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Najdeme bezpočet dobrých důvodů, proč se stát městem otevřeným
cyklodopravě. Jedním z těch nejdůležitějších je to, že cyklodoprava je
jednak zdraví prospěšná a zároveň představuje udržitelnou formu dopravy,
která pomůže vyřešit problém města plného dopravních kongescí.

Zdraví
Každé město usiluje o to, aby bylo bezpečné, zdravé a přívětivé pro své
obyvatele i návštěvníky. Přirozené, aby zde bylo dostatek příležitostí
k pohybu ve veřejném prostoru, dostatek možností k procvičení se
a k zapojení se do sportu a do jakéhokoliv pohybu. Toho se dá dosáhnout
několika cestami. Tou nejjednodušší a nejlevnější je učinit město
příjemným, bezpečným a rychle průjezdným pro kolo. Právě kolo totiž
ve městě představuje oproti autu rychlejší, pohodlnější a svobodnější
formu dopravy.

Kvalita ovzduší
Automobilová doprava se stává stále významnějším zdrojem znečištění
vzduchu, emisí CO2 a hluku. Zpevněné povrchy způsobují lokální záplavy,
přehřívání měst a další. Jakkoliv se budou města snažit o omezení
negativních vlivů dopravy na klima ve městech, již nyní je jasné, že hledání
trvalého a efektivního řešení se neobejde bez začlenění cyklodopravy.

Kvalita městského prostředí
Počet parkujících aut, tedy stojících, a pohybujících se po ulicích města se
neustále zvyšuje. Doprava je umrtvena a průchodnost města se neustále
zmenšuje. Podporou a propagací cyklodopravy lze do značné míry
přesvědčit obyvatele o výhodách nepoužívání auta k dennímu dojíždění.
Cyklodoprava ponechá více místa pro život obyvatel města.

Možnosti cyklistické dopravy v Českých Budějovicích
Hlavní využití cyklistické a pěší dopravy spočívá v realizaci krátkých cest.
Více jak 80 % obyvatel města potřebuje k dosažení největšího cíle cest,
tedy centrální část města, méně než 3 km. U většiny těchto cest je možné
plnohodnotně nahradit automobil pěší chůzí, anebo právě jízdou na kole.
U vzdálenějších cílů cest je nejvhodnější alternativou automobilu veřejná
doprava. I zde však zůstává poměrně široký prostor pro využití kola.
Podmínkou je přitom vytvoření dobrých podmínek pro bezpečný
a atraktivní pohyb po městě. Ve srovnání s automobilovou i s hromadnou
dopravou se jedná o méně ekonomicky náročný proces.

Tento dokument přináší základní informace o procesu postupného
zlepšování podmínek pro cyklodopravu v Českých Budějovicích, který
vycházející ze zpracovaného plánu rozvoje cyklistické infrastruktury.

Pro podrobnější informace kontaktujte:
Magistrát města České Budějovice - Útvar hlavního architekta
Ing. Michal Šram
sramm@c-budejovice.cz

Fotografie: Lukáš Bajt, Lukáš Černý, Adolf Jebavý
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Aktuální stav sítě
Aktuální stav sítě cyklistické infrastruktury představuje schéma realizovaných
cyklistických stezek, či jiných procyklistických opatření na území města.
V porovnání s celkovou délkou komunikační sítě tvoří tyto trasy jen malé
procento. Je třeba si uvědomit, že rozvoj cyklistické dopravy úzce souvisí
s nabídkou cyklistické infrastruktury.

STÁVAJÍCÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU
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HLAVNÍ SMĚRY ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

1. Dobudování existující sítě chráněných cest

2. Spojitá síť přímých propojení v území

3. Plošná průchodnost území

4. Parkování a půjčovny kol

5. Bezpečnost

6. Více druhů dopravy = svoboda volby

7. Správa a údržba

8. Otevřenost, dialog, informovanost a koordinace

Generel identifikuje celkem osm hlavních směrů, kde je třeba pracovat na zlepšení. Nejde
přitom o izolované opatření, nýbrž o komplexní strategii. Pouze synergie všech těchto
opatření vede k úspěchu – tedy k úspěšnému naplnění cílů generelu.

