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Předmluva
Tato práce pro mě není jenom obyčejným školním cvičením. Již pět let, tedy téměř
stejnou dobu jako studuji vysokou školu, se aktivně věnuji podpoře cyklistiky. Způsob,
kterým já a moji přátelé lepší podmínky pro cyklisty prosazujeme, se za tuto dobu výrazně
změnil. Na začátku jsem ani pořádně nevěděl, co chci a proč to chci a už vůbec ne jak toho
dosáhnout. Od té doby mi prošlo rukama několik desítek publikací týkajících se plánování,
dopravy a cyklistiky, navštívil jsem mnoho konferencí a workshopů doma i v zahraničí a
poznal zajímavé lidi. Dnes je již v Pardubicích realizováno několik opatření na základě
návrhů našeho občanského sdružení, úzce spolupracujeme s odborem dopravy, vedením
města a velkým množstvím odborníků v celé České republice. Nedlouho před dokončením
práce jsem měl svůj první příspěvek na národní cyklokonferenci.
Tato práce je pro mě školním cvičením, zábavou, seberealizací a snad v budoucnu i prací.
Doufám, že bude přínosem nejen pro mě, ale hlavně pro obyvatele Pardubic. Mimoto
bych si přál, aby Vám byla příjemným čtením.

Poděkování
Děkuji rodině, přítelkyni, pedagogům, konzultantům, přátelům, členům Města na kole
a všem lidem dobré vůle.
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Abstrakt
Výstupem práce je plán cyklistické infrastruktury v Pardubicích zaměřený zejména na
infrastrukturu, kterou lze realizovat během několika příštích let. V první, teoretické části
práce jsou shrnuty specifické aspekty jednotlivých druhů infrastruktury a doporučen
postup návrhu koridorů pro cyklisty. Samotný návrh následuje po analytické části,
ve které se postupně rozebírá struktura sídla, dopravní infrastruktura a nakonec současný
stav infrastruktury pro cyklisty. Práce vychází z odborné, technické a další literatury,
mapových podkladů, rozhovorů a průzkumů v terénu. Plán se skládá ze tří částí: návrh
úprav současné sítě, návrh nové infrastruktura a návrh plošného zklidnění území.
Navrženo je více než 50km nové infrastruktury. Součástí práce je etapizace, propočet
nákladů jednotlivých etap a návrh projednání a uplatnění plánu. Plán by měl sloužit jako
vodítko pro opatření, která budou realizována v příštím roce a jako podkladový materiál
pro nový detailnější plán, který bude začleněn do územně plánovací dokumentace.
Poslední část práce pojednává o některých dalších opatřeních na podporu cyklistiky a
šetrných způsobů dopravy.
Klíčová slova
Pardubice, cyklistická doprava, komunikace pro cyklisty, územní studie, plán, generel,
šetrná doprava, infrastruktura

Abstract
The main output of the thesis is the plan of cycle routs in the city of Pardubice. The focus
is on infrastructure which could be developed in a few years. In the first, theoretical part,
specific aspects of bicycle infrastructure are described as well as the process of their
planning. Analytical part is devoted subsequently to the urban structure, transportation
infrastructure and status quo of the bicycle infrastructure. Thesis is based on specialized,
technical and other literature, maps, interviews and field research. The plan is comprises
three parts: modification of actual infrastructure, new infrastructure proposal and wallto-wall plan of traffic-calmed areas. Over 50km of knew infrastructure have been
suggested. The action – plan of realization is part of this work as well as the costs
calculation. It is described how the plan could be employed and discussed. The plan could
be used as a guide for measures implemented during the next year and as a source
material for a new more detailed plan. This new plan is to be implemented into the
municipality planning documentation. Last section of the thesis dissertates about some
other measures supporting cycling and sustainable transport at all.
Key words
Pardubice, cycling, cycle routs, master plan, sustainable transportation
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Úvod

Slovy národního koordinátora cyklistické dopravy Jaroslava Martínka: „Už není třeba
diskutovat o tom, zda je důležité rozvíjet cyklistickou dopravu, otázkou je jak.“ (Martínek,
2009) V celé Evropě, jak ve státech s rozvinutou cyklistickou kulturou jako Nizozemí,
Dánsko nebo Německo, tak i ve státech kde má cyklistika zatím pouze menšinový podíl na
dělbě přepravní práce (Francie, Španělsko), zaznamenáváme snahy o zlepšení podmínek
pro cyklisty.
Rozvoj cyklistické dopravy je třeba vidět v širším kontextu, ne pouze v kontextu rozvoje
infrastruktury pro cyklisty, která je předmětem této práce. Neméně důležité je pro rozvoj
cyklistiky takové územní plánování, které nevyvolává potřebu přepravovat se
automobilem. Rozvoj cyklistiky nesmí být oddělován od zbylých odvětví dopravního
plánování. To má zahrnovat zvýšení atraktivity veřejné dopravy, koridorů pro pěší a
pobytových prostor a snížení atraktivity individuální automobilové dopravy (IAD) pro
cesty po městě. Dopravní plánování by mělo vycházet z principů mobility managementu,
nebo také řízení poptávky po dopravě, s cílem zvýšit podíl šetrných způsobů dopravy
(Kurfürst, 2002). Tyto cíle jsou výrazně artikulovány zejména v Evropských politikách,
příkladem je Zelená kniha – Na cestě k nové kultuře městské mobility (EC, 2007).
Samotný plán infrastruktury pro cyklisty by měl být pouze součástí širší koncepce rozvoje
cyklistické dopravy, která zahrnuje mimo jiné například formulaci cílů, způsoby
financování, přerozdělení zodpovědnosti, kampaně pro veřejnost, vzdělávání, výzkum a
monitoring (Jirsa, 2009). Je zřejmé, že plán infrastruktury pro cyklisty by byl jako výstup
této práce, pouze malým dílkem v mozaice dalších opatření, které povedou ke zvýšení
atraktivity cyklistické dopravy v Pardubicích, potažmo ke zvýšení podílu cyklistiky na dělbě
přepravní práce.
Touto prací autor navazuje na svou předchozí bakalářskou práci „Strategie rozvoje
cyklistické dopravy v Pardubicích“ (Jirsa, 2009). Z této první práce, která se inspirovala
v Dánském Odense, vyplynula mimo jiné i akutní potřeba technického plánu rozvoje
infrastruktury pro cyklisty v Pardubicích. Potřebu technického plánu potvrzují i
zaměstnanci města a politici. Infrastruktura vzniká v současné době ad hoc tam, kde se dá
(Kubů, 2008). Potřeba zpracování generelu cyklostezek a cyklotras je součástí
strategického plánu města. (MMP, 2007)
Práce se pokouší nabídnout řešení cyklistické infrastruktury v souladu s nejnovějšími
poznatky, trendy a zkušenostmi, jak z Evropy, tak především z ČR. Cílem je posunout
cyklistickou infrastrukturu dál ve smyslu rychlosti a plynulosti, bezpečnosti a návaznosti
cyklistické dopravy.
Práce se zaměřuje na infrastrukturu především pro dopravní cyklistiku, i když navrhovaná
infrastruktura bude nepochybně využívána i k rekreačním účelům. Rozsah návrhu je
7

správní území města Pardubic, ale zohledňuje i návaznosti na okolní obce a zdroje a cíle
dojížďky mimo její správní území. Návrh je zaměřen na infrastrukturu realizovatelnou
v střednědobém časovém úseku, přibližně do pěti let. Cílem návrhu je především přilákat
uživatele IAD k používání kola a zefektivnit tak dopravní systém města.
Je třeba podotknout, že plán je ideovým řešením infrastruktury a předpokládá osvícené
politiky, úředníky a veřejnost. Z tohoto důvodu autor neočekává, že by byl realizován
v plném rozsahu. Práce díky svému odbornému charakteru, může v budoucnu sloužit jako
metodická pomůcka při tvorbě dalších plánů infrastruktury pro cyklisty.
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2 Metodika
Práci lze rozdělit do čtyř částí na základě charakteru obsahu. Z logiky věci vyplývá, že je
třeba zaměřit se v první řadě na teoretické aspekty infrastruktury pro cyklisty a až
následně na analýzu území. Posledním krokem je návrh samotných koridorů pro cyklisty v
území. Čtvrtá část se zabývá uplatněním plánu a širším kontextem.

2.1 Teorie
Význam teoretické části dlí v několika rovinách. Zaprvé je třeba zjistit, čeho chceme
dosáhnout. Tomuto problému se bude věnovat část o kýžených kvalitách cyklistické
infrastruktury a o potřebách cyklistů. V této kapitole budou diskutovány jednotlivé druhy
infrastruktury pro cyklisty a vhodnost jejich použití (3.2, 3.3). V další teoretické kapitole
(3.4) bude popsán způsob, jakým je třeba směrovat koridory pro cyklisty, případně jim
přikládat různou prioritu.

2.2 Analýza
Analytická část bude svou strukturou vycházet z části teoretické. Po obecném seznámení
se s územím a dopravními vztahy v něm, se práce pokusí odpovědět na následující otázky:
Má současná infrastruktura pro cyklisty v Pardubicích potřebné kvality? Jsou koridory
vedeny správně a odpovídá jejich podoba potřebám cyklistů (kýženým kvalitám)?
Postupně budou podrobeny rozboru jednotlivé již existující koridory, ale zejména síť
koridorů pro cyklisty jako celek. Budou určeny limity ve vztahu k cyklistické dopravě
v Pardubicích. Následovat bude SWOT analýza zaměřená na podmínky pro cyklistickou
dopravu ve městě. Analytická část je tvořena kapitolami 4 a 5.

2.3 Návrh
Návrh sítě koridorů pro cyklisty tvoří hlavní výstup celé práce. Z analýzy by měly jasně
vyplynout potřeby pro rozvoj další infrastruktury. V souladu s teoretickými východisky
budou na základě těchto potřeb navrženy nové koridory pro cyklisty, případně bude
doporučena úprava či zrušení stávajících. Kromě textové části bude součástí návrhu i
mapa s vyznačenými koridory pro cyklisty barevně rozlišenými dle druhu infrastruktury a
vzorové projekty vybraných koridorů (uliční profily). Součástí návrhu je i přibližný odhad
nákladů a etapizace vybraných úseků. Návrh je obsahem kapitol 6 a 7.

2.4 Uplatnění a širší kontext
Bude zpracována SWOT analýza plánu a detailně popsáno, v čem ho bude třeba doplnit
nebo zpřesnit a kdy aktualizovat. Aby práce přesáhla rámec školního cvičení, bude v jejím
závěru popsáno několik návrhů na její využití. Konkrétně ve vztahu k návrhu zadání
územního plánu, který je plánován na začátek roku 2011. Stručně budou popsána i další
9

opatření v oblasti územního a dopravního plánování, která jsou důležité pro další rozvoji
cyklistické dopravy a dobré fungování města. (kapitoly 8, 9, 10)
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3 Teoretická východiska
V kapitole 2 - Metodika byla vyslovena potřeba zabývat se teoretickou stránkou
infrastruktury pro cyklisty. Následující kapitola bude věnována této problematice. Jako
zdroje informací poslouží zejména: metodika Ministerstva Dopravy „Cyklistická
infrastruktura a její specifické aspekty“ (Čárský, Martínek, 2008), technické podmínky TP
179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“ (Bartoš, 2006) a generely cyklistické dopravy
Prahy 12, Prahy 18 a Brna (Syrový, Jebavý, 2009, 2010).

3.1 Jaké kvality by měl splňovat koridor pro cyklisty
V této části budou rozebrány požadavky na cyklistickou infrastrukturu z hlediska různých
uživatelů. Budou popsány specifika infrastruktury pro cyklisty, její druhy a vhodnost jejich
použití. Tato kapitola se nevěnuje prostorovému vedení koridorů pro cyklisty, které bude
rozebráno v kapitole následující.
3.1.1 Kýžené kvality infrastruktury pro cyklisty
Obecně lze říci, že ideální infrastruktura pro cyklisty by měla být bezpečná, komfortní,
atraktivní1, rychlá a plynulá. O těchto charakteristikách lze pro účely této práce hovořit
jako o kýžených kvalitách infrastruktury. Ideál, který by tyto kvality plně naplňoval, je
v reálných podmínkách nedosažitelný. Existují ale různé druhy infrastruktury, které
v různé míře naplňují kýžené kvality.
Použití určitého druhu infrastruktury, znamená většinou upřednostnění určitých kvalit na
úkor jiných. Pro určení druhu infrastruktury a tedy implicitně i pro určení kvality, která
bude upřednostněna, je nezbytné znát převládající potřeby uživatelů.
3.1.2 Uživatelé cyklistické infrastruktury a jejich potřeby
Na rozdíl od ostatních druhů dopravy jsou nároky cyklistů na infrastrukturu vysoce
variabilní. U motorové dopravy příliš nezáleží na stavu uživatelů (fyzická kondice, věk),
účelu cesty, či zda něco uživatel převáží. Nároky řidičů automobilu na infrastrukturu jsou
vždy podobné. U pěší dopravy, se mohou uživatelé snadno přizpůsobit infrastruktuře a
ostatním, s kterými ji sdílí. Potřebám různých skupin pěších většinou také vyhoví jeden
druh infrastruktury.
Není tomu tak u cyklistů. Nároky na kvality infrastruktury budou jiné u starších lidí a rodin
s dětmi, u lidí jedoucích do zaměstnání, u sportovních cyklistů, nebo u rekreačních
cyklistů. Budou se odvíjet například od fyzického stavu, cíle jízdy, zkušeností v jízdě na
kole, osobních preferencí atd.

