. Parametry dané 
stezky ovlivňuje také ta skutečnost, zda je evropského, regionálního nebo místního významu. 

Cena cyklostezky se pohybuje přibližně v rozmezí 1 – 5 mil. Kč/km. Např. náklady mlatové stezky, bez 
obrubníků a bez budování zemního tělesa, se mohou bez problémů pohybovat pod 1 mil. Kč/km. 
Naopak u kvalitní živičné konstrukce, včetně zemního tělesa se lehce dostaneme s náklady nad 5 mil. 
Kč/km. 
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Tabulka 5 Ceny dle rozpočtových ukazatelů a ceníků – cyklistické stezky (místní komunikace D2) a chodníky (místní 
komunikace D3), (zdroj: Průměrné ceny Dopravní a technické infrastruktury obcí, Aktualizace 2017) 

 

 

Tabulka 6 Opatření cyklistické dopravy a odhad investičních nákladů 

Opatření  
Náklady 
odhad mil. 
Kč 

Investor 

C1 Stezka údolím Nového potoka 9 Město/investor 

C2 Pěší a cyklistická lávka propojující sídliště Nádražní a Mír 10-20 Město/investor 

C3 Stezka propojující Domoradice - Vyšný – v souběhu s 
naučnou stezkou a cyklotrasou.  

14 Město/investor 

C4 Stezka propojující prostor U Trojice a oblast za 
heliportem 

2,6 Město/investor 

C5 Stezka z Nových Dobrkovic, od podjezdu pod tratí 
směrem k Městskému vrchu 

1,5 Město/investor 

C6 Stezka propojující Slupenec – Drahoslavice 4,7 Město/investor 

C7 Zprůjezdnění ulice Plešivecká 0,05 Město/investor 

C8 Trasa ČOV – Domoradice 1,5 Město/investor 

C9 Cykloobousměrky Za Jitonou, Na Spojce  0,05 Město/investor 

C10 Stezka sídliště Mír 0,8 Město/investor 

C11 Trasa Ambit 1 Město/investor 

C12 Trasa ulice Za Nádražím 0,01 Město/investor 

C13 Trasa Nemocnice – ČOV 3 Město/investor 

C14 Trasa nádraží průmyslová zóna 2,7 Město/investor 
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Opatření  
Náklady 
odhad mil. 
Kč 

Investor 

C15 Opatření na ulici Objížďková 0,5 Město/investor 

C16 Vyhlídková cesta Rybářská  3,5 Město/investor 

C17 Stezka „V Oblouku“ (Chvalšinská ulice) – Nádražní 
předměstí 

5 Město/investor 

C18 Vltavská stezka - Cyklostezka v úseku „Lipenská hráz – 
k.ú. Zlatá koruna“ 

- Město/investor 

C18a Úsek město Český Krumlov 24,75 Města/Obce/EU 

C18b Větev Jelení zahrada – Staré Dobrkovice  6,7 Města/Obce/EU 

C18c Úsek konce města Český Krumlov – obec Příšovice - 
začátek obce Zlatá Koruna 

86,8 Města/Obce/EU 

C19 Stezky v okolí Ptačího hrádku  3 Města/Obce/EU 

C20 Orientační značení pro cyklisty 0,5 Města/Obce/EU 

4.4 MARKETING CYKLODOPRAVY  

 Strategie řízení komunikace 4.4.1

Účelem komunikační strategie je dostat informace o Plánu cyklistické dopravy do povědomí 
veřejnosti, systematickou informovaností zvyšovat zájem o spolurozhodování a zapojení veřejnosti a 
klíčových aktérů, nastavení pravidelného kontaktu s cílovými skupinami včetně médií a zlepšení 
image města. Smyslem Komunikační strategie je určit, jakým způsobem bude o projektu 
komunikováno nejen s okolím. 

 Cílové skupiny 4.4.2

Základní charakteristiky cílových skupin 

Cílovou skupinu lze definovat jako skupinu lidí s určitými společnými znaky (potřebami, zvyklostmi). 
Určení cílové skupiny je zásadním aspektem při volbě komunikačních nástrojů.  

Každá skupina obyvatel má své prioritní potřeby a své specifické nároky. Jejich oslovování je možné 
různými způsoby podle toho, jaké relevantní informace je konkrétní cílová skupina schopna přijmout 
případně poskytnout. 