Rozšíření sítě chráněných cest (cyklostezek) má za cíl napojit město na systém značených
rekreačních tras v regionu, resp. umožnit obyvatelům sousedních obcí dostat se bezpečně do
práce, nebo do školy. Z hlediska času se jedná o dlouhodobě připravované investiční počiny,
které je nezbytné koordinovat se sousedy již ve fázi územně-plánovací a následně je třeba
urychleně přistoupit k projektové přípravě.

Důležitou součástí systému je nabídka rychlých, přímých a bezpečných spojení
k nejdůležitějším cílům cest. V případě těchto propojení jde přednostně o realizaci liniových
opatření na existující síti sběrných a významných obslužných komunikací, doplněné
o doprovodná stavebně-technická a dopravně-inženýrská opatření související s provozem
veřejné hromadné dopravy a dopravy statické. K tomuto procesu je nezbytné přistupovat
komplexně a využít přitom široké škály doporučených opatření a možností, které skýtá
dopravní telematika. Realizace těchto opatření může být rychlá a cenově nenáročná. Je však
nezbytné o nich včas a řádně informovat veřejnost tak, aby efekt těchto opatření nebyl
kontraproduktivní.

Pro cyklistu je velmi důležité, aby se mohl v dopravě pohybovat plynule. Proto se plán rozvoje
cyklistické dopravy soustředí na zviditelnění cyklodopravy v křižovatkách prostřednictvím
vytvořených boxů pro cyklisty (opatření V19), na zobousměrnění jednosměrných komunikací
pro cyklisty, resp. na realizaci dopravně omezených zón (zóny 30). Všechna tato drobná
a přitom cenově nenáročná opatření přispívají k rychlému, snadnějšímu a bezpečnému
pohybu po městě.

Více cyklistů v ulicích s sebou nese požadavek zajištění vhodných parkovacích podmínek,
zejména u cílů cest, tedy v centru města, u veřejných institucí, u škol a přestupních terminálů
hromadné dopravy. Stojany na kola by měly být automatickou součástí každé ulice, každého
nároží.

Výzkumy ukazují, že cyklisté jsou nejvíce ohroženou skupinou uživatelů ulic a silnic. Zásady
dopravní bezpečnosti musí být zohledněny jak na stávající komunikační síti, tak při
navrhování nových liniových staveb v území. Specifickou kapitolu tvoří zajištění bezpečnosti
dětí při cestách do škol. Při řešení tohoto problému mohou napomoci jednoduchá dopravně-
organizační opatření ve smyslu časové regulace zásobování, resp. parkování.

Svoboda volby mezi různými dopravními prostředky, zejména kombinace jízdního kola
s městskou a příměstskou dopravou, zvyšuje svobodu pohybu obyvatel a vzdálenost dojezdu.
Cyklogenerel tak řeší nejen dopravní těžkosti ve vlastním městě, ale i v okolí.

Uživatelé jízdního kola jsou více než jiní účastníci provozu omezeni vadami povrchu
komunikací, nečistotami a podobně. Soustředění cyklistů k okraji vozovky klade zvýšené
nároky na kvalitu krajnic a stav kanalizačních vpustí. V historickém centru města pak klade
zvýšené nároky i na vlastní povrchy, jejichž stavební stav neumožňuje pohodlnou jízdu na
kole. Součástí tohoto procesu by mělo být i odstraňování drobných stavebních závad na
existujících cyklotrasách. Samozřejmostí by měla být i údržba cyklotras ve všech ročních
obdobích.

To, jak město komunikuje s veřejností, která používá jízdní kolo k pohybu po městě, je jednou
ze známek, jakou prioritu jim dává. Dostatek informací, mapy, značení, kampaně, billboardy,
loga kola na MHD, samotná jasně viditelná infrastruktura – to vše je důležitou součástí
vstřícné politiky města směrem k cyklistům. Neopomenutelnou úlohu v tomto procesu
sehrává městský cyklokoordinátor.