1

Komfortní je chápáno ve vztahu k povrchu stezky, nerovnostem apod. Atraktivní je chápáno ve vztahu
k okolnímu prostředí a zahrnuje faktory jako přítomnost zeleně, hluk, emise, pocit bezpečí, apod.
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Zatímco rekreační cyklisté upřednostní komfortní jízdu v atraktivním prostředí, rodiny
s dětmi a nezkušení cyklisté infrastrukturu kompletně segregovanou od motorové
dopravy a pro jezdce na galuskách bude důležitý povrch vozovky, tak pro dopravní
cyklisty, například na cestě do práce, bude prioritou rychlost a plynulost jízdy.
Dle metodiky Ministerstva dopravy (Čárský, Martínek, 2008), lze mezi uživateli cyklistické
infrastruktury nalézt dva extrémy z hlediska cestovní rychlosti i účelu cesty (doprava /
rekreace+doprava / rekreace). „Pro první skupinu je zásadní požadavek segregace od
provozu motorových vozidel, přičemž cestovní rychlost nemá zásadní význam. Pro druhou
skupinu je klíčová časová dostupnost, přičemž pohyb i v rámci provozu motorových
vozidel pro dotčené uživatele není překážkou.“ Většina uživatelů se pohybuje někde mezi
těmito dvěma extrémy.2

Obrázek 1: Příklad diverzity uživatelů cyklistické infrastruktury a jejich preferencí (Čárský, Martínek, 2008)

Je žádoucí, aby infrastruktura odpovídala v co největší možné míře potřebám převládající
skupiny uživatelů, nebo naplňovala takové kvality, které jsou preferovány tou skupinou
uživatelů, kterou chceme rozšířit3. Jinými slovy chceme, aby infrastruktura odpovídala
potřebám potenciálních cyklistů.
Druh infrastruktury je třeba volit vzhledem k potřebám uživatelů, proto je třeba pochopit
význam území a jeho funkci. Je třeba pochopit význam jednotlivých koridorů v rámci sítě
komunikací pro cyklisty (více 3.4). Potřeby uživatelů však nejsou jedinou proměnou při
volbě infrastruktury.
3.1.3 Další aspekty při výběru infrastruktury
Roli hraje také vztah k ostatním druhům dopravy. Druh infrastruktury je třeba volit
v závislosti na provozu motorových vozidel na pozemní komunikaci. Je třeba zohlednit
intenzity motorových vozidel, jejich druh a rychlost.

2

Často nelze uspokojit potřeby všech uživatelů v jednom koridoru, řešení (různé druhy infrastruktury) by se
proto měla doplňovat. Není vhodné prosazovat tvrdou integraci či segregaci.
3
Cílem rozvoje cyklistické dopravy jsou především potenciální dopravní cyklisté. Například cesty do práce na
nákup, za volnočasovými aktivitami. Nejpočetnější skupinu těchto „potenciálních“ tvoří dospělí dojíždějící
do práce, tak jak jsou uvedeni na obrázku 1.
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Významným aspektem pro volbu infrastruktury jsou intenzity pěších, kteří by měli být
vzhledem k dopravní hierarchii preferováni, stejně jako MHD. V některých případech,
může být pobytová funkce nebo jiná funkce prostoru významnější, než dopravní. Dalšími
kritérii jsou vzdálenost křižovatek, uspořádání u zastávek VD nebo konflikt s parkujícími
vozidly. Vždy je limitujícím a určujícím faktorem pro cyklistickou infrastrukturu prostor a
jeho uspořádání.
V neposlední řadě je třeba při návrhu infrastruktury zohlednit její náročnost na přípravu a
realizaci4. S tím souvisí i možnosti realizace v přijatelném časovém období5. Jedním
z nejvíce limitujících faktorů je finanční náročnost infrastruktury.

3.2 Dělení komunikací pro cyklisty
3.2.1 Dle výskytu
Infrastrukturu pro cyklisty lze rozdělit dle místa, kde se nachází v prostoru místní
komunikace (MK). U funkčních skupin A, B a C se infrastruktura může vyskytovat v
přidruženém prostoru (PP), nebo v hlavním dopravním prostoru (HDP). U komunikací
funkční skupiny D1 se prostor dělí na dopravní a pobytový. U D2 se jedná pouze o
dopravní prostor (DP). Přesnou definice lze nalézt v ČSN 73 6110 „Projektování místních
komunikací“ (Prokeš, 2006)
 Funkční skupiny A, B, C
o Hlavní dopravní prostor: Pro účely této práce lze definici HDP zjednodušit na
prostor „mezi obrubami“, tento prostor je často laiky označován jako vozovka.
o Přidružený prostor: Je prostor mezi hlavním dopravním prostorem a vnějším
okrajem prostoru MK. V tomto prostoru se nachází většinou komunikace pro
chodce, cyklisty, zeleň, případně další přidružené pásy.
 Funkční skupiny D1 a D2
Do funkční skupiny D1 patří obytné a pěší zóny. Pokud se jedná o komunikaci funkční
skupiny D2, která je vyhrazena pouze pro pohyb cyklistů, případně chodců a cyklistů,
hovoříme o samostatné stezce pro cyklisty, respektive pro chodce a cyklisty.
o Dopravní prostor: Slouží smíšenému provozu.
o Pobytový prostor: Slouží nedopravním účelům. U funkční skupiny B a C může
být součástí PP. Není u funkční skupiny D2.
3.2.2 Dle vztahu k ostatním účastníkům dopravy
V provozu se mohou cyklisté vyskytovat v jízdních pruzích, pásech, nebo na stezce
společně s ostatními účastníky provozu (žádným způsobem neodděleni). Druhá možnost

4

Jedná se například o majetkoprávní vztahy, složitost projektové dokumentace, reálnost prosazení,
omezení dopravních a jiných funkcí během realizace.
5
Například přepokládá-li realizace infrastruktury rekonstrukce komunikací, může se stát, že nebude
dokončena ani po uplynutí mnoha desítek let.
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je jejich oddělení v samostatných pruzích, pásech a na stezkách v prostoru MK6, nebo po
samostatných stezkách mimo MK7.
Obrázek 2 ukazuje všechny druhy infrastruktury, na kterých se může cyklista vyskytovat.
Obrázek je zásadní pro pochopení rozdílů specifických aspektů jednotlivých druhů
infrastruktury, které jsou popsány níže.

Obrázek 2 Možnosti vedení cyklistů (Prokeš, 2006)

3.3 Vhodnost použití jednotlivých druhů infrastruktury
Z kapitoly 3.1 vyplývá, že výběr infrastruktury není předmětem jednoduchého vztahu
mezi několika proměnnými, ale jde o komplexní problematiku, která zahrnuje mnoho
proměnných. Ty mají v různých případech různou váhu. Konečný výběr není otázkou
jednoduchého algoritmu a není vždy jednoznačný. I v případě vyčerpávajícího rozboru
prostředí8 je správný návrh infrastruktury věcí citu navrhovatele, zkušenosti a schopnosti
přiřadit správně váhy jednotlivým faktorům.
V této kapitole budou popsány jednotlivé druhy infrastruktury. Předmětem diskuze budou
podmínky, za kterých je vhodné jejich navržení.
3.3.1 ČSN 73 6110
ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ vymezuje kdy je vhodný oddělený
provoz cyklistů a kdy provoz společný. Doporučuje kdy je vhodné provoz cyklistů v HDP,
kdy v PP, případně na samostatné stezce. Způsob vedení cyklistů je zde vymezen
v závislosti na funkční skupině MK, intenzitách cyklistů a motorové dopravy a v závislosti
na návrhové rychlosti pro motorová vozidla (obrázky 3 a 4). Norma zohledňuje i další
kritéria (obrázek 5).
S výše uvedenými kritérii a tabulkami normy ČSN 73 6110 je žádoucí pracovat jako
s „orientačním pomocným postupem při hledání správného řešení“ (Čárský, Martínek,
2008). Na základě postupu z této normy nelze učinit jednoznačné rozhodnutí o nejlepším
řešení, jak již bylo řečeno v úvodu kapitoly. „Je nutné se více soustředit na to, jaké řešení

6

Ať už v HDP či PP.
Tedy po místní komunikaci funkční podskupiny D2.
8
Vzhledem k finančním a časovým možnostem, většinou není možné dopodrobna analyzovat všechny
rozhodující faktory.
7
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je pro cyklodopravu přirozené, logické a skutečně relevantní ve vztahu k území, protože
jinak nebude v reálném prostředí fungovat.“ (Čárský, Martínek, 2008)
V následujících kapitolách budou popsány jednotlivé druhy infrastruktury a jejich
specifické vlastnosti. Nejprve budou rozebrány komunikace v HDP, PP a nakonec
samostatné stezky (funkční skupina D).
3.3.2 HDP
Výhodou provozu cyklistů v HDP je oddělení od pěší dopravy, která omezuje rychlost a
plynulost jízdy cyklistů. Komunikace pro cyklisty nezačínají a nekončí se začátkem, resp.
koncem PP. Cyklista tak neztrácí práva přednosti, která mají motoristé (kapitola 3.3.3).


Společný provoz
Cyklista se pohybuje dle pravidel silničního provozu společně s ostatními vozidly.
Dopravní prostor není žádným způsobem přerozdělen ve prospěch cyklistické
dopravy ani není naznačen vhodný pohyb cyklistů v optimálně trasovaném
koridoru vodorovným dopravním značením (VDZ). Tento provoz cyklistů je vhodný
v následujících případech:
o Komunikace značené dopravní značkou B11 (Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel)
o Zklidněné zóny: V pěších zónách se osvědčuje povolování vjezdu cyklistů, ty
není třeba žádným způsobem oddělovat9. Jejich koridorové vedení by mohlo
mít negativní dopad na fungování prostoru. Zkušenosti ukazují, že pokud
cyklisté sdílí s pěšími společný prostor, mají tendence se pohybu pěších
přizpůsobovat (Jebavý, 2010).
V zónách tempo 30 a v obytných zónách se žádná opatření pro cyklisty
neuplatňují. Výjimku tvoří svislé dopravní značení (SDZ) umožňující
protisměrný provoz cyklistů v jednosměrných komunikacích.
Ve zklidněných zónách a zónách s větším výskytem pěších je častou chybou
umísťování cyklistické infrastruktury do PP společně s pěšími. To je spojeno se
zhoršením situace pěších, snížením atraktivity pobytových prostor. Často
dochází ke zhoršení podmínek pro cyklisty, což bude detailně popsáno níže
v kapitole 3.3.3 o provozu cyklistů v PP.
o Ostatní komunikace: I na nezklidněných komunikacích lze navrhnout
společný provoz v HDP v závislosti na již zmíněných faktorech. V tomto
případě jsou vodítkem tabulky z ČSN 73 6110 na obrázcích 3 a 4.