Základní členění cílových skupin je: veřejnost (dále členěna níže), cyklisté, občanské společnosti a 
školy 

 

Veřejnost 

Skupina rozdělena do podskupin tak, aby zvolené komunikační nástroje byly efektivní a měly co 
nejvyšší vypovídající hodnotu a poskytovaly co nejvěrnější obraz o potřebách. 

Veřejnost je cílem kampaní před a v průběhu sociodopravního průzkumu. Po zpracování koncepce je 
právě veřejnost potenciálně největší skupinou, kterou lze k cyklodopravě přivést. Veřejnost je možné 
si rozdělit na specifické skupiny. 
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Žáci a studenti SŠ  

Do kategorie žák byli zahrnuti žáci a studenti ve věku od 6-ti let, tzn. žáci základních škol, studenti 
středních škol a odborných učilišť. Starší žáci a studenti jsou aktivní na internotových sociálních sítích 
(facebook, twitter atd.), v omezené míře mohou sledovat městské webové stránky. Jejich dopravní 
chování je víceméně dané okolnostmi a rodinným prostředím, v tomto období si postupně vytvářejí 
základní návyky a postoje.  

Studenti VŠ 

Do kategorie student byli zahrnuti studenti od věku 19-ti let, tzn. studenti  vyšších odborných škol a 
vysokých škol. Základním prvkem komunikace je web, facebook a případně také letáky v MHD. 
Komunikace s touto skupinou je důležitá, neboť vztah, který si vytvoří k cyklistické dopravě v tomto 
životním období silně ovlivňuje dopravní chování v dospělém věku. 

Obyvatelstvo v produktivním věku 

Do této kategorie se řadí obyvatelé od 18 do 64 let věku kromě studenů VŠ. Většina zaměstnaných je 
co do postavení v zaměstnání v zaměstnaneckém poměru. 

Věk Celkem % Muži % Ženy % 

18–24 7,5 7,9 7,2 

25–44 30,0 31,3 28,7 

45 – 64 25,7 25,8 25,5 

Obyvatelstvo v produktivním věku  získává informace na webu a v tisku a také z venkovní reklamy. 
Noviny mají krátkou životnost a nízkou čtenost, relativně nejčtenější jsou regionální deník 
Českokrumlovský deník. Využitelné jsou i místní zpravodaje, které bývají distribuovány zdarma. 
Zdrojem informací jsou i regionální rozhlas a případně televize. 

Podskupinou této cílové skupiny je sdružená skupina Rodiče a děti, která se orientuje na specifické 
potřeby rodičů, kteří zabezpečují dopravu dětí do předškolních zařízení a do škol. Tato cílová skupina 
má specifické nároky v závislosti na automobilové dopravě.  

Senioři  

V této skupině převládají příjemci starobního důchodu.  Také skupina senior má své specifické 
požadavky na fungování dopravního systému a specifické sociální potřeby. Systém hromadné 
dopravy je seniory využíván intenzivně v jiných obdobích dne, než u ostatních specifických skupin.  

Věk Celkem % Muži % Ženy % 

65–84 16,6 14,7 18,4 

85 a více 1,7 1,0 2,4 

Senioři získávají informace v tisku, z venkovní reklamy, včetně letáků v MHD, z televize a rozhlasu a 
také z webu, je možné využít seniorských klubů.  

 
Cyklisté  

Vzhledem k relativně malému počtu „dopravních cyklistů“ v populaci (1 – 3 % - na základě 
provedeného průzkumu dopravního chování) bude obtížné získat z obecných veřejných projednání 
priority této cílové skupiny. Proto bude vytvořena specifická skupina cyklisté, budou osloveni jednak 
prostřednictvím webové stránky a facebooku, kromě toho budou aktivně vyhledáni prostřednictvím 
přihlášek do akce „Do práce na kole“, která bude probíhat v květnu 2018.    
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V rámci skupiny cyklisté bude vytvořena dobrovolná diskusní skupina, jejíž členové budou osloveni 
k vyplnění elektronických dotazníků obsahujících dotazy na motivace a potřeby dopravních cyklistů. 

 

Občanská společnost, NGO apod.  

Jedná se o rozhodně velmi důležitou skupinu, která může věci udržitelné mobility výrazně napomoci, 
ale i dost potenciálně nebezpečnou skupinu. Občanským společnostem by se měla věnovat speciální 
pozornost. 