ZÁSADY NÁVRHU SYSTÉMU

Příklady táhnou
Paříž, Londýn, Berlín, Tokyo, Sydney, New York a Bogota. Všechna tato
velkoměsta se zaměřila na podporu cyklistické dopravy. Stejnou cestou se vydala
ale i řada menších měst podobná Českým Budějovicím, jako například Bern,
Graz,či Basel. I v České republice nalezneme příklady hodné následování, které
adoptovaly kolo jako městský dopravní prostředek. Jsou jimi města jako Pardubice,
Uherské Hradiště, Jihlava, ale i velká města jako je Praha a Brno. Důvodů k tomuto
kroku měla mnoho. Počínaje globální finanční krizí, přes změny klimatu, až po
zvýšení zdraví obyvatel. Společný hlavní důvod souvisel se změnou životního
stylu, který přinášejí mladí lidé.

Změny v koncepci

Plán rozvoje cyklistické infrastruktury

Soustředění cyklistů na cyklostezky, resp. do složitého systému zklidněných
obslužných komunikací bez možnosti přímého průjezdu územím, se ukazuje jako
nedostatečné. Rychlost budování cyklostezek společně s podrobnými průzkumy
pohybu cyklistů po městě tuto skutečnost potvrdily. Je proto třeba změnit základní
koncept, pokusit se definovat skutečné potřeby cyklistů a posléze najít způsob, jak
tyto potřeby naplnit. Tento proces musí prostřednictvím odpovídajících
legislativních prostředků využít existující dopravní infrastruktury a vhodné
integrace místo striktního oddělování.

.
Nový plán rozvoje cyklistické infrastruktury je dlouhodobým plánem, který vytváří
logický rámec pro postupné smysluplné investice a iniciativy na podporu cyklistické
dopravy. Hlavním cílem navržených opatření je snaha o zvýšení podílu dopravní
práce ve prospěch cyklistické dopravy. Celý proces postupného zkvalitňování
podmínek pro jízdu městem na kole by přitom měl přispět k obnově obytné funkce
města.

Plán rozvoje cyklistické infrastruktury identifikuje celkem osm hlavních směrů, kde
je třeba pracovat na zlepšení. Nejde přitom o izolované opatření, nýbrž o komplexní
strategii. Pouze synergie všech těchto opatření vede k úspěchu – tedy
k úspěšnému naplnění cílů generelu.

Jedním ze základních pilířů cyklogenerelu je vytvoření souvislé sítě cyklistických
tras zajišťujících plošnou obsluhu území. Ta je založena na skutečných potřebách
cyklistů. Dále je provedena klasifikace celé sítě a jsou stanoveny priority pro
nejbližší období, které při současném zohlednění finančních možností města
vytváří podklad pro akční plán. Dalšími oblastmi, na které se tento materiál
soustředí, je zvýšení průchodnosti a plynulosti cyklistické dopravy, a to za
současného zvýšení bezpečnosti, zlepšení parkovacích možností pro kola,
zajištění správy a údržby komunikací, po kterých jsou vedeny cyklistické trasy,
a rovněž lepší dialog s veřejností a její informování. Hlavním úkolem generelu je
přitom zajistit fungování celoměstského systému.

Zásady zohlednění cyklistického provozu
Cílem zohlednění cyklistického provozu je umožnit na většině komunikací ve
městě bezpečný a plynulý pohyb cyklistů a tím zajistit plošnou prostupnost a
dostupnost území města cyklistickou dopravou. S ohledem na to je třeba řešit
konfiguraci komunikační sítě, provedení jednotlivých úseků komunikací i
křižovatek.
Základní charakteristikou opatření pro cyklisty na konkrétní komunikaci s
motorovým provozem je vůči hlavnímu
dopravnímu proudu, který je tvořen právě provozem motorovým. Vedení vpravo ve
směru jízdy se uplatňuje v zastavěném území, kde je vysoká koncentrace
křižovatek, cílů a dalších příčných vazeb. Toto vedení zde maximálně zajišťuje
plošnou prostupnost a ulehčuje řešení křižovatek včetně zachování přednosti v
jízdě pro cyklisty jedoucí ve směru hlavní komunikace (před vozidly přijíždějícími z
příčných směrů i vozidly do těchto směru odbočujícími). Jednostranné
obousměrné vedení se naopak uplatňuje zejména tam, kde je třeba zajistit delší
průjezd bez příčných vazeb. V případě jednostranného vyčlenění obousměrného
cyklistického provozu je třeba místo křížení s příčnými vazbami řešit samostatně
vedle křížení hlavních dopravních proudů, a to v závislosti na významu cyklistické
trasy a křižující komunikace.
V městském prostředí je důležitým parametrem opatření také