9

Výjimku tvoří extrémní případy, kdy omezený prostor a velké intenzity pěších průjezd kola v podstatě
neumožňují.
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Obrázek 3 Vedení cyklistů v závislosti na intenzitách motorových vozidel a návrhové rychlosti (Prokeš, 2006)

Obrázek 4 Doporučené limity intenzit pro návrh odděleného provozu cyklistů. (Prokeš, 2006)

Obrázek 5 Další kritéria určující pro způsob vedení cyklistů (Prokeš, 2006)
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o BUS+cyklo pruh: Zvláštním případem společného provozu v HDP je BUS+cyklo
pruh. V tomto pruhu sdílí cyklisté prostor s hromadnou dopravou - jde tedy
pouze o částečné oddělení.
Oddělený provoz

Oddělený provoz cyklistů v HDP se realizuje prostřednictvím takzvaných integračních
opatření. Jsou to například vyhrazené jízdní pruhy, cyklopiktokoridory (víceúčelové
pruhy), řadící pruhy pro cyklisty, prostor pro cyklisty V19 nebo nepřímé levé odbočení.
Význam těchto opatření dlí zejména ve vymezení vhodného pohybu cyklistů
v dopravním prostoru. Vymezení vhodného pohybu nemá za cíl určit, kudy by se měl
cyklista pohybovat. Vyznačí se pouze koridor, ve kterém by se zkušení cyklisté
pohybovali, i kdyby tam nebyl. Integrační opatření chrání cyklisty před motorovou
dopravou, a navíc zlepšuje předvídatelnost jejich pohybu. To má význam zejména pro
méně zkušené uživatele cyklistické dopravy.
o Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty10: Dopravní prostor je přerozdělen ve
prospěch cyklistů. Na vozovce je vymezen pruh, který nemohou využívat
motoristé.11 Zřizuje se u pravého okraje vozovky ve směru jízdy.
Jízdní pruhy pro cyklisty jsou vhodným opatřením na komunikacích s historicky
naddimenzovanou šířkou jízdních pruhů. Zde mohou být vhodným opatřením
ke zklidnění dopravy. Výhodou je malá náročnost na přípravu, realizaci,
prostor. Ve srovnání s opatřeními v PP jsou výrazně levnější, protože
nevyžadují rozsáhlé stavební úpravy.
o Cyklopiktokoridor (víceúčelový pruh)12: Cyklopiktokoridor nepřerozděluje
dopravní prostor, pouze naznačuje vhodný pohyb cyklistů. Je obdobou
víceúčelového jízdního pruhu pro cyklisty, který je známý například ze
Švýcarska, Rakouska nebo Německa, jeho pilotní realizace v českém prostředí
se připravuje (Skládaný, 2010). Cyklopiktokoridor pomocí VDZ (označení V20),
piktorogramů a šipek naznačuje optimální způsob jízdy cyklistům a upozorňuje
ostatní účastníky provozu na přítomnost cyklistů. Motorista přirozeně
respektuje vyznačený koridor, ale v případě potřeby13 ho může využít.
Cyklopiktokoridor se používá, pokud není dostatek prostoru pro vyhrazený
pruh, pro vyznačení protisměrného provozu cyklistů v jednosměrných

10

Alternativou k vyhrazeným jízdním pruhům jsou zvýšené jízdní pásy v HDP, známé například z Dánska.
Vzhledem ke svým nárokům na prostor, přípravu, realizaci a finance je jejich realizace v ČR zatím nepříliš
reálná. Mohou však být předmětem dlouhodobé koncepce. (Cach, 2010)
11
Motoristé mohou pruh používat pouze pro účely výjezdu ze zastávkového zálivu nebo parkovacího pruhu
/ pásu.
12
Cyklopiktokoridor byl v roce 2010 začleněn do české legislativy vyhláškou 247/2010, kterou se změnila
vyhláška 30/2001.
13
Například průjezd těžké dopravy, veřejné dopravy, vyhýbání se překážce, zásobování.
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komunikacích a v případech, kdy je vhodné upozornit motoristy na přítomnost
cyklistů.
3.3.3 PP
Výhodou provozu v PP je absolutní segregace od motorové dopravy v mezikřižovatkových úsecích. Segregace s sebou přináší pocit bezpečí, který je velmi důležitý
zejména pro některé skupiny uživatelů (starší lidé, rodiče s dětmi, nezkušení, rekreační
cyklisté). Pocit bezpečí nemusí korelovat se skutečnou mírou bezpečí infrastruktury v PP,
zejména u některých skupin uživatelů (více 3.3.5).
Nevýhodou infrastruktury v PP je ztráta práv přednosti, které mají uživatelé v HDP.
(Skládaný, 2010). Celou situaci dobře ilustruje obrázek 6. Zejména při větším množství
křížení komunikace je toto podřízení cyklistické dopravy limitujícím faktorem v jejím
dalším rozvoji14.

Obrázek 6 Ztráta práv přednosti v PP (Cach; převzato z Čárský, Martínek, 2008)

Komunikace pro cyklisty v PP ve většině případů dokonce končí a začíná s koncem,
respektive začátkem PP. Méně často jsou úseky propojeny přejezdem pro cyklisty. Někdy
tak dochází k až úsměvným řešením (viz. obrázek 7).
Další nevýhodou je přítomnost pěších. Přestože je na stezkách pro cyklisty pěší provoz
zakázán, v praxi se pěší na stezkách běžně vyskytují. V případě, že jde o stezku pro pěší a
cyklisty ať už s odděleným, nebo společným provozem je výskyt pěších samozřejmostí15.
Cyklisté musí přizpůsobit rychlost pohybu pěších. V místech s větší intenzitou provozu
pěších to může znamenat několikanásobné snížení přepravní rychlosti cyklistů. (Čárský,
Martínek, 2008)


Oddělený provoz
o Stezka pro cyklisty C8: Stezka pro cyklisty v PP se označuje svislou dopravní
značkou C8 (obrázek 8). Její nevýhodou, kromě výše uvedených nevýhod
provozu cyklistů v PP, je náročnost na šířku PP. Stezka musí být oddělena
bezpečnostním odstupem jak od motorové dopravy, tak od chodců. Při

14

Pro dopravní cyklisty je hlavním motivačním faktorem časová dostupnost cílů pomocí kola. (Andersen,
2010)
15
Dokladem jsou výpovědi občanů Pardubic i vedoucího odboru dopravy Pardubic (Bakajsa, 2009).
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obousměrném provozu cyklistů je třeba zahrnout i 0,5m široký bezpečnostní
odstup protijedoucích cyklistů16. Problematický je také obousměrný provoz
na cyklistických stezkách nebo křížení s pěšími trasami. Vyšší jsou finanční
nároky na realizaci a údržbu. Z těchto důvodů se stezka pro cyklisty v PP jeví
pro řešení v intravilánu neprakticky a až na výjimky je nepoužitelná.


Společný provoz

Provoz na stezkách pro chodce a
cyklisty v PP může probíhat
formou
společného,
nebo
odděleného provozu. Rozdělení a
způsob značení jsou patrné
z obrázku 8. Jak již bylo uvedeno
výše, kolize s pěšími jsou
významným
nedostatkem
provozu cyklistů v PP. Dvojnásob
to platí pro společný provoz.
Norma proto uvádí: „Stezky pro
společný provoz cyklistů a
chodců se mohou navrhovat jen
při nižších intenzitách provozu
jak cyklistů, tak chodců. Není
vhodné je zřizovat v místech
častého
křížení
s provozem
chodců (vchody do objektů
apod.) a tam, kde má přidružený
prostor
pobytovou
funkci.“
(Bartoš, 2006)

Obrázek 7: Úsměvná situace v Uherském Hradišti (Čárský, Martínek, 2008)

o Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem C10: Cyklista se pohybuje
na společném pásu s pěšími. Od pěších je oddělen pouze hmatným pásem
širším než 0,3 m a VDZ. Jak již bylo uvedeno výše, přítomnost chodců
v prostoru vyhrazeném cyklistům je v praxi nevyhnutelná. To může být za
jistých okolností velmi nebezpečné. Zejména tam, kde cyklisté, vědomi si své
pozice ve vyhrazeném prostoru, nepřizpůsobí jízdu možnému výskytu chodců.
Dosahují-li cyklisté v daném úseku vyšší rychlosti (v klesání, dlouhý přímý úsek)
a chodci nejsou dostatečně informováni, že část komunikace je vyhrazena

16

Mimoto jsou s obousměrnými stezkami pro cyklisty spojeny i další problémy: „Oboustranný provoz
cyklistů po jedné straně silnice může „mást“ řidiče (při křížení, výjezdech atp.)“ (Čárský, Martínek, 2008)
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pouze cyklistům, mohou být důsledky tragické17. Z tohoto důvodu se často již
existující stezky pro chodce s odděleným provozem nahrazují stezkami pro
chodce a cyklisty se společným provozem18.
o Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem C9: Jedná se v podstatě
o chodník patřičné šířky, kam mohou cyklisté. Tato stezka se osazuje značkou
C9. Jde v podstatě o maximální využití PP komunikace. Z hlediska bezpečnosti
je lepší než stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem, jelikož cyklisté
jsou nuceni přizpůsobit svojí rychlost pěším. Ze všech možností pohybu cyklistů
v PP je z hlediska přepravní rychlosti ten nejvíce omezující. Jeví se jako vhodné
doplnění provozu cyklistů v HDP19.

Stezka pro cyklisty C8

Stezka pro chodce a cyklisty
se společným provozem C9

Stezka pro chodce a cyklisty s
odděleným provozem C10

Obrázek 8: SDZ Komunikací pro cyklisty v PP

o Stezka pro chodce s povoleným provozem cyklistů: Velmi praktickou
záležitostí, zatím bez opory v legislativě, ale již na několika místech
realizovanou, je stezka pro chodce opatřena
doplňkovou tabulkou „Provoz cyklistů
povolen“ (obrázek 9). Pokud je totiž
zřízena stezka pro cyklisty nebo stezka pro
chodce a cyklisty je cyklista povinen ji užít.
Existence takové stezky tedy znemožňuje
pohyb v HDP i zdatným cyklistům, pro něž je
stezka pro chodce a cyklisty neatraktivní.
Použití stezky pro chodce s povoleným
provozem
cyklistů
zákon
cyklistům
neukládá. Tím je volba mezi HDP a PP na
Obrázek 9: Stezka pro chodce s povoleným
každém uživateli.
provozem cyklistů, Pardubice (Jirsa, 2010)
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Je třeba uvědomit si, že cyklista na rozdíl od motorových vozidel, není slyšet a že parametry oddělení
prostoru pro cyklisty zdaleka nejsou stejná jako oddělení od prostoru pro motorová vozidla. Snadno pak
může dojít například ke střetu rychle jedoucího cyklisty a dítěte, které si význam oddělení ani nemusí
uvědomovat.
18
Důvodem je i fakt, že starší norma nevyžadovala tak striktní oddělení (hmatný pás) a mnohé stezky se
společným provozem by v současnosti nevyhověli.
19
Ať už se jedná o společný nebo oddělený provoz v HDP.
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3.3.4 Funkční skupina D2
 Samostatné stezky pro cyklisty případně pro chodce a cyklisty
Obdobou stezky pro cyklisty a stezky pro chodce a cyklisty v PP jsou stezky pro cyklisty
a stezky pro chodce a cyklisty na samostatných MK funkční skupiny D2. Provádějí se
stejným dopravním značením, pro jejich navrhování platí obdobná pravidla.
Samostatné stezky pro cyklisty v intravilánu jsou v zahraničí často označovány jako
„zelené stezky“ nebo „chráněné stezky“. Ve městě mohou procházet přírodními
plochami, parky, podél řek v chráněných koridorech, atp. Chráněné stezky doplňují síť
komunikací pro cyklisty a nabízí atraktivní alternativu ke zpravidla rychlejší trase.
Často tvoří návaznost na síť rekreačních cyklistických tras.
V extravilánu je často vhodné oddělit cyklisty od HDP 20, řešením bývají často
samostatné stezky. Ty mohou sloužit jak k dojíždění z okolních obcí, tak k rekreační
cyklistice.
3.3.5 Hledisko bezpečnosti cyklistů HDP / PP
Jak již bylo řečeno, provoz cyklistů v PP působí jako „bezpečnější“. Jistě to platí v
mezikřižovatkových úsecích. Paradoxně ale, může být ve výsledku provoz v PP ještě
nebezpečnější, než v HDP.
Problémem jsou právě křížení stezek s komunikací pro motorová vozidla. Zde je cyklista
dle zákona povinen dát přednost účastníkům v HDP. Velmi často stezka končí s koncem PP
a cyklista je povinen dokonce sesednout a vést kolo. V praxi cyklisté tuto povinnost
zpravidla nerespektují. Někteří uživatelé, zpravidla dopravní cyklisté s potřebou rychle se
pohybovat, mají tendenci nevěnovat dostatečnou pozornost vjezdu do křižovatky.
V kombinaci se špatnými rozhlednovými poměry, které takovémuto chování neodpovídají
a vědomím motoristy o jeho přednosti, nelze zabránit nebezpečným situacím.
Mimoto vyčlenění cyklistů z HDP vede k odvykání si řešit situace s ohledem na uživatele
jiných dopravních prostředků. Nebezpečnější se stává provoz ve zbytku uliční sítě, tam
kde cyklisté nejsou vedeni v PP.
Dalším důležitým faktorem je nepřímá úměra mezi počtem cyklistů a počtem fatalit na
ujetý kilometr (obrázek 10). Pokud platí hypotéza, že opatření v HDP jsou atraktivnější pro
cyklisty, než infrastruktura v PP, pak bude při realizaci infrastruktury v HDP výhledově více
cyklistů, což povede k jejich větší bezpečnosti.