 

Školy 

Školy jsou významným hráčem v oboru udržitelné mobility ve smyslu zajištění možnosti dojíždět do 
škol na kole. Nemožnost odkládat jízdní kola je jednou z významných překážek vyššího využití kol. 

 Možnosti marketingu 4.4.3

Podpora 

Akční plán & public relations – vytvořit specifický akční plán marketingové podpory cyklistické 
dopravy, spolupráce se zaměstnavateli, školami a dalšími subjekty  

Do práce na kole – realizovat kampaň „Do práce na kole“  

Do školy na kole – realizovat kampaň „Do školy na kole“  

Nakupuj na kole – realizovat kampaň „Nakupuj na kole“  

Senioři – realizovat kampaň a podmínky na podporu cyklistické dopravy mezi seniory 

BEZPEČNOST 

Mobilita & dopravní výchova – podporovat rozšíření komplexní dopravní výchovy na místní úrovni  

Ohleduplnost – posilovat ohleduplnost mezi řidiči automobilů, cyklisty a chodci  

Prevence krádeží kol – podporovat vznik preventivních programů proti krádežím kol 

Monitoring cyklistické dopravy 

Dopravní chování – průběžně monitorovat vývoj chování v oblasti mobility 

 průzkum dopravy, jaké dopravní prostředky lidé využívají, 

 realizovat sčítání cyklistů.  

Data – zavést systém získávání dat spojených s cyklistickou dopravou  

 nehodovost,  

 délka a kvalita cyklistických tras.  

Potřeby – průběžně zjišťovat potřeby cyklistů, zpětná vazba  

 dotazníkové šetření (otevřené nebo uzavřené otázky),  

 veřejná setkání, kulaté stoly a workshopy,  

 návštěvy dotčených lokalit,  

 kontaktní místo, e-mail, telefon pro sdělování potřeb a problémů cyklistů. 
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4.5 AKČNÍ PLÁN (PLÁN IMPLEMENTACE VÝSLEDKŮ STUDIE)  

Aktualizovat územní plán podle schválené koncepce cyklistické dopravy 
 
Zapojit do procesu cyklokoordinátora, případně pověřeného pracovníka Městského úřadu s danými 
kompetencemi k vyjádření ohledně cyklistické dopravy. Doporučené kompetence připomínkování 
všech dopravních staveb z pohledu pěších a cyklistů, připomínkování stavebních projektů apod. 
 
Zabezpečit rozpočet (infrastruktura včetně doprovodné, kampaně, propagace, osvěta, monitoring) 
 
Sledovat informace o změnách v legislativě týkající se cyklistické dopravy www.cyklostrategie.cz 
 
Zásadní úkoly: 
 
• Výchozí dopravní průzkum intenzit cyklistické dopravy (nulový stav) – proběhl v rámci 

zpracování Koncepce dopravy  
• Řešit veškeré stavby na pozemních komunikacích vždy mj. i z hlediska cyklistické dopravy 
• Postupně realizovat zklidnění dopravy v obytných územích města 
• Propagace (publikace o cyklodopravě, tištěná mapa, web města) 
• Postupné doplňování chybějících bezpečných cyklostojanů a nahrazování nevyhovujících 
• Realizace úschovy jízdních kol pro návštěvníky historického centra 
• Systém údržby cyklistické infrastruktury 
• Ověřovací dopravní průzkumy intenzit cyklistické dopravy v závislosti na realizaci navržených 

tras, zejména vltavské cyklostezky 
• Průběžná aktualizace orientačního cyklo značení 
• Zapojení partnerů do řešení parkování a úschovy kol 
• Důraz na propagaci pomocí dalších marketingových akcí (např. do školy na kole, nakupuj na 

kole) 
• Vyhodnocení skladby dopravního objemu v pravidelných intervalech např. po 5 letech 

v závislosti na realizaci navrhovaných opatření 
 

4.6 PROBLEMATIKA MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ 

Jakákoliv nová cyklostezka je liniová stavba a tudíž jsou s ní spojeny veškeré úskalí, které příprava a 
realizace liniových staveb přináší. Majetkové poměry jsou jednou z důležitých částí na každém 
projektu liniové stavby, protože úspěch či neúspěch získání pozemků ovlivní celkové náklady a časový 
horizont projektu. Proto je nutné s vlastníky pozemků případně komunikací zahájit včasná jednání, 
která povedou k zajištění potřebných pozemků a povolení. Dalším aspektem jsou inženýrské sítě 
jejichž přeložky mohou výrazně ovlivnit finanční stránku projektu.  
 