Sdílení prostoru s chodci představuje pro cyklisty i chodce omezení
a riziko kolize. Obě skupiny v provozu spojuje vysoká míra zranitelnosti, z hlediska
rychlosti a charakteru (usměrněnosti) pohybu se však výrazně liší. Na dlouhých
úsecích mimo zastavěné území s nižší intenzitou chodců a cyklistů je většinou
možné uspokojit potřeby pěší a cyklistické dopravy společnou infrastrukturou.
V městském prostředí, kde jsou vysoké intenzity pěší dopravy a chodníky plní také
pobytovou funkci a zajišťují přímou obsluhu přilehlých nemovitostí a zastávek
MHD, je třeba dostatečně široké chodníky ponechat pouze pro chodce (bez
cyklistů).

je důležitým faktorem pro bezpečnost
provozu. Jízdní kolo je vozidlo a jako takové se primárně pohybuje ve vozovce. Od
motorových vozidel jej však odlišuje jednak dynamika jízdy, která se také výrazně
liší i mezi cyklisty navzájem, a pak také zranitelnost cyklisty jako řidiče. Mnohdy má
ale úzkostlivá snaha o maximální oddělení cyklistů od motorové dopravy za
důsledek podstatné snížení jízdního komfortu cyklistů, snížení bezpečnosti a
komfortu chodců a v neposlední řadě – při nevhodném řešení křížení – snížení
bezpečnosti cyklistů. Při nízkých rychlostech (do 30 km/h) a při nízkých intenzitách
motorové dopravy (v řádu tisíců vozidel za 24 hodin) je společný provoz
motorových vozidel a jízdních kol bezproblémový. S rostoucí rychlostí a intenzitou
provozu je žádoucí cyklistický provoz od motorové dopravy oddělit v zájmu
zajištění bezpečnosti cyklistů a plynulosti motorové i cyklistické dopravy – tedy
zajištění bezkolizní míjení motorových vozidel a jízdních kol.

Cyklistická i veřejná doprava patří k šetrným dopravním módům. Teprve jejich
kombinací však vzniká efektivní nástroj mobility, který je konkurenceschopný
zejména vůči individuální automobilové dopravě i pro delší cesty a pro pestrý
soubor cest, které vykoná občan v průběhu dne.

, a to městskou i
nadměstskou.
Možnost použití jízdního kola v kombinaci s prostředky hromadné dopravy
podstatně zvětšuje mobilitu lidí používajících kolo. Pokud má být kolo začleněno do
integrovaného dopravního systému, je třeba, aby tento systém umožňoval
bezpečné zaparkování kola ve významných dopravních uzlech ve městě
(přestupní terminály), přepravu kol v prostředcích veřejné dopravy a v neposlední
řadě možnost zapůjčení kola na vytipovaných dopravních uzlech majících vazbu
na území kraje (autobusové nádraží, vlakové nádraží).
Spolu s budováním liniové infrastruktury je třeba nabídnout

, zejména tam, kde je poptávka očekávána. Jedná se o dopravní terminály,
místa cílů cest obecně (služby, úřady, školy, sportovní zařízení aj), ale jde i
o zdrojové lokality, jelikož ne každý má možnost odstavit svoje kolo doma.

logické vedení cyklistického provozu

míra oddělení od
pěší dopravy.