20

Ani v extravilánu by nemělo být vyčlenění cyklistů mimo HDP automatické. Je třeba přihlížet k dalším
určujícím faktorům. (Čárský, Martínek, 2008)
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Obrázek 10: Grafy vývoje počtu kilometrů ujetých na kole na obyvatele a rok a počtem fatalit na jeden milion ujetých kilometrů
(data publikována nizozemským ministerstvem dopravy, Pucher, Buehler, 2008).

Cílem této kapitoly nebylo ukázat, že infrastruktura v PP je jistě nebezpečnější než HDP.
Cílem bylo zmínit některé principy, které je třeba u posuzování bezpečnosti infrastruktury
brát v potaz. Je třeba nevycházet pouze ze subjektivního přesvědčení, které není fakticky
podloženo. Významná bariéra rozvoje infrastruktury pro cyklisty je v současné době právě
přesvědčení některých odborníků, úředníků a politiků o „bezpečnosti“ infrastruktury
v PP.21
3.3.6 Restrikce cyklistů v HDP
V kombinaci s provozem cyklistů v PP se na souběžné komunikaci často objevuje dopravní
značka B8 „Zákaz vjezdu jízdních kol“. Vzhledem k tomu, že dle zákona je cyklista stezku
povinen použít, je umísťování B8 zbytečné. Cyklistům je tímto způsobem znemožněno
použít HDP v případě, že stezka je z nějakých důvodů nepoužitelná.22
Pokud by byla infrastruktura pro cyklisty správně navržena, B8 by neměla význam, jelikož
by cyklisté měli tendenci užívat stezku automaticky. To bohužel mnohdy neplatí.
Uplatnění B8 může být pouze známkou toho, že: „Mnohá realizovaná řešení cyklostezek
také bohužel nevznikají na základě vůle ke zlepšování kvality infrastruktury pro cyklisty,
ale jako co nejjednodušší způsob odvedení jízdních kol od často intenzivní motorové
dopravy, neadekvátně danému místu. Tato alibistická řešení nabízejí téměř vždy
nedůstojné a vůči ostatním druhům dopravy nekonkurenceschopné podmínky, které

21

V průběhu minulého století se nejednou přecházelo v oblasti bezpečnosti silniční dopravy na opatření, od
kterých se vzápětí zase ustupovalo. Jako příklad může posloužit řešení průtahů komunikací obcemi, nejprve
navrhováno s velkorysými šířkami jízdních pruhů, následně zužovanými v rámci opatření na zklidnění
dopravy. Pokaždé ale s cílem zvýšit bezpečnost.
22
Jedná se zejména o zanedbanou zimní údržbu.

22

uspokojí jen velmi nenáročné uživatele, vedou k omezování svobody pohybu a slouží jako
aktivní potlačování rozvoje cyklodopravy.“ (Čárský, Martínek, 2008)
3.3.7 Cyklotrasa
Pojem cyklotrasa je často zaměňován s výše uvedenými typy infrastruktury pro cyklisty.
Nicméně cyklotrasa pouze informuje o vhodném průjezdu územím, udává směr a nezávisí
na druhu infrastruktury pro cyklisty. Je zřizována k potřebám rekreačně turistickým.
Dopravní cyklisté se trasami obvykle neřídí.

3.4 Vedení koridorů pro cyklisty
Správné vedení koridorů pro cyklisty je další určující kvalitou infrastruktury. Při výzkumu
dopravního chování v Kodani uvedlo 56% uživatelů, že kolo používá, protože je to rychlé a
jednoduché. (Andersen, 2010) Návrh správné sítě komunikací pro cyklisty je otázkou
propojení zdrojů a cílů dojížďky nejkratší možnou cestou s přihlédnutím k možnostem
území a potřebám uživatelů tak, jak byli popsány výše.
3.4.1 Kýžené kvality sítě komunikací pro cyklisty
Dle TP 179 má síť pro cyklisty splňovat následující kritéria:


Ucelenost

Síť komunikací pro cyklisty má především tvořit ucelený rastr, tak aby co největší
množství cest mohlo být realizováno po vhodných komunikacích.


Propojení zdrojů a cílů

Síť má být budována především v hlavních směrech poptávky. Je třeba propojit hlavní
zdroje a cíle dojížďky, neopomenout ani zdroje a cíle ležící mimo řešené oblasti a
rekreační cyklistiku.


Atraktivita

TP 179 uvádí jako faktory utvářející atraktivitu trasy bezpečnost, délku, sklon nebo
zbytečné převýšení v trase. Atraktivitu je však třeba chápat i jinak, jako souhrn
vlastností okolního prostředí (zahrnující například i pocit bezpečí, emise, zeleň,
intenzity dopravy, atd.).


Srozumitelnost

Koridory pro cyklisty mají být trasovány tak, aby co možná nejpřirozeněji spojovaly
zdroje a cíle. Mají sledovat přirozené i umělé vodící prvky. Cyklista by měl být schopný
dosahovat svých cílů na základě intuice, nedetailní znalosti sítě. Dalším aspektem je
„typovost“ infrastruktury pro cyklisty. Podobné dopravní situace mají být v celé síti
řešeny stejným způsobem.
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3.4.2 Postup návrhu sítě komunikací pro cyklisty
Následující postup vychází z TP 179 a je doplněn o další kroky (podkladem je zejména
generel cyklistické dopravy Brna). Postup by měl obsahovat následující kroky:
vymezení řešeného území - analýza sítě komunikací v území – analýza stavu cyklistické
dopravy – zmapování zdrojů a cílů cyklistické dopravy – zpracování modelu cyklistické
dopravy – návrh cítě cyklistických tras – určení stavebních nebo organizačních opatření
a priorit výstavby – projednání návrhu – sledování projektu



Vymezení řešeného území
Analýza sítě komunikací v území

Základem je zmapování funkčních skupin MK na řešeném území, jejich skutečné
parametry a technický stav. Na základě třídy komunikace lze určit jejího správce. Pro
etapizaci realizace cyklistické infrastruktury je vhodným podkladem etapizace oprav a
rekonstrukcí komunikací a technických sítí.
Nezbytným podkladem je pentlogram intenzit motorové dopravy a popis organizace
dopravy, zejména zmapování zklidněných zón.


Analýza stavu cyklistické dopravy

Měli by být zahrnuty ukazatele jako podíl cyklistické dopravy na přepravní práci, délka
opatření pro cyklisty ve vztahu k délce komunikační sítě. Lze sledovat preferenci
různých druhů opatření pro cyklisty mezi uživateli23. Analýza nehodovosti cyklistů by
měla zahrnovat poměr počtu a druhu nehod vzhledem k intenzitám dopravy. Součástí
analýzy by měl být pentlogram stávajících intenzit cyklistů.
Nejdůležitější část analýzy dlí ve zmapování současných komunikací pro cyklisty.
Zahrnuty by měli být všechny koridory vhodné pro pohyb cyklistů, dále opatření v HDP
a PP a samostatné stezky a cyklistické trasy. Posledním krokem je posouzení stávající
infrastruktury. Je vhodné hodnotit kvalitu jednotlivých koridorů i síť jako celek.


Zmapování zdrojů a cílů cyklistické dopravy

Jedná se o zmapování oblastí atraktivních pro cestu na jízdním kole jako například
obytné, průmyslové, administrativní oblasti, oblasti s kumulací služeb, kulturních,
sportovních a vzdělávacích zařízení, terminály VD atd. Nelze opomenout zdroje a cíle
ležící mimo řešené území.24

23

Zejména preference ve volbě HDP a PP.
Jako zdroje jsou chápány zejména bydliště (trvalá bydliště, ubytovny a studentské koleje) a místa, kde
potenciální cyklisté překračují hranice sledovaného území (místa vstupu komunikací pro cyklisty i jiných
komunikací do území a zastávky VD).
24

24

Součástí analýzy je vyznačení významných vodících linií a bariér v území. Jsou to
například vodní toky, železniční tratě, komunikace vyšších tříd, atd.


Zpracování modelu cyklistické dopravy

Model cyklistické dopravy není běžně zpracováván. Jeho problémem je především
nutnost zahrnout množství parametrů zohledňujících to, jakým způsobem trasu
uživatel volí. Jsou jimi například sklonitost a intenzita automobilové dopravy. Na
základě těchto parametrů jsou určeny různé odpory pro jednotlivé trasy. Model lze
také kalibrovat na základě pentlogramu cyklistické dopravy. Výstupy modelu po
zavedení jednotlivých parametrů se významně liší.
Zajímavým pro navrhování sítě komunikací pro cyklisty je model s tzv. konstantními
odpory25 (ukázka grafického výstupu modelu je na obrázku 11). Na základě tohoto
modelu lze určit koridory s potenciálem největší poptávky.

Obrázek 11: Výřez modelu cyklistické dopravy pro Brno. Varianta s konstantními odpory. (Dufek, převzato z: Jebavý, 2010)



Návrh sítě cyklistických tras

Hlavní směry poptávky cyklistické dopravy získané z analýzy zdrojů a cílů, případně
z modelu cyklistické dopravy se promítnou na stávající komunikační síť. Přičemž se
zohledňují bariéry, místa s výskytem nehod cyklistů a existující vhodné koridory pro
cyklisty.

25

Přepokládá, že na všech komunikacích sítě se cyklista pohybuje stejnou rychlostí, bez závislosti na druhu
infrastruktury, sklonu, intenzitě automobilové dopravy, atd.

25

Dalším krokem je určení způsobu vedení komunikací pro cyklisty. Jinými slovy určit,
jaká infrastruktura bude použita. V tomto zásadním kroku je třeba zohlednit všechny
aspekty a specifika různých druhů cyklistické infrastruktury, které byly podrobně
diskutované v kapitole 3.3.


Určení stavebních nebo organizačních opatření a priorit výstavby

Je třeba vytvořit seznam budoucích stavebních a organizačních opatření. Následně
jsou zhruba vyčísleny náklady jednotlivých opatření a určeny jejich priority. Priorita se
odvíjí jak od významu komunikace pro rozvoj cyklistické dopravy, tak i od možnosti
provedení.
Opatření jsou často realizována v souvislosti s rekonstrukcemi komunikací. Někdy tak
mohou vznikat opatření, která zatím postrádají návaznost na celkovou síť. Takováto
řešení jsou žádoucí, pokud jsou ukotvena v promyšleném plánu. Lze použít podobnost
z oblasti obchodu s takzvanou „Salámovou metodou“, kdy postupně krok za krokem
získáváme jednotlivá kolečka, až ve výsledku ukořistíme celý salám. (Cach, 2010)26


Projednání návrhu

Zásadní pro úspěšnou implementaci plánu je, po projednání se zástupci místní
samosprávy, jeho vložení do evidence územně plánovací činnosti, jakožto podkladu
pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace, dle § 30
stavebního zákona 183/2006 Sb.
Je třeba projednat návrh a obsah studie i směrem k veřejnosti, například formou
článků v místních tiskovinách, vystavením plánu na veřejně přístupném místě nebo
zveřejněním na internetu. Vhodné je zapojit do projednání místní odbornou veřejnost
a občanská sdružení.


Sledování projektu

Průběžné vyhodnocování postupu a kvality realizace plánu, stejně jako vyhodnocování
účinnosti a správného fungování realizovaných opatření, je předpokladem
k aktualizaci plánu. Aktualizace by měla probíhat pravidelně a ve vazbě na změny
v území, ze kterých by potřeba aktualizace vyplívala.

26

Je třeba vy-varovat se řešením, která vznikají bez návaznosti na zbytek sítě komunikací pro cyklisty
takzvaně ad hoc a nejsou výsledkem komplexního plánování. Taková řešení mohou být kontraproduktivní.
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4 Sledované území a základní komunikační síť
V první kapitole analytické části práce budou uvedeny základní údaje o městu Pardubice.