Stavebně technická řešení je možné dělit do následujících skupin: 

 Integrovaná opatření cyklistické dopravy 4.6.1
 dostatečně kvalitní stav vozovky, uličních vpustí i ostatních souvisejících prvků infrastruktury; 

 realizace opatření na poškozeném povrchu vozovky, u výtluků či propadlých uličních vpustí 
není ekonomicky účelná a může být rizikovější z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu 
oproti stavu bez realizace cyklistických opatření. 

Piktogramový koridor pro cyklisty 

 nejúspornější opatření na prostor 

 pouze psychologický účinek pro zvýraznění pohybu cyklistů a jejich pohybů 
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 Piktogram cyklisty a směrového znaku umístěn na osu pomyslného jízdního pruhu pro 
cyklisty 

 
Ochranný pruh pro cyklisty 

 možnost průjezdu osobních vozidel souběžným jízdním pruhem bez omezení cyklistů 

 rozměrnější vozidla mohou podélně pojíždět jízdní pruh pro cyklisty 

 
 
Vyhrazený pruh pro cyklisty 

 náročné opatření na prostor 

 souběžný jízdní pruh pro všechny druhy vozidel  
 
Samostatný jednosměrný cyklistický pás 

 nejnáročnější opatření na prostor 

 minimální šířky jsou standardně větší, případně stejné jako u vyhrazeného jízdního pruhu 

 boční bezpečnostní odstupy je zpravidla nutné zajistit po obou stranách pásu 
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 Chráněné trasy a propojení 4.6.2
Stezky 

Stezka je pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz vybraných bezmotorových uživatelů 

 dle vyznačení se může jednat o stezku samostatnou (SDZ „C8“), smíšenou – společnou (SDZ 

„C9“), smíšenou – dělenou (SDZ „C10“) 

 umístnění v přidruženém prostoru nebo samostatně 

 ve městech prostorově náročnější 

Stezka pro cyklisty 

Samostatný obousměrný jízdní pás jako nezávisle trasovaná stezka pro cyklisty podél pozemní 
komunikace nebo nezávisle. Provoz chodců je vyloučen.  

 

Obrázek 14  Příklad stezky pro cyklisty (zdroj: TP 179) 

Samostatná stezka pro cyklisty se navrhuje na intenzivně využívaných cyklistických trasách, převážně 
páteřních tam, kde je nutné separovat chodce od cyklistů nebo kde je pohyb chodců zajištěn 
souběžnou komunikací, např. na jiné straně vozovky nebo kde se s pohybem chodců neuvažuje. 

Povrch stezky převážně živičný, základní barva černá v extravilánu, v intravilánu červená (živice). V 
místech s intenzivním výskytem podzemních inženýrských sítí výjimečně možno uvažovat se 
zámkovou dlažbou, základní barva červená, bez zkosených hran.  

Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 

Jedná se o komunikaci nezávisle trasovanou podél automobilové komunikace nebo nezávisle na ní, 
kde může být podle okolností umožněn současně obousměrný pohyb cyklistů i chodců a to buď s 
odděleným provozem nebo se společným provozem.  
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Obrázek 15  Příklad stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem od chodců (zdroj: TP 179) 

Tento typ se uplatní především v intravilánu, hlavně na páteřních trasách a u doplňkových tras na 
místech, kde je nutno z důvodu intenzit nebo bezpečnosti dopravy oddělit provoz pěších a cyklistů 
(autobusové zastávky, úseky podél parkovacích zálivů apod.). 

Základním pravidlem je to, že cyklistický pruh nebo pás je situován blíže vozovce, pokud tomu 
nebrání bezpečnostní důvody (např. výše uvedené nástupiště autobusové zastávky, parkovací pruh 
podél vozovky). V místech, kde není vozovka, se cyklistický pruh nebo pás umisťuje tak, aby bylo 
kříženo méně pěších tras.  

Základní barva cyklistického pruhu nebo pásu je červená, základní materiál živice, opět pouze 
výjimečně v místech vysokého výskytu podzemních sítí červená zámková dlažba bez zkosených hran. 
U části pro chodce se předpokládá přednostní použití šedé zámkové dlažby (případně jiné, nesmí však 
být červená), pokud by byla část pro chodce z černé živice, je červená živice na stezce nezbytná. mezi 
pruhem/pásem pro cyklisty a částí pro chodce se zřídí 30 cm pruh z reliéfní dlažby, buď šedé nebo 
červené. Na části pro cyklisty se doporučuje zřídit 10 cm pruh z žluté nereliéfní zámkové dlažby 
nahrazující podélnou čáru. Křížení komunikací s touto stezkou tam, kde komunikace není pojížděna 
hromadnou dopravou a s výjimkou světelně řízených a okružních křižovatek, má být formou 
zvýšeného zpomalovacího prahu. 

Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 

 

Obrázek 16  Příklad stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem s chodci (zdroj: TP 179) 

Společná stezka pro chodce a cyklisty bez rozdělení na část pro chodce a cyklisty se uplatní na všech 
typech nemotoristických komunikací v extravilánu, pokud neexistuje souběžná pěší trasa nebo zde 
není pravidelný pojezd vozidel. V intravilánu se uplatní tento typ především na trasách doplňkových, 
u páteřních pouze tam, kde je nízká intenzita cyklistů. Tento typ lze očekávat rovněž na hrázích podél 
vodních toků, na některých účelových komunikacích (polní cesty, lesní cesty), kde se vyskytuje 
výjimečný provoz jiných účastníků silničního provozu (správce toku, správce lesa, vlastníci nebo 
uživatelé zemědělských pozemků). Provoz se povolí pomocí dodatkové tabulky pod značku C 9a. 

V úsecích, kde lze očekávat zvýšený pohyb inline bruslařů je nutno šířkově přizpůsobit profil stezky 
očekávanému vyššímu nároku těchto uživatelů. Základní materiál v intravilánu černá živice, v místech 
intenzivního výskytu podzemních inženýrských sítí výjimečně zámková dlažba bez zkosených hran, 
doporučena červená barva. V extravilánu se povrch řídí požadavky orgánu ochrany přírody nebo 
případných vlastníků pozemků. V místech očekávaného využití in-line bruslařů nebo na páteřních 
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cyklistických trasách doporučená černá živice, v místech zvýšené ochrany přírody (biokoridory) 
povrch štěrkový, příp. stabilizace, mlat, případně recyklát. 

Jednosměrný cyklistický pás – fyzicky oddělený provoz od motorové dopravy 

Tyto pásy představují jeden z nejbezpečnějších a nejkomfortnějších způsobů vedení cyklistů v uličním 
profilu. Podmínkou jejich správného fungování je však dostatečná šířka umožňující předjíždění a 
kvalitně napojené území v prostoru stykových křižovatek, tj. vedení trasy křižovatkami v podobě 
přidruženého jízdního pruhu (proti řešení v podobě přejezdu pro cyklisty přes větev křižovatky se 
jedná o plynulý a přitom bezpečný průjezd křižovatkou). 

 

Obrázek 17  Příklad jednosměrného fyzicky odděleného cyklistického pruhu po pravé straně vozovky (zdroj: TP 179) 

Obytná zóna 

Provoz cyklistické dopravy funguje formou sdílení prostoru s ostatními účastníky dopravy. Vzhledem 
k nízké rychlosti motorové dopravy především obslužného charakteru není třeba zřizovat zvláštní 
cyklistická opatření. Měl by být zajištěn volný průjezd cyklistů územím, včetně plošného zavedení 
cykloobousměrek a propojení konců slepých ulic stezkami pro pěší a cyklisty. 

  

Obrázek 18 Dopravní značky IZ5a resp. IZ5b značící hranici obytné zóny 

Pěší zóna 

Obdobně jako u obytné zóny provoz cyklistů funguje na principu sdílení společného prostoru všemi 
druhy dopravy. Pěší zóna automaticky provoz cyklistické dopravy neumožňuje. Cyklistům je umožněn 
vjezd na základě povolení uvedené textem či piktogramem ve spodní části dopravní značky, obdobně 
jako ostatním dopravním prostředkům. 

Zákaz vjezdu cyklistům by do pěší zóny měl být pouze výjimečně v odůvodněných případech. 

  

Obrázek 19 Dopravní značky IZ6a resp. IZ6b značící hranici pěší zóny 
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5 PŘÍLOHY 

Příloha 1 Stávající stav cyklistické infrastruktury 

Příloha 2 Bariéry cyklistické dopravy 

Příloha 3 Návrh vedení cyklistických tras 
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PŘÍLOHA 2 BARIÉRY CYKLISTICKÉ DOPRAVY 

 



 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA 3 NÁVRH VEDENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS 

 



 

 