Míra oddělení od motorové dopravy

Cyklistickou dopravu je proto
třeba maximálně integrovat s dopravou veřejnou

bezpečné odstavení
kol



ZÁKLADNÍ SYSTÉM CYKLOTRAS NA ÚZEMÍ MĚSTA

Pro správný návrh je třeba definovat potřeby širokého spektra obyvatel města, kteří se na kole pohybují,
případně by se rádi pohybovali. Potřeby jednotlivých skupin se od sebe mnohdy velmi výrazně odlišují.
Zásady fungování systému přehledně vyjadřuje schéma.

Jako nosný prvek celého systému určujeme systém přímých dopravních tras, který spojuje hlavní
oblasti bydlení s nejdůležitějšími cíli cest nejkratší možnou trasou. Tyto trasy z větší části využívají
systém sběrných komunikací v území. Jsou to ulice, které slouží jako dopravní koridory městské
dopravě a IAD. V mapových přílohách se tyto trasy objevují jako silná červená linka. Jedná se především
o nejlogičtější historická spojení s příznivými podélnými profily, přímostí spojení atd. Jejich využití pro
dopravní cyklisty je dnes limitováno absencí opatření na podporu bezpečnosti. Tato opatření v zásadě
znamenají malé, levné a rychle proveditelné změny typu:

cyklopruh
víceúčelový pruh
cyklopiktogramový koridor
prostor pro cyklisty v křižovatkách

Jedná se tedy především o vodorovné dopravní značení, které cyklistu pro ostatní provoz zviditelní
a naučí především řidiče automobilu vnímat to, co by mělo ze zákona platit – tedy, že cyklista je
plnohodnotným účastníkem dopravního provozu majícím stejná práva.
Ne všichni cyklisté, ať už používají kolo k dopravě ve všední den, nebo k rekreaci, jsou ochotni jezdit po
frekventovaných městských třídách. I když se nejde omezit jen na tyto skupiny, můžeme říci, že se jedná
zpravidla o děti, ženy nebo seniory. Tito uživatelé potřebují trochu jinou dopravní síť, s tím, že potřeba
či směry spojení zůstávají stejné jako v předchozím odstavci. Proto je třeba v rámci dopravní sítě
vytvářet trasy vedoucí po zklidněných ulicích, cyklostezkách, v parcích atd. Tyto trasy však musejí
splňovat stejné kritérium přímosti a plošné dostupnosti jako první, přímé koridory. Zklidněné koridory
tedy často běží „vedle“ těch přímých. Opatření na těchto trasách zahrnují především:

zavádění Zón 30 bez dalších nutných opatření pro cyklisty
vedení po stávajících cyklostezkách, účelových komunikacích, vhodných
cestách parky atd.
vedení méně frekventovanými ulicemi
úprava ulic/komunikací – zklidňující prvky (prahy, šikany …)
průjezdy cyklistů v protisměru jednosměrných komunikací

Tato opatření mají spíše plošný charakter umožňující zklidnění území.
Trasy jsou v systému znázorněny oranžovou barvou.

Hlavním kritériem výběru této trasy uživatelem je především jeho bezpečnost a atraktivita jízdního
povrchu a okolí trasy. Základem sítě takových tras je již existující spojení podél řek. Navržená rekreační
síť musí k tomu, aby byla funkční, spojovat oblasti bydlení s atraktivními cíli v rámci města České
Budějovice i v jeho okolí. Pokud bude tato síť rozsáhlá a její okolí atraktivní, sama se stane atrakcí, a to
nejen pro obyvatele Českých Budějovic a blízkého okolí, ale i pro návštěvníky. Hlavní opatření v rámci
této sítě jsou:

· budování spojení město krajina
zpřístupnění uzavřených zelených lokalit

· zpřístupnění městských lesů, lesoparků
· dobudování sítě podél řek

Opatření na těchto trasách by neměla mít pouze dopravní charakter. Tam, kde to prostorové podmínky
dovolují, se vlastně jedná o budování lineárních parků s potřebným vybavením (odpočívky, občerstvení,
infotabule, hrací a posilovací prvky atd.). Jenom tak lze docílit synergického efektu, který ve svém
důsledku vytvoří z takové sítě těžiště zájmu samo o sobě.