4.1 Základní údaje
Město Pardubice leží ve východních Čechách, na soutoku řek Labe a Chrudimky. Rozkládá
se na území 86,1 km2 v severozápadní části Pardubického kraje, jehož je správním
centrem.
Má bezmála 90 000 obyvatel. Při započítání dojíždějících studentů27 a zahraničních
pracovníků tuto hranici překračuje28. Počet obyvatel města zdánlivě klesá, ale ve spádové
oblasti města, správním území ORP Pardubice, se celkový počet obyvatel zvyšuje. To
souvisí především s jevem residenční suburbanizace. V důsledku se stále zvyšuje počet lidí
dojíždějících do města za občanskou vybaveností či prací29.
Pardubice mají významné hospodářské, společenské a dopravní vazby na blízká města
Chrudim a Hradec Králové. Často se v této souvislosti hovoří o Pardubicko – Hradecké
aglomeraci. Město charakterizuje také dobrá dopravní dostupnost hlavního města i
dalších významných Evropských sídel a mezinárodní letiště.
Polabská nížina, ve které se město rozkládá, je určující pro jeho rovinatý charakter. Na
území města je nejnižší bod 215 a nejvyšší 237 m. n. m. Tato charakteristika území je
zásadní pro rozvoj cyklistické dopravy. Největší převýšení, která musí cyklista na území
Pardubic překonat, jsou mimoúrovňová křížení silnic a železnic, případně mosty přes
vodní toky.
Klimatické podmínky v Pardubicích jsou příznivé cyklistické dopravě. Vzhledem ke své
poloze v nížině zde převažuje sušší a teplejší klima ve srovnání s jižní částí kraje. Z údajů
za léta 2000 – 2005: průměrná roční teplota se pohybovala mezi 9°C a 10,6°C; průměrná
měsíční teplota v rozsahu -2,9°C až 21,1°C. Pro cyklisty důležitý ukazatel - počet dnů
s deštěm se pohyboval mezi 139 a 202 dny a počet dnů se sněžením mezi 23 - 72 dny za
rok. Za zmínku stojí i počet dnů s nejvyšší výškou sněhové pokrývky nad 1cm, který se
pohyboval mezi 8 a 44 dny v roce, průměrně 29 dnů v roce.
Pardubice je městem statutárním, dělí se na osm městských obvodů, podrobněji lze
město rozdělit na 74 základních sídelních jednotek. Do působnosti ORP Pardubice spadá
27

Univerzita Pardubice má zhruba 10 000 studentů.
Město je významným průmyslovým centrem (zejména elektronika, strojírenství a chemický průmysl).
Pracuje zde více než 1500 cizinců.
29
Residenční suburbanizace formou monofunkční zástavby s nízkou hustotou obyvatelstva je z hlediska
dopravy problematická. Nové oblasti nelze vhodně obsloužit veřejnou ani cyklistickou dopravou. Obyvatelé
suburbií jsou často odkázáni na IAD, která zatěžuje dopravní systém centrálního města a snižuje zde kvalitu
života. V důsledku snížené atraktivity života ve městě se další lidé vystěhovávají za město. Tato jednoduchá
zpětná vazba celý problém ještě prohlubuje. (Wheeler, 2004)
28

27

dalších 56 obcí, které zabírají území přibližně 400 km2. Přičemž 71,5 % obyvatel tohoto
území žije v Pardubicích. (ČSÚ, 2007; ÚAP; podklady pro strategický plán)

4.2 Uspořádání sídla – zdroje a cíle cyklistické dopravy
Analýza sídla a zdrojů a cílů dojížďky vychází z velmi kvalitní bakalářské práce
„Optimalizace sítě cyklostezek v Pardubicích“ (Zavřel, 2008). Proto je obsahem této
kapitoly především popis a diskuze významu těchto dat pro návrh sítě cyklistických tras.
4.2.1 Hlavní zdroje dojížďky
Analýza objektů podle počtu obyvatel a analýza hustoty zalidnění v jednotlivých částech
obce (mapa 1) ukazuje, že zdroje dojížďky se vyskytují v největší míře v městských
obvodech Pardubice I, II, III a V a to zejména v blízkosti městského centra a samozřejmě
v sídlištních oblastech (Dubina, Polabiny, Karlovina, Dukla, atd.).
Další už ne tak významné zdroje se nacházejí ve zbylých městských částech. Zde jsou
většinou kumulovány do ohraničených oblastí. Důvodem je zřejmě to, že se historicky
nevyvíjeli v závislosti na městě Pardubice, ale jako samostatné obce, které byly následně
k městu připojeny. Příkladem takových zdrojů jsou například Rosice, Svítkov, Ohrazenice
nebo Nemošice. Pro tyto zdroje je charakteristická rozvolněná zástavba rodinných domů a
z toho vyplývající celkově nižší počet obyvatel.
Další zdroje se nacházejí mimo území města. V mapě 2, jsou vyobrazeny body, ve kterých
opouští, respektive přijíždí do řešeného území lidé dojíždějící do Pardubic, respektive
vyjíždějící z Pardubic. Tento podklad je významný pro návrh koridorů, jejichž hlavní funkcí
je propojit město s okolními obcemi. V Pardubicích má dojížďka z okolních obcí velký
potenciál. Podle SLDB byl obrat dojížďky do zaměstnání v Pardubicích a okolí v roce 2001
8 500 lidí. Lze se domnívat, že od té doby se počet dojíždějících ještě zvýšil, vzhledem
k růstu počtu obyvatel v okolních obcích (viz. obrázek 12).

Obrázek 12: Vývoj počtu obyvatel mezi lety 2001 – 2008 v Pardubicích a okolí (Pardubický kraj, 2010).
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Mapa 1: Zdroje cyklistické dopravy – objekty podle počtu obyvatel a hustota zalidnění podle sčítacích obvodů (Zavřel, 2009)
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Mapa 2: Dojížďka a vyjížďka – schéma dojížďky a vyjížďky z okolních obcí vztažena k hraničním bodům (Zavřel, 2009)
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Mapa 3: Cíle cyklistické dopravy + některé zdroje (Zavřel, 2009)
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Mapa 4: Zjednodušení zdrojů a cílů dojížďky pomocí ploch, určení významných směrů poptávky, bariéry a místa jejich překonání (Jirsa, 2010); Zdroj: (Zavřel, 2009)
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4.2.1 Další zdroje dojížďky
Jeden z dalších výstupů Zavřelovi práce je mapa zdrojů a cílů dojížďky (mapa 3). Zdroje a
cíle jsou zde zachyceny jako jednotlivé body, z nichž není patrné, jak jsou významné. Proto
jsou významné zdroje a cíle popsány dále v textu.
Z mapy se dají určit zdroje cyklistické dopravy, které nebyly patrny z předcházejících
podkladů. Jedná se o ubytovací zařízení a zastávky veřejné dopravy. Za zmínku stojí
ubytovací zařízení v obvodu Pardubice I (hotely a penziony), tedy v samotném centru
města a studentské koleje v ZSJ Stavařov. Neopomenutelné zdroje jsou zastávky VD30.
Mezi nimi je nejvýznamnějším zdrojem pardubické hlavní vlakové nádraží a v jeho těsné
blízkosti i nádraží autobusové.
4.2.2 Cíle cyklistické dopravy
Více než 500 různých cílů cyklistické dopravy je zaneseno v mapě 3. Cíle jsou rozděleny do
různých kategorií. Ty obsahují různé druhy občanské vybavenosti, a podnikatelských
subjektů. Mezi podnikatelskými subjekty, které tvoří důležitou cílovou skupinu pro rozvoj
cyklistické dopravy, byly vybrány ty s více než 100 zaměstnanci. Dalšími důležitými cíly
jsou vzdělávací zařízení u kterých je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při návrhu
infrastruktury31.
Mapa bohužel nevypovídá o velikosti jednotlivých cílů. Přičemž platí, že některé mohou
být více než desetinásobně významnější, než jiné. Mezi významné cíle patří například
podnikatelské subjekty s velkým množstvím zaměstnanců. Ty se na území Pardubic
vyskytují převážně v několika výrobních zónách: Staré Čivice, Svítkov, Fáblovka,
Pardubičky, Drozdice.
Na mapě města lze identifikovat zóny služeb ležící mimo městské centrum. Jsou to
převážně zóny s velkoplošnými obchodními domy. Nejvýznamnější z nich nalezneme
v oblastech Prutina, Fáblovka – západ a v sousedství hlavního vlakového nádraží.
Opomenuta nesmí být krajská nemocnice v Pardubičkách a kampus Univerzity Pardubice
v oblasti Pardubice – sever.
Další větší cíle služeb a občanské vybavenosti se nachází v centru města. Mezi ně patří
největší pardubické nákupní centrum Afi palác na Masarykově náměstí. Další cíle, již méně
významné se vyskytují s větší četností v blízkosti centra města, podél hlavních komunikací
a v lokálních centrech a jejich okolí.

30

Cyklistická doprava vhodně doplňuje VD. Delší cesty mohou být vykonávány kombinací kola a dalších
dopravních prostředků (tzv. intermodalita). Kromě návaznosti na koridory pro cyklisty by měly zastávky VD
nabízet možnost bezpečného parkování kola.
31
Děti nemají možnost řídit automobil. Kolo je, vedle pěší chůze, jediný individuální dopravní prostředek,
který mají k dispozici. Děti představují skupinu bez pevně zakořeněných dopravních návyků. Vytvoření vazby
na cyklistickou dopravu je tedy jednodušší, než u dospělých.
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Zároveň existuje množství cílů, které jsou pod rozlišovací schopností analýzy. Tyto malé,
nicméně početné cíle, by měli být brány na vědomí. Lze předpokládat, že se rovněž častěji
vyskytují v blízkosti centra města, podél hlavních komunikací a v blízkosti lokálních center.
Mapa 4 zjednodušuje zdroje a cíle cyklistické dopravy pomocí ploch (zdroje - zelená šrafa,
cíle - oranžová). Pomocí aplikace GIS byl určen střed každé plochy a všechny středy ploch
zdrojů byly propojeny se středy ploch cílů. Tím byly získány všechny směry poptávky
cyklistické dopravy. Dále bylo třeba určit význam jednotlivých směrů poptávky. Každému
středu ploch zdrojů a cílů byl přidělen koeficient v rozmezí 0 - 5 podle toho, jak
významnou plochu reprezentoval. Významnost každého směru poptávky byla vypočtena
jako součin koeficientu pro střed reprezentující zdroje a koeficientu pro střed
reprezentující cíle.
Je třeba říci, že koeficienty pro jednotlivé plochy nebyly určeny přesně, na základě sčítání
skutečných velikostí zdrojů a cílů, které zastupují. Nicméně koeficienty reprezentují
měřítko jednotlivých ploch a ve výsledku umožňují vyjádřit hlavní směry poptávky. Méně
významné zdroje a cíle jsou úplně zanedbány. Spíše než o exaktní analýzu směrů poptávky
cyklistické dopravy se jedná o kvalifikovaný odhad. Přesným řešením by byl například
model cyklistické dopravy, o němž bylo pojednáno v teoretické části. Zpracování modelu
je poměrně náročné a mimo rozsah této práce, proto byl použit alternativní způsob
zviditelnění směrů poptávky po cyklistické dopravě.
4.2.3 Závěry z analýzy zdrojů a cílů cyklistické dopravy
Z analýzy je vidět, že zdroje a cíle pokrývají s malými prolukami širší centrum města
v podstatě plošně. Z toho vyplývá potřeba plošné prostupnost tohoto území vhodnými
koridory pro cyklisty. Tato infrastruktura bude využívána pro pohyb mezi zdroji a cíly po
příjezdu do lokality. Jedná se o jakousi doplňkovou síť komunikací pro cyklisty. Podobnou
síť je třeba zajistit i v oblastech mimo širší centrum, v residenčních oblastech a sídlištních
oblastech. Jedná se o jakousi „místní cyklistickou dopravu“. Tangenciální koridory,
propojující sousední zdroje a cíle bez nutnosti cestovat přes centrum lze rovněž zařadit do
skupiny doplňkových komunikací.
Napříč centrem vedou některé další spojnice zdrojů a cílů ležících mimo něj. Z pohledu
centra města se jedná o jakýsi „cyklistický tranzit“. Je tedy třeba vytipovat koridory, které
budou umožňovat převedení cyklistické dopravy napříč městským centrem. Lze je nazvat
hlavními osami cyklistické dopravy nebo hlavními radiálami. Tyto koridory budou využívat
i ti s cílem cesty v centru města – „cílová cyklistická doprava“.
Směrem k okrajům sledovaného území zdrojů a cílů postupně ubývá. Přestože je vhodné
zaměřit se při budování infrastruktury na potenciální dojíždějící cyklisty, už proto, že často
nemají k IAD jinou vhodnou alternativu a proto, že tvoří poměrně početnou skupinu,
prioritou by mělo zůstat vytvoření kvalitní sítě na území města a v jeho centru, protože
zde jsou směry poptávky po cyklistické dopravě nejvýznamnější. Jíž popsaná síť
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komunikací pro cyklisty by měla být doplněna další skupinou. Koridory pro dojíždění, ať
již pro zdroje a cíle na území města, nebo mimo něj by měli navazovat na hlavní radiály.
Kompletní podobu sítě by měli dotvářet chráněné stezky nabízející atraktivnější, ale
převážně pomalejší alternativu. Chráněné stezky jsou vedeny jako samostatné stezky,
procházející v co největší možné míře přírodními oblastmi.
Z analýzy zdrojů a cílů vyplívá, že v Pardubicích je třeba odlišit 4 skupiny koridorů pro
cyklisty podle jejich dopravně-urbanistické funkce32. Prioritou je vytipování hlavních
radiál, v souběhu by měla být rozvíjena doplňková síť. Dalším krokem je budování
koridorů pro dojíždění, nebo tangenciálních koridorů. Menší prioritou mají chráněné
stezky a propojení na rekreační trasy.
Na základě analýzy zdrojů a cílů byly identifikovány následující skupiny infrastruktury:
hlavní radiály – doplňková síť – koridory pro dojíždění – chráněné stezky
4.2.4 Analýza vodících prvků a bariér v území
Společně se zdroji a cíly dojížďky byly zmapovány i vodící linie a možnosti jejich překonání.
Základní vodící linie jsou obě městské řeky, železnice, komunikace I37 a část komunikace
I36. V mapě 4 jsou vyobrazeny společně s hlavními směry poptávky cyklistické dopravy.
Širší městské centrum je ohraničeno vodícími liniemi: Labem ze severu, železnicí z jihu,
Chrudimkou z východu. Pouze na západní straně je bariéra tvořená komunikací I37 a
železnicí ve větší vzdálenosti od centra. Srovnáme-li místa, kde lze bariéry překročit s
hlavní směry poptávky, získáváme potenciální vedení hlavních radiál. Jsou to ze severní
strany ulice Hradecká (Wonkův most), z jihu ulice 17. Listopadu (podjezd pod
rychlodráhou) z východní strany je to ulice Jahnova (Prokopův most). O něco slabší
poptávce ze západního směru odpovídá Palackého třída.
Jak bylo popsáno v kapitole 4.2.2., převládající směry poptávky jsou pouze orientační a
nelze na jejich základě určit jeden nejvhodnější koridor. Tyto směry byly určeny pomocí
bodů, které zastupovali větší plochy zdrojů a cílů. Ve skutečnosti jsou zdroje a cíle
distribuovány v území plošně. Tudíž i převládající směry poptávky budou mít méně
konkrétní charakter. Pro cyklistickou dopravu jsou a budou využívány i ostatní místa
překročení bariér. Skupina hlavních radiál by měla být rozšířena o další komunikace, které
překonávají vodící prvky. Jedná se například o Kpt. Bartoše, Mezi mosty nebo S. K.
Neumana.

