
CYKLOSKUPINA 31.05.2021



PROGRAM
1. Parkování u vlakového nádraží - cyklověž

2. Nové cyklobousměrky

3. Napojení Jeronýmovy na Lannovu třídu

4. Napojení J. Haška na Holečkovu ul.

5. Cyklo opatření v centru

6. Cyklostezka lhenická – napojení na ul. v. Talicha

7. Cyklostezka Fr. Ondříčka

8. Zadání studie - cyklostezka J. Boreckého

9. Cyklopodněty

Přítomni:

Jan Hošek, Tomáš Holub, Michaela Muková, Nataša Bláhová, Hana Truhlářová, Jaroslav Mráz, Miroslav Vodák,  
Zdeněk Toušek, Petr Vodrážka, Michal Šram, Šárka Zahradníková, Lukáš Bajt



1. PARKOVÁNÍ U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ - CYKLOVĚŽ

→Původní návrh – umístění cyklověžě vedle nádražní 
budovy naproti Mercury centru

→Další možnost umístit „věž“ pod zem do současného 
podchodu

→Jednání se SŽ – návrh na umístění chráněných 
kolostavů do nového podchodu, a to ze strany od 
centra i ze strany od Suchého Vrbného

→Studie A8000 má prověřit:
→Umístění
→Kapacitu
→Typ úschovy



2. NOVÉ CYKLOBOUSMĚRKY

→ ul. Panská – OK – předáno k realizaci

→ ul. Kněžská (u BIGY) – OK – předá k realizaci

→ ul. Piaristická + ul. Česká – OK – předáno k realizaci

→ ul. Vodní – nelze šířkově – nutná „zóna 30“

→ ul. Dlouhá (mezi ulicemi Fr. Ondříčka a J. Kolářové) – nelze šířkově

→ ul. Klavíkova – neschváleno



2. NOVÉ CYKLOBOUSMĚRKY – ULICE PANSKÁ
→Schváleno, bude realizováno



2. NOVÉ CYKLOBOUSMĚRKY – ULICE KNĚŽSKÁ
→Schváleno, bude realizováno



2. NOVÉ CYKLOBOUSMĚRKY – ULICE PIARISTICKÁ + ULICE ČESKÁ
→Schváleno, bude realizováno



2. NOVÉ CYKLOBOUSMĚRKY – ULICE VODNÍ
→Bohužel nevyhovuje šířkově a bude zachován současný stav



2. NOVÉ CYKLOBOUSMĚRKY – ULICE DLOUHÁ
→Nová jednosměrka z důvodu úzkého profilu ulice. Bohužel nevyhovuje šířkově a nebude obousměrná pro cyklisty.



2. NOVÉ CYKLOBOUSMĚRKY – ULICE KLAVÍKOVA
→Vyhovuje šířkově. PČR doporučuje  zachovat současný stav. ODSH zamítl změnu. Nevidí návaznost.
→P. Šlechtová nesouhlasí, návaznost na výjezd z náplavky.
→P. Bajt doplňuje, že je to alternativa pro Husovu tř.
→Dalším argumentem pro je parkování ve druhém směru – větší nebezpečí pro cyklisty jedoucí po směru.
→P. Mráz vysvětluje, že je zde velký pohyb vozů díky úřadu a do jednoho ze dvorů, proto zachování současného stavu.



3. NAPOJENÍ JERONÝMOVY NA LANNOVU TŘÍDU

→Velké téma již delší dobu.
→Negativní stanovisko dopravního inženýra v rámci bezpečnostního auditu.
→ODSH je proti nájezdu v místě bílého vozu, viz níže.
→Alternativní řešení šikanou vpravo ve směru od Žižkovy je nevhodné.



4. NAPOJENÍ CYKLOSTEZKY – UL. HAŠKOVA

→Probíhá vypracování studie a projednává se s PČR.
→ODSH proti, ale pokud PČR nedá negativní stanovisko – bude pro.
→Změna oproti minulosti – modré zóny, zóna 30 a zpomalovací polštáře.
→ODSH namítá, že je nebezpečné pouštět cyklisty přímo do křižovatky.
→P. Vodák – běžné, např. i v Dukelské ulici.
→Počkáme na vyjádření PČR.



5. OPATŘENÍ V CENTRU – CYKLOPŘEJEZD UL. ČESKÁ

→Poslední z neupravených přechodů/přejezdů v rámci na okruhu kolem historického jádra.
→P. Zahradníková (ÚHA) předala na Investiční odbor – studie hotova > projektový dokumentace 

> realizace.



6. CYKLOSTEZKA FR. ONDŘÍČKA

→Hotova studie
→3 varianty – severní (oranžová), střední (modrá), jižní
→Nejlépe realizvovatelná střední varianta – předáno na Investiční odbor
→U severní varianty problematické pozemky, bude se realizovat v budoucnu
→Jižní varianta případně posléze – navazuje na park 4D



7. CYKLOSTEZKA LHENICKÁ – NAPOJENÍ NA UL. V. TALICHA

→Hotova studie; řešení napojením cyklistů do křižovatky – nejmenší zásahy a nejlogičtější předáno 
na Investiční odbor k realizaci



8. ZADÁNÍ STUDIE – CYKLOSTEZKA J. BORECKÉHO

→Revitalizace prostoru – zeleň místo asfaltových ploch bývalé komunikace a nová stezka pro 
cyklisty

→Prověření napojení na stezku (cyklotrasa H)



9. CYKLOPODNĚTY

→ most k Sokolskému ostrovu – jaký je stav?
→Rozšíření mostu a propojení stezek pro cyklisty(cyklopřejezd)
→Možné lepší řešení – příště řešit ve fázi, kdy je možné udělat změnu

→ dopravní značení na cyklostezkách – na jednom sloupku, menší formát

→ lávka přes ul. Na Dlouhé louce – na příště

→ předsazený prostor pro cyklisty na křižovatkách (V19) – na příště

→ studie cyklostezka Okružní
→prezentováno; ještě není jistá podoba lávky přes ul. Generála Píky

→ využití drážního tělesa Hluboká nad Vltavou - Zámostí – Ševětín

→Cyklobuspruh Rudolfovská a Cyklobuspruh Lidická – na příště