Na úrovni městské části je tento systém doplněn o propojení, která zajišťují lokální vazby v území.

Dopravní koridory

Rekreační koridory

Místní vztahy

·
·
·
·

·
·

·
·
·

–

·



ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ CYKLISTICKÉHO PROVOZU

Druhy uplatňovaných opatření
Zajištění plošné prostupnosti území je dáno mimo jiné zvýšením přívětivosti
stávající komunikační sítě pro cyklisty a pěší. Bude-li se v ulicích pohybovat méně
lidí v autech a více lidí na kolech, celková atmosféra se zlepší i pro chodce, a to
i přesto, že se pro ně zdánlivě vlastně “nic neudělalo”.

Prostředkem k tomu jsou dopravně-organizační opatření, resp. procyklistická
opatření prováděná v rámci plánovaných staveb dopravní infrastruktury.

V rámci liniových opatření se jedná zejména o vyhrazené pruhy pro cyklisty
a víceúčelové či piktogramové pruhy (víceúčelové pruhy prozatím nejsou
obsaženy v české legislativě, nicméně jsou v přípravě). Bodová opatření (např.
prostor pro cyklisty V19) se objevují zejména v křižovatkách. Stavební opatření,
respektive samostatné cyklistické infrastruktury, jsou v rámci sítě přidanou
hodnotou.

Navržená síť cyklotras je rozdělena do charakteristických úseků a ty popsány podle
typu použité úpravy.
V zásadě jsou použity tyto druhy úprav:

- Cyklostezka (stezka pro chodce a cyklisty, stezka pro cyklisty): Může být
realizována v přidruženém prostoru místní komunikace nebo samostatně.

- Pruh pro cyklisty (vyhrazený nebo víceúčelový): Je realizován v hlavním
dopravním prostoru místních komunikací, kde jsou vyšší intenzity motorové
dopravy a výrazně převažuje dopravní funkce komunikace. Víceúčelový pruh lze
použít namísto vyhrazeného pruhu na užších profilech. Může působit problémy
v kombinaci s vyšším podílem rozměrných vozidel a pro běžná osobní vozidla
nepředstavuje omezení. Zatím není obsažen v české legislativě.

- Zklidněné zóny (pěší, obytné, Zóna 30): Společný provoz s motorovými vozidly
funguje bez problémů v rezidenčních ulicích, kde doporučujeme zřízení
zkl idněných zón. V těchto zónách je bezproblémové zřizování
tzv. cykloobousměrek. Ty umožňují cyklistům průjezd v obou směrech po
komunikacích, které jsou pro ostatní vozidla jednosměrné. Toto opatření umožňuje
cyklistům přímější spojení.

- Bez opatření: Společný provoz s motorovými vozidly je přijatelný pro většinu
cyklistů při nižších intenzitách a rychlostech automobilů. Tento režim platí zejména
na účelových komunikacích. Jako důsledek nemožnosti realizovat vhodné
opatření pro cyklisty funguje na všech komunikacích přístupných pro cyklisty.



NÁVODY A VZOROVÉ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ

Metodický návod
Součástí Plánu rozvoje cyklistické infrastruktury je metodický návod na řešení
cyklistické dopravy v podmínkách uliční sítě města. Návod podrobně rozebírá
nejrůznější dopravní situace a v souladu s platnou, resp. připravovanou
legislativou nabízí odpovídající technická řešení. Metodický návod obsahuje
kromě problematiky vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, víceúčelových pruhů,
resp. cyklopiktokoridorů, též návody na řešení protisměrného pohybu cyklistů
v jednosměrných komunikacích, průjezdy kolem zastávek nekolejové hromadné
dopravy, či souběžný provoz cyklistů na tramvajových radiálách nebo řazení
v křižovatkách. Ve vybraných profilech následně aplikuje tyto obecné příklady
na konkrétní uliční profily.