32

Dopravně-urbanistická funkce koridoru vyjadřuje jaké zdroje a cíle koridory propojují a na jak vysokou
poptávku odpovídají.
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4.3 Uspořádání dopravy
Komunikace pro cyklisty jsou převážně vázány na komunikace pro ostatní druhy dopravy.
Na druhou stranu tvoří významné silniční komunikace pro cyklisty bariéru. Z tohoto
důvodu je následující kapitola věnována analýze sítě místních komunikací.
4.3.1 Prostorové uspořádání silniční sítě a složení dopravy
Územní plán města uvádí, že základní komunikační systém města je navrhován jako
směrný roštový systém, doplněný základním komunikačním okruhem. Při bližším studiu se
zdá být toto tvrzení poměrně odvážné. V některých částech města je patrná bloková,
zejména obytná zástavba, která vytváří ortogonální rastr. Tento rastr je však tvořen
zejména obslužnými komunikacemi. Nejedná se tedy o základní komunikační systém.
Z pohledu na sběrné komunikace funkční skupiny B a významné komunikace skupiny C
není zjevný ani roštový ani radiální systém uspořádání. Přestože ze severu na jih prochází
celým územím komunikace, která tvoří významnou osu (II 224) a ze západu se na ní
v blízkosti centra napojuje další významná komunikace – Palackého třída, nelze mluvit o
radiálním systému. Směrem na východ významná osa totiž chybí a navíc je v území celá
řada sběrných komunikací, které do radiálního konceptu nezapadají, jdou paralelně
s jinými osami anebo se na ně napojují mimo centrum.
Ani zmíněný základní komunikační okruh, kterým by měl být „roštový“ systém doplněn,
není patrný. Na západní straně prochází územím silnice I37. Žádná jiná výrazná
tangenciální komunikace ji nedoplňuje. Územní plán hovoří o jihovýchodním obchvatu a
severovýchodní tangentě. Zvláštností návrhu je, že obě tyto tangenty ve východní části
města na sebe nenavazují. Ani po dokončení plánovaných komunikací nebude mít město
ucelený vnější obchvat, průjezdný po celém obvodu.
Systém komunikací v Pardubicích je jakousi kombinací roštového a radiálního uspořádání.
Bohužel to znesnadňuje posouzení významu komunikací pro umístění infrastruktury pro
cyklisty. Radiální i roštové uspořádání předznamenává dopravní hierarchii jednotlivých
komunikací. Komunikace s vyšším dopravním významem a většími intenzitami cyklistické i
automobilové dopravy je pak třeba opatřit infrastrukturou pro cyklisty. Ve sledovaném
území bude určení dopravního významu komunikací složitější. K jeho určení by mohl
posloužit pentlogram intenzit dopravy, který bude analyzován v kapitole 4.3.1.
Zajímavý údaj týkající se dopravy v Pardubicích je patrný z grafu 1. Ilustruje zastoupení
místní, cílové a tranzitní dopravy a mluví ve prospěch cyklistické dopravy. Pokud je tak
významná část dopravy místní33 (61%), bude možné velkou část cest nahradit cyklistickou
dopravou.

33

Začíná a končí na území města.
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Ta má totiž největší potenciál využití pro
cesty do 5 km. Důsledkem složení dopravy
v Pardubicích je to, že dopravní situace, dnes
- kdy chybí obchvaty, je pravděpodobně
mnohem lepší, než kdyby byl významnější
podíl tranzitní a cílové dopravy. Na druhou
stranu není jasné, jak velkým přínosem
budou obchvaty pro dnešní tíživou dopravní
situaci v centru města.

Tranzitní
doprava
2%
Cílová
doprava
37%
Místní
doprava
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Graf 1: Složení dopravy, Pardubice (ÚAP, 2007)

4.3.2 Třídy komunikací a funkční skupiny MK
Komunikace I. třídy, které tvoří významnou bariéru pro cyklisty v Pardubicích, jsou ve
sledovaném území 3. Jsou zobrazeny na mapě 5, kde jsou rozděleny komunikace dle třídy.
Nejvýznamnější je silnice I37, která prochází územím ze severu od Hradce Králové k jihu
k Chrudimi. Tato komunikace zajišťuje vazbu na systém nadřazené komunikační sítě –
rychlostní komunikaci R35 (Liberec – Vysoké Mýto - Olomouc) a dálnici D11 (Praha –
Hradec Králové). Další napojení na D11 a R35 zajišťuje silnice I36. Ta vstupuje do území
v severozápadní části, následně je vedena společně s I37, poté kolem nádraží a po
rychlodráze. Území opouští na severovýchodě. Silnice I2 ze směru Praha – Kolín – Přelouč
vstupuje do území ze západu. Mezi významné silnice II. třídy patří silnice II324, která tvoří
severojižní osu města dále potom silnice II322 a II325.
Rozdělení do funkčních skupin je patrné v mapě 6. Rozdělení, které poskytl jako
podkladový materiál odbor dopravy, bylo chybné a neodpovídalo normě34. Pokud by bylo
toto rozdělení ponecháno, nebylo by dle normy možné na některých komunikacích
navrhnout infrastrukturu pro cyklisty. Proto bylo rozřazení dle funkčních skupin MK
revidováno. Jelikož hranice mezi jednotlivými skupinami není vždy jednoznačná, mohli být
některé komunikace zařazeny i jinak. Na obrázku 13 je vyobrazena tabulka z ČSN 73
61110, ve které jsou shrnuty charakteristiky jednotlivých funkčních skupin MK.
Na území města se vyskytují komunikace skupin B, C a D. V Pardubicích se vyskytuje
několik komunikací, na kterých je maximální povolená rychlost vyšší, než 50 km/h a jejichž
křížení je řešeno mimoúrovňově. V těchto případech se sice nejedná o průtahy
rychlostních silnic, čili potenciální komunikace funkční skupiny A, ale některé jejich
parametry tomu odpovídají. Tyto komunikace byly v mapě označeny, jako významné
komunikace funkční skupiny B. V mapě jsou dále vyznačeny běžné komunikace funkční
skupiny B. Jedná se o průtahy silnic II. a III. třídy a další významné sběrné komunikace
34

Za MK funkční skupiny A byly označeny komunikace, jejichž parametry neodpovídají průtahům
rychlostních komunikací na hranici vyšších urbanistických celků, tak jak jsou popsány v ČSN 73 6110.
Příkladem je například komunikace II324, která prochází centrem města, s maximální povolenou rychlostí do
50 km/h v dvoukruhovém uspořádání. Do vyšší třídy byly zařazeny i některé obslužné komunikace, jejich
třída byla nadhodnocena z C na B.
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s převládající dopravní funkcí. V mapě byly dále vyznačeny vybrané komunikace skupiny C
s převládající funkcí obslužnou, ale stále významnou dopravní funkcí. Ostatní komunikace
skupiny C a komunikace skupiny D nebyli v mapě zvýrazněny.
Mezi významné komunikace funkční skupiny B byla zařazena pouze komunikace I37, která
protíná město na západní straně. A Rychlodráha, která by také některými svými
parametry odpovídala funkční skupině A (návrhová rychlost, několik mimoúrovňových
křížení).

Obrázek 13: Charakteristiky funkčních skupin a podskupin místních komunikací podle dopravního významu ve vztahu ke struktuře
osídlení (Prokeš, 2006)
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Mapa 5: Třídy silnic na území města (Jirsa, 2010); Zdroj: (Město Pardubice, 2010)
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Mapa 6: Funkční skupiny MK na území města (Jirsa, 2010); Zdroj: (Město Pardubice, 2010)
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Mapa 7: Intenzity dopravy (Jirsa, 2010); Zdroj: (ŘSD, 2005)
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Z analýzy funkčních skupin komunikací vyplývá, že na všech komunikacích ve sledovaném
území, kromě silnice I37, lze navrhnout společný i oddělený provoz cyklistů, v HDP.
V případě potřeby infrastruktury pro cyklisty souběžně s I37 je vhodné navrhnout
samostatnou stezku, případně stezku v PP. To samé platí i pro Rychlodráhu vzhledem
k návrhové rychlosti na této komunikaci, která je 70 km/hod. Dalším kritériem pro návrh
infrastruktury pro cyklisty jsou intenzity dopravy.
4.3.1 Intenzity dopravy
Mapa 7 zobrazuje intenzity motorové a cyklistické dopravy. Data publikovalo Ředitelství
silnic a dálnic po sčítání v roce 2005. Největším nedostatkem, kromě neaktuálnosti dat35,
je, že data nepokrývají celou komunikační síť. Jsou zpracovány silnice I. a II. třídy a navíc
několik dalších významných komunikací. Informace o intenzitách navíc nejsou k dispozici
pro uvedené komunikace v celé délce. Mapa tak působí nekompletně a útržkovitě.
Co se týče intenzit cyklistické dopravy, sčítání nelze pokládat za hodnověrné. V některých
úsecích s reálně výrazným objemem cyklistické dopravy je uvedena nulová intenzita.
Cyklistická doprava jakoby v těchto úsecích zmizela a pak se v navazujícím úseku opět
objevila. Je možné, že sčítání cyklistů nebyla věnována patřičná pozornost. Chyba může
vyplývat například z opomenutí cyklistů v přidruženém prostoru MK. Příkladem
takovýchto úseků je Rychlodráha, část Palackého třídy, nebo úsek S. K. Neumana a 17.
listopadu. Další nevýhodou tohoto sčítání je nelogické rozdělení intervalů intenzit cyklistů,
z kterých lze těžko identifikovat rozdíly mezi využitím jednotlivých komunikací36. Navíc
jsou intenzity cyklistů vztaženy k průměrné hodině, zatímco norma počítá při návrhu
infrastruktury pro cyklisty s intenzitami za špičkovou hodinu. Přestože sčítání intenzit
cyklistů působí v některých úsecích věrohodně, nelze mu přikládat velkou váhu v návrhu
směrového vedení koridorů pro cyklisty a už vůbec ne pro návrh konkrétních opatření.
Věrohodné sčítání intenzit cyklistů je významný podklad pro tvorbu technického plánu
infrastruktury pro cyklisty. Tento podklad bude třeba při případné revizi plánu doplnit a
plán na jeho základě upravit. V této práci budou uvažovány intenzity cyklistů na základě
zkušenosti a pozorování autora.
Pozorování na několika významných komunikacích37 ve špičkovou hodinu ukázalo, že
intenzity cyklistů se pohybují v rozmezí 100 - 250 cyklistů / hod.38 Pro tuto hodnotu z ČSN

