
Zápis ze schůze cykloskupiny

Datum: 5. 11. 2014

Čas: 15:00 – 17:30

Přítomni: 

Ing. Ivana Popelová, náměstkyně primátora 

Ing. Ivo Moravec, radní

Ing. Michal Šram, Útvar hlavního architekta

Ing. Jan Žvak, CykloBudějovice o.s.

Mgr. Lukáš Bajt, cyklokoordinátor, CykloBudějovice o.s.

Ing. Vladimír Šefčík, Domovina o.s.

Mgr. Zdeněk Toušek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nataša Bláhová, Správa veřejných statků

Ing. Jiří Hovorka, Blahoprojekt s.r.o.

Ing. Petr Peltan, Ateliér DoPi s.r.o.

Program schůze:

1) Projekt na trasu E (Duelská – U lávky)

 provizorní řešení – po zanádražní komunikaci a další řešení s tunelem

 návrh počítá se zónami 30 v Alšově ulici a jejím blízkém okolí a samostatnou 
cyklostezkou v Průmyslové a částečně Novohradské ulici

 připomínky cykloskupiny – napojení pro cyklisty z výjezdu z parku do 
Dukelské ulice (v návrhu pouze přechod pro chodce), zrušení samostatné 
stezky v Průmyslové ulici a nahrazení cyklopruhy

 Samostatný projekt na křížení Průmyslová x Nádražní – zavedení cyklopruhů a
předsazených stání pro cyklisty, zprůjezdnění Průmyslové ulice cyklistům

2) Novohradská

 po dostavbě zanádražní komunikace převod Novohradské ulcie z majetku kraje městu

 rekonstrukce povrchu na jaře 2015 (cca duben) – kraj, obruby – město 



 v rámci cyklogenerelu bude vypracován detailní projekt na zavedení cyklopruhů na 
Novohradskou ulici – nutné zkosení obrubníků na některých místech (parkování aut 
částečně na chodníku a dosažení potřebné šíře komunikace pro zavedení cyklopruhů)

3) Shrnutí dosavadního působení cykloskupiny

 7 setkání, na kterých bylo řešeno 16 cyklopodnětů a dalších projektů – např. DPNK, 
rekonstrukce ul. O. Nedbala, parkování kol a výběr stojanů, cyklopruhy v 
F.A.Gärstnera, zprůjezdnění Průmyslové ulice a další

 Zadání zpracování cyklogenerelu firmě ADOS, pozice cyklokoordinátora na částečný 
úvazek, vstup města České Budějovice do Asociace cykloměst

 Co se povedlo – úklid lávek po zimním posypu, propojení stezky v Nádražní ulici, nový
povrch na stezce kolem Malše, odstranění keřů u křížení stezek u DK Salvie

 Na čem se pracuje – průjezd cyklistů kolem letiště v Plané, odstranění retardérů a 
špatných napojení lávek a mostů na cyklostezkách, odstranění cityblocku v podjezdu 
pod Mánesovou ulici, zprůjezdnění lávky na Vltavu u „Diamantu“, parkování u OC 
Mercury, oprava povrchu na stezce podél Vltavy u Sanatoria a zamezení projíždění 
vozidel kolem firmy HOCH u Dlouhého mostu

 Co se zatím nepovedlo – odstranění zábradlí v Holečkově ulici, napojení Jeronýmovy 
ulice na Lannovu ve směru od Žižkovy třídy, rozdělení stezky pro chodce a cyklisty u 
DK Slavie, odstranění překážky na cyklotrase u Hochstafela na Husově třídě

4) Cyklopodněty

• propojení stezek na Vtavě u KD Vltava

• nedostatky na novém úseku zanádražní komunikace (nájezdy na stezku, značení, 
chybějící napojení Suchého Vrbného na Mladé, chybějící parkování pro cyklisty u 
hřbitova) – v řešení

• chybějící zábradlí u podjezdu lávky u  ÖMV na pravém břehu řeky Vltavy ve směru na 
Hlubokou nad Vltavou, doporučeno doplnit zrcadlem

5) Závěr

 Příští schůzka je plánována na měsíc leden – v případě zájmu přibrání nových členů 
cykloskupiny z řad politiků.

Zapsal Mgr. Lukáš Bajt