Ing. Arch Tomáš Cach





AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SÍTĚ CYKLOTRAS PRO OBDOBÍ 2015-2020

Akční plán představuje souhrn vybraných stavebních a organizačních opatření na
podporu cyklistické dopravy pro období 2015–2020. Vlastní plán, který je rozdělen
do samostatných bloků podle charakteru opatření, doprovází soubor souvisejících
činností v oblasti koordinace, spolupráce a v neposlední řadě i cílené propagace.

Realizace vybraných úseků silnic, resp. místních komunikací, které přispějí
ke stavebně jednoduššímu řešení problematických úseků a křižovatek
na existující komunikační síti

-

I
Realizace vybraných úseků cyklostezek podél vodních toků, resp. nově
budovaných úseků silnic a místních komunikací.

-

Drobné stavební úpravy dopravních závad zjištěných v rámci terénních průzkumů
na existujících úsecích cyklotras, resp. krátkých úseků cyklostezek propojující
v rámci sítě souvislé úseky cyklotras, resp. komunikací s realizovanými
cyklistickými opatřeními.

-

Opatření liniového charakteru na vybraných komunikačních tazích ve smyslu
preference veřejné hromadné dopravy a cyklistů v souladu s přijatou koncepcí
IPODu. Při aplikaci opatření využít telematiky a ovlivňování organizace dopravy
v čase a prostoru. Součástí liniových opatření je řešení samostatných
cykloobousměrek (mimo Zóny 30).

-

Opatření zaměřená na zklidnění dopravy a omezení zbytných průjezdů územím
společně se zajištěním obousměrného provozu cyklistů – Zóny 30.

-

Opatření zaměřená na preferenci cyklistů v prostoru vybraných křižovatek (V19)
budou navazovat na upravené signální plány, resp. nezbytné úpravy VDZ
v prostoru dotčených křižovatek.

Vybrané lokality (přestupní terminály IDS, veřejné instituce, školy) budou
vybaveny stanovišti pro parkování kol s dopovídajícím množstvím stojanů.

STAVEBNÍ OPATŘENÍ INVESTIČNÍHO CHARAKTERU
Investice do dopravní infrastruktury

nvestice do cyklistické infrastruktury

STAVEBNÍ OPATŘENÍ NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU
Drobné stavební úpravy

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
Liniová opatření

Plošná opatření

Bodová opatření

OSTATNÍ OPATŘENÍ
Parkování kol

Dokončení ulice Zanádražní
- Realizace komunikačního propojení Strakonická – Milady Horákové

(včetně opatření v hlavním dopravním prostoru)
- Realizace komunikačního propojení Milady Horákové – Litvínovická

(včetně opatření v hlavním dopravním prostoru)
- Realizace křižovatky Husova třída – Na Dlouhé louce

(včetně cyklistických opatření)

Cyklostezky podél ulice Zanádražní
- Pravobřežní cyklostezka podél Malše v úseku Na Nábřeží – Malý jez

(pokud nedojde k časové koordinaci s Povodím, je třeba situaci řešit provizorní
úpravou)

- Pravobřežní cyklostezka podél Malše v úseku Javorová – U Červeného dvora
- Cyklostezka U Červeného dvora – Říční
- Levobřežní cyklostezka podél Malše Nové Roudné – Plavská (lávka přes Malši)
- Lávka Meteor

(koordinace s připravovanými pozemkovými úpravami na katastru Plané)
- Levobřežní cyklostezka podél Vltavy Lávka Meteor – Štecherův mlýn –
Litvínovice
- Cyklostezka Šindlovy Dvory – Stromovka
- Cyklostezka Kněžské dvory
- Cyklostezka Včelná

Bodové závady
- Propojky
- Povrchy v centru města

Husova – Na Sadech
- Lidická – Na Sadech
- Pražská
- Novohradská
- Rudolfovská

Centrum města
- Pražské sídliště (Pražská - Nádražní)
- jednosměrky

Bezpečné cesty do škol
V rámci programu Bezpečné cesty do škol bude v době nástupu do školy
regulováno zásobování v nejbližším okolí škol.