35

Od pořízení dat bylo v centru města otevřeno velké nákupní centrum, které pravděpodobně indukovalo
určitý objem dopravy. Zároveň byla zprůjezdněna nová komunikace v centru města (propojka mezi ulicí K
Polabinám a Sukovou třídou). Od roku 2005 došlo navíc ke značnému nárůstu automobilové dopravy.
36
První dva intervaly (0 / hod. a 1 – 5 / hod.) zahrnují komunikace, které jsou málo využívány cyklisty – tyto
intervaly by bylo možné sjednotit. Další interval (6 – 50 / hod) má příliš velký rozsah a spadá do něj většina
komunikací – tento interval by bylo vhodné rozdělit. Poslední interval zahrnuje intenzitu cyklistů větší než
50 cyklistů za hodinu – zde by bylo vhodné určit horní hranici, aby bylo možné získat informaci o
maximálních intenzitách.
37
Ulice 17. listopadu, Palackého, Jahnova, Hradecká
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73 6110 (obrázek 4) vyplývá, že by měl být navržen oddělený provoz cyklistů téměř vždy39.
Je pravděpodobné, že tyto intenzity cyklistické dopravy budou dosaženy i na většině
komunikací funkční skupiny B a na významných komunikacích skupiny C. Cyklisté by tudíž
měly být na většině významných komunikací města odděleni od motorové dopravy, ať už
v HDP nebo PP.
Sledovány byly také vybrané profily v rezidenčních oblastech, kde je v současné době
provoz cyklistů oddělen od motorové dopravy. Vyšlo najevo, že oddělení cyklistické
dopravy od motorové není v těchto oblastech nezbytně nutné. Jako příklad lze uvést ulici
Češkova, nebo Benešovo náměstí, kde intenzity motorové dopravy nepřesahují 2500
vozidel / 24h a intenzita cyklistické dopravy nepřesahuje 150 cyklistů za hodinu. V obou
případech jsou navíc cyklisté odděleni v PP a to na společných stezkách pro chodce a
cyklisty. Tím se snižuje kvalita pobytových prostor, komfort pěších a často i samotných
cyklistů, kteří jsou převáděni z jedné strany komunikace na druhou a ochuzeni o práva
přednosti, která by požívali v HDP. V těchto profilech by bylo vhodnější ponechat cyklisty
společně s motorovou dopravou, případně umožnit jejich obousměrný provoz
v jednosměrných komunikacích svislým dopravním značením. Další zatím v Pardubicích ne
běžně využívaná možnost je zklidnění residenčních oblastí v režimu zóna tempo 30.
Další otázkou je, zda na významných komunikacích oddělovat cyklisty v HDP, či PP. Jak již
bylo uvedeno v analýze funkčních skupin, oddělení cyklistů od motorové dopravy formou
vedení v PP, nebo na samostatných stezkách je nezbytné u Rychlodráhy a silnice I37. U
dalších komunikací jsou rozhodující intenzity motorové dopravy a návrhová rychlost
(obrázek 3). Na komunikacích s návrhovou rychlostí do 50 km / hod je možné oddělení jak
v HDP, tak v PP, pokud intenzita motorové dopravy nepřesahuje 20 000 vozidel / den.
Tato hodnota je překročena na komunikacích Jahnova a Bubeníkova (24 000), náměstí
Republiky a Sukova třída (20 250) a Hradecká (26 854). Z normy vyplývá v těchto
případech potřeba oddělení infrastruktury pro cyklisty od motorové dopravy formou
vedení v PP.
Jak již bylo uvedeno v teoretické části práce, je třeba s tabulkami z ČSN 73 6110 pracovat
jako s „orientačním pomocným postupem a zaměřit se na přirozené, logické a skutečně
relevantní řešení ve vztahu k území.“ Komentář k tabulce z technické normy, která je na
obrázku 3, se objevuje i v metodice „Cyklistická infrastruktura a její specifické aspekty“ a
říká: „Pro úspěšný rozvoj cyklodopravy je nutné do budoucna uvažovat v oblasti C o
prodloužení vertikálním směrem k vyšším intenzitám motorových vozidel a doplněním o
možnost společného vedení.“ (Čárský, Martínek, 2008) Není tedy vhodné se striktně držet
38

Pozorování nebylo provedeno za příznivých povětrnostních podmínek tak, jak uvádí TP 179. Pozorování
není reprezentativní ani vzhledem k rozsahu vzorku (časový úsek sčítání). Nicméně je z pozorování zřejmý
řád, ve kterém se intenzity cyklistické dopravy pohybují.
39
Jedině pokud intenzity motorové dopravy nedosahují 2500 vozidel / hod., navrhuje se oddělení až pro
více než 150 cyklistů / hod. Všechny komunikace ve městě. Na kterých proběhlo sčítání dopravy, hranici
2500 vozidel / hod. překračují, tudíž je třeba navrhnout oddělení cyklistické dopravy.
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této tabulky a vyloučit oddělení cyklistické dopravy v rámci HDP na komunikacích
Jahnova, Bubeníkova, náměstí Republiky, Sukova třída a Hradecká. Tyto komunikace patří
mezi významné městské osy, na něž jsou vázány hlavní směry poptávky cyklistické dopravy. V souvislosti s případnou realizací opatření pro cyklisty v HDP na těchto
komunikacích, by bylo vhodné, motorovou dopravu na těchto komunikacích zklidnit.40

40

Zklidnění i případné snížení kapacity komunikací v centru v návaznosti na dobudování obchvatů města je
vhodné nejen z hlediska cyklistické dopravy, ale obecně přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel města. Je
žádoucí, aby tranzitní doprava a část místní a cílové dopravy v budoucnu využívala obchvaty. Pokud nebude
v centru města doprava dostatečně zklidněna, zkrátí si raději někteří řidiči cestu přes centrum. Snížení
objemu automobilové dopravy v centru města je vhodné i vzhledem k rozvoji dalších funkcí této oblasti a ke
zvýšení kvality veřejných prostor. Centrum města by se mělo postupně stát více atraktivním místem jedním z důvodů, proč nehledat bydlení v suburbiích.
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5 Stav cyklistické infrastruktury
5.1 Základní údaje o cyklistické
dopravě v Pardubicích
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školy na kole (Martínek, J., et al., 2007).
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Graf 2: Podíl jednotlivých druhů dopravy na cestách do zaměstnání
většího podílu cyklistů už jenom Krnov,
a škol v Pardubice, na základě SLDB 2001 (Martínek, 2007)
Prostějov a na úplné špičce je Břeclav s 26%.

V Evropském kontextu by bylo možné Pardubice zařadit mezi průměrná dánská města.
Průměr podílu cyklistiky v Dánsku je 18%. Nejvyšší podíl cyklistů mají v Nizozemí, kde
v průměrném městě je podíl cyklistiky na přepravní práci 27%41. Pokud by se Pardubice
měly vyrovnat nejcyklistyčtějším Evropským městům, musely by podíl cyklistů více než
zdvojnásobit.
Data o podílech jednotlivých druhů dopravy na přepravním výkonu byla pořízena před
devíti lety. Vhledem k rapidnímu zvýšení motorizace obyvatel42, lze předpokládat, že
neodpovídají skutečnému stavu. V letech 2006 a 2007 provedlo občanské sdružení Město
na kole dotazníkový průzkum. Jednou z otázek bylo „Do práce (do školy) se dostáváte
nejčastěji dopravním prostředkem: a) automobil, b) MHD, c) kolo, d) chodíte pěšky?“
Výsledky průzkumu (graf 3) potvrdily nárůst automobilové dopravy, na úkor

41

U údajů pro zahraniční města se jedná o celkovou dělbu přepravní práce. Údaje pro ČR se vztahují pouze
na cesty do zaměstnání a škol.
42
Například mezi lety 2000 a 2005 byl nárůst intenzit osobních vozidel 33% v celorepublikovém měřítku.
(Bartoš, Martolos, 2007)
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veřejné a pěší dopravy. Podíl cyklistů
vzrostl oproti roku 2001 o 3% na
21%
21%.43 Do jaké míry byl průzkum
pěší provoz
33%
správný, ukáže až SLDB 2011. Mírný
cyklistická doprava
IAD
nárůst cyklistů by mohl být zapříčiněn
MHD
rozvojem infrastruktury pro cyklisty
21%
v 90. letech (viz. níže). Možnou
25%
příčinou je i vzrůstající obliba
rekreační cyklistiky, od které je
Graf 3 Podíl jednotlivých druhů dopravy na cestách do zaměstnání a škol
snadný přechod k používání kola
v Pardubicích. (Jirsa, 2007)
v denním životě. Důvodem může být také snížení atraktivity VD vlivem zhoršené dopravní
situace a dopravní kongesce.
Tradičně velký podíl cyklistiky v Pardubicích44, vyplívající z terénního reliéfu i sídelní
struktury, vyvolal v souvislosti s nárůstem IAD poptávku po cyklistické infrastruktuře.
S budováním sítě komunikací pro cyklisty se začalo v devadesátých letech. Na základě
generelu ing. Kňourka (1992) byla navržena síť tras. Předpokladem při zpracování
generelu byla segregace cyklistů do PP. To bylo odůvodněno snahou o zvýšení
bezpečnosti cyklistů a nedostatkem uličního prostoru45.
Generel byl implementován do územního plánu města a navržená infrastruktura byla
v podstatné části realizována. Podle informací odboru dopravy byly některé další stezky
pro cyklisty realizovány na základě iniciativy samotných úředníků a dalších osob, často
v souvislosti s rekonstrukcemi MK, nebo technické infrastruktury. V tomto duchu,
v podstatě bez koncepce, pokračuje rozvoj infrastruktury i nadále (Kubů, Novotná, 2009).
Až do nedávna byla, až na dvě výjimky, striktně uplatňována snaha segregovat cyklisty do
PP. Z toho vyplývá i jednostranný charakter infrastruktury, který bude detailně popsán
v další kapitole.

5.2 Popis sítě komunikací pro cyklisty
V této kapitole budou nejprve popsány jednotlivé druhy infrastruktury, které se ve městě
vyskytují, a bude popsána síť komunikací pro cyklisty. Podklady pro zmapování
infrastruktury pro cyklisty poskytl Magistrát města Pardubic. V podkladech chyběly
informace o druhu komunikací pro cyklisty, zejména způsob vedení a značení. Chybějící
atributy byly získány průzkumem v terénu.
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Je třeba vzít v úvahu rozdílnou metodiku sčítání v roce 2001 a dotazníkového šetření z roku 2007.
V šetření v roce 2007 bylo zohledněno pohlaví a věk uživatelů. Na otázky odpovídalo více než 1000
respondentů na ulicích, v různých částech města.
44
Vyplývá z ankety mezi pamětníky. Otázka zněla, zda bylo dříve více cyklistů. Většina respondentů
odpověděla, že dříve bylo cyklistů mnohonásobně více: „Dřív, Pardubice - to byly šusťáky a kola.“ Negativní
odpověď se mezi 10 respondenty nevyskytla.
45
Problematice bezpečnosti cyklistů v HDP respektive PP se věnovala kapitola 3.3.5.
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V závěru kapitoly následuje diskuze jednotlivých koridorů, která bude základním
podkladem pro návrh nového plánu infrastruktury pro cyklisty.
5.2.1 Zastoupení jednotlivých druhů infrastruktury
Celková délka infrastruktury pro cyklisty v Pardubicích je 57,1km. V mapě 8 jsou barevně
odlišeny samostatně vedené stezky pro cyklisty, dále potom komunikace pro cyklisty v PP
a v HDP. Mezi samostatně vedené stezky jsou zařazeny i komunikace označené značkou
B11 zákaz vjezdu motorových vozidel. Mezi komunikace v PP jsou započítány vyhrazené
jízdní pruhy, cyklopiktokoridory i
2,9; 5%
jednosměrné
komunikace
s obousměrným provozem cyklistů
(i v případě, že jsou označeny pouze
16,8; 29%
HDP
SDZ). Pokud je v některém úseku
PP
MK infrastruktura ve více jízdních
Samostatná stezka
37,5; 66%
pruzích, či pásech, jsou započítány
všechny pruhy, pásy46. Podíly
jednotlivých druhů infrastruktury
pro cyklisty dle umístění jsou
Graf 4: Podíl jednotlivých druhů infrastruktury pro cyklisty dle jejich
znázorněny v grafu 4.
umístění v prostoru MK, nebo na samostatné stezce. (Jirsa, 2010)

Jak již bylo řečeno, infrastruktura pro cyklisty v Pardubicích vyniká poměrně
jednostranným charakterem. 95% infrastruktury se nachází mimo HDP. 29%
infrastruktury jsou samostatné stezky (včetně MK se zákazem vjezdu motorových vozidel).
Tyto samostatné stezky se nacházejí podél vodních toků, v parkových oblastech, na
sídlištích a napojují některé odlehlejší části obce, případně obce ležící mimo sledované
území. Některé oblasti v širším centru města jsou označeny jako samostatné stezky pro
chodce a cyklisty. V několika případech se jedná o náměstí, nebo chodníky, která na ně
navazují. Příkladem je Jiřího z Poděbrad, část Jindřišské ulice nebo Klášterní ulice.
Stezky v PP tvoří 66% infrastruktury. Nacházejí se v prostoru místních komunikací různého
významu, od průtahů silnic 1. třídy (Rychlodráha), přes sběrné a obslužné komunikace až
po prostor MK ve zklidněných zónách (Benešovo náměstí). Vyskytují se ve všech svých
variantách (viz. 3.3.3).
Minimální je zastoupení infrastruktury pro cyklisty v HDP. Jedná se o dva protisměrné
pruhy pro cyklisty (Labská a Devotyho), dva cyklopiktokoridory, které vyznačují
protisměrný provoz cyklistů v jednosměrných ulicích (Smilova a Sladkovského), ulici
Rokycanova, která je zobousměrněna pouze pomocí SDZ a konečně také o vyhrazené
jízdní pruhy v Bělehradské ulici.
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Jedná se například o stezky vedoucí v PP po obou stranách MK, nebo o případy, kdy je umožněn
protisměrný provoz cyklistů v jednosměrné komunikaci v HDP a zároveň v PP, atd.
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Podle druhu dopravního značení jsou barevně odlišeny koridory pro cyklisty na mapě 9.
Podíl jednotlivých druhů na celkové délce infrastruktury je vyjádřen v grafu 5. Ve většině
případů (72%) je realizována stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Druhé
nejčastější jsou komunikace se zakázaným vjezdem motorových vozidel (12%). Méně
zastoupeny jsou stezky pro chodce a cyklisty se s odděleným provozem (6%) a vyhrazené
jízdní pruhy (5%).
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0,1; 0%
2,7; 5%
3,2; 6%

Zákaz vjezdu motorových vozidel
7,0; 12%

0,6; 1%
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Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem
Protisměrný provoz cyklistů (pouze SDZ)
Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty

41,4; 72%

Cyklopiktokoridor

Graf 5 Podíl infrastruktury dle dopravního značení (Jirsa, 2010)

5.2.2 Závěry z analýzy infrastruktury pro cyklisty
Obecně lze soudit, vzhledem k výše diskutovaným specifikám různých druhů
infrastruktury, že síť komunikací pro cyklisty s velkým zastoupením stezek v PP a stezek
pro chodce a cyklisty se společným provozem neodpovídá potřebám dopravních cyklistů.
Neumožňuje rychlou a plynulou jízdu. Cyklisté ztrácí přednost v křižovatkách a jsou nuceni
přizpůsobovat rychlost jízdy chodcům. Naopak tato infrastruktura uspokojuje potřeby
v dopravě méně sebejistých uživatelů s nižšími nároky na cestovní rychlost. Negativním
jevem je restrikce cyklistů v HDP popsána v kapitole 3.3.6. U některých uživatelů (zejména
dopravních cyklistů) vede povinnost používat existující infrastrukturu ke snížení atraktivity
cyklistické dopravy.47 To platí zejména u komunikací, které by bylo možné označit jako
hlavní radiály – Palackého, S. K. Neumana, Hradecká, Dašická, atd.
Síť komunikací pro cyklisty není spojitá, jednotlivé stezky na sebe často nenavazují. A
v některých důležitých úsecích zcela chybí. Tento fakt vyplývá ze striktního lpění na
oddělení cyklistů v PP. V mnoha případech není technicky možné zajistit návaznost stezek
vedoucích v PP. V některých úsecích nebyla stezka vybudována prostě proto, že PP nemá
dostatečnou šířku (17. Listopadu, Jana Palacha).
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Do této skupiny může patřit i řada potenciálních cyklistů.
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Mapa 8: Druhy infrastruktury pro cyklisty dle umístění: HDP / PP / samostatné stezky (Jirsa, 2010)
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Mapa 9: Druhy infrastruktury pro cyklisty dle značení (Jirsa, 2010)
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Obrázek 14: Příklady nevyhovujícího technického stavu (Milheimova, Češkova), vedení cyklistů v PP v koridorech s velkými
intenzitami pěších a cyklistů (Wonkův most) a vedení cyklistů v PP v residenčních oblastech (Benešovo náměstí). (Jirsa, 2010)
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Na několika místech jsou stezky vedené v PP v rezidenčních oblastech. Tyto stezky nemají
opodstatnění z hlediska intenzit cyklistické a motorové dopravy a znemožňují
plnohodnotné využití veřejného prostoru (pobytová, estetická, rekreační funkce)48.
Nezřídka pokulhává i kvalita provedení těchto smíšených stezek. Například v ulici Češkova
jsou uprostřed stezky sloupy veřejného osvětlení, v ulici Milheimova je povrch stezky
v havarijním stavu. Se špatným provedením stezek se setkáváme i mimo residenční
oblasti. Například na nadjezdu „U Parama“ v PP silnice I37 je stav povrchu stezky naprosto
nevyhovující. V podjezdech pod železnicí na 17. listopadu a na S. K. Neumana nedosahuje
stezka požadované šířky49. Uvedené případy nevyhovujícího technického stavu a
neopodstatněného vedení cyklistů v PP jsou na obrázku 15.
Naproti tomu za vydařené řešení lze označit několik pro cyklisty zobousměrněných
jednosměrných komunikací, ať už pouze pomocí SDZ, nebo vyhrazeným pruhem pro
cyklisty, případně cyklopiktokoridorem: Fidrova, K Přejezdu, Rokycanova, Labská,
Devotyho, Smilova, Sladkovského. Tato opatření přispívají ke zvýšení plošné prostupnosti
území pro cyklisty.
Dalším vydařeným prvkem sítě koridorů pro cyklisty jsou chráněné a samostatné stezky,
vedoucí podél řek a skrz parky a další stezky, které zajišťují vazbu na odlehlejší zdroje a
cíle dojížďky. Jedná se například o stezky z Pardubic do Nemošic, podél Labe do Rábů, do
Starých Jesenčan, Černé za Bory, Svítkova, nově zbudovanou stezku na levém břehu
Chrudimky od Bubeníkových sadů k parku Pod Vinicí a další stezky.
V ne poslední řadě je třeba vyzdvihnout klady zklidněných zón, ve kterých není třeba
realizovat žádná speciální opatření pro cyklisty. Příkladem je oblast Pardubiček, kde je
téměř celé území označeno jako obytná zóna a to i přes to, že návrhové parametry MK
zde odpovídají spíše zóně 30. Další zóny 30 jsou uplatňovány v různých částech města,
nikdy však ne plošně, tak jako obytná zóna v Pardubičkách.

5.3 SWOT cyklistické dopravy v Pardubicích
Tato kapitola stručně shrnuje poznatky z analytické části práce. Jako nástroj je použita
SWOT analýza shrnující slabé a silné stránky, hrozby a příležitosti. Mezi slabé stránky a
silné stránky jsou zařazeny jevy, které se dají ovlivnit plánováním cyklistické dopravy.
Mezi příležitosti a hrozby jsou zařazeny jevy, jež nelze ovlivnit, nebo spadají do jiné oblasti
plánování, než plánování cyklistické dopravy50 (celková dopravní koncepce, územní
plánování). SWOT analýza je na následující stránce na obrázku č. 15.
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Stezky pro chodce a cyklisty v rezidenčních oblastech negativně ovlivňují komfort pěších, zabírají prostor,
který by mohl být využit pro zeleň, pro odpočinek a zastavení se, venčení psů, dětské hry a další aktivity.
49
Zde je šířkové uspořádání pevně dáno mostní konstrukcí. Jeho rozšíření je otázkou dlouhodobého
výhledu.
50
Hranice jednotlivých oblastí plánování nejsou ostře vymezeny. Ideální plánování by mělo být co nejvíce
komplexní. Plánování pro cyklisty by mělo být součástí dopravního a územního plánování.
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Silné stránky
Cyklistická doprava je podporována – investice do infrastruktury
Budování infrastruktura pro méně zkušené cyklisty v PP
Odlehlejší části obce a okolní obce často propojeny s městem
vyhovující stezkou
Podél řek a některými parky prochází chráněné stezky
Jsou zobousměrňovány jednosměrné komunikace, pomocí
infrastruktury v HDP
Odvaha odboru dopravy a dopravního inspektorátu realizovat
pilotní opatření i bez podpory v legislativě

Příležitosti
Územní plánování zaměřené na udržitelný rozvoj (zatraktivňování
centra, mobility management, pěší a zklidněné zóny, polyfunkční
zástavba s vysokou hustotou zalidnění, apod.)
Změna hodnotového systému a životního stylu obyvatelstva
(aktivní životní styl, větší význam přikládán životnímu prostředí,
pohybu, kvalitě veřejných prostranství)
Možnost získávání financí z dotačních titulů (EU, SFDI)
Politické vedení shledá rozvoj cyklistické dopravy za jednu z priorit
rozvoje města

















Slabé stránky
Infrastruktura neumožňuje rychlou a plynulou jízdu – je převážně
v PP a společně s pěší dopravou (cyklisté ztrácí práva přednosti,
která mají motoristé)
Infrastruktura je chybně budována na předpokladu segregace do
PP
Infrastruktura není spojitá
Infrastruktura není ve všech vhodných koridorech
Není zajištěna plošná prostupnost území pro cyklisty
Negativní restrikce cyklistů v HDP
Síť komunikací nemá jasnou hierarchii
Málo často využito zklidněných zón
Chybí koncepce rozvoje cyklistické infrastruktury
Zřizování stezek v PP ve zklidněných oblastech
Špatný technický stav povrchu několika stezek pro cyklisty
Hrozby
Územní plánování orientované na automobilovou dopravu (urban
sprawl, zkapacitňování sítě pro motorovou dopravu, atd.)
Změna hodnotového systému a životního stylu obyvatelstva
(pohodlný životní styl, zaměřený na možnosti a kvantitu, nikoliv
kvalitu)
Politické vedení nebude shledávat rozvoj cyklistické dopravy za
jednu z priorit rozvoje města
Nová a pilotní opatření nebudou dobře přijata veřejností

Obrázek 15: SWOT analýza cyklistické dopravy v Pardubicích. (Jirsa, 2010)
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Jednosměrná komunikace s parkovacím pruhem,
do 50 km / h

Jednosměrná komunikace s příčným parkováním,
do 50 km / h

Obousměrné komunikace s parkovacími pruhy při rychlosti,
do 50 km / hod.

Protisměrný provoz v jednosměrce,
do 50 km / hod.

Protisměrný provoz, příčné parkování,
do 30 km / hod.

Protisměrný provoz v jednosměrce,
do 30 km / hod.

Základní šířkové uspořádání u podélného stání,
do 50 km / hod.

Obrázek 16: Příklady uspořádání vyhrazených jízdních pruhů a cyklopiktokoridorů při minimálních rozměrech HDP. (Cach, 2009;
Jebavý, 2010)
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6 Návrh infrastruktury pro cyklisty
Samotný návrh infrastruktury vychází z předcházející analýzy. Návrh reaguje na slabé
stránky vyplývající ze SWOT analýzy. Zároveň je snaha o prohloubení a využití potenciálu
silných stránek. Logicky se první část návrhu věnuje úpravám současné infrastruktury.
Následuje návrh nových koridorů pro cyklisty a příslušné infrastruktury na těchto
koridorech. Posledním krokem je návrh zklidněných zón, kterými budou vymezeny oblasti,
ve kterých není třeba zřizovat žádná opatření pro cyklisty.

6.1 Návrh úpravy současné sítě
Jak bylo uvedeno, stávající infrastruktura neodpovídá potřebám dopravních cyklistů,
naopak vyhovuje potřebám méně sebejistých uživatelů. Vhodným řešením jsou, již na
několika místech v Pardubicích realizované, stezky pro chodce s povoleným vjezdem
cyklistů. Na rozdíl od stezek pro chodce a cyklisty, které je cyklista povinen použít, budou
mít cyklisté v tomto případě možnost se svobodně rozhodnout, zda použít HDP či PP. O
tomto druhu infrastruktury bylo pojednáno v kapitole 3.3.3. Opatření bude spočívat v
plošném nahrazení SDZ C8, C9 a C10 u stezek v PP za SDZ C7 s doplňkovou tabulkou
E12. Výjimkou budou některé stezky, u kterých je vedení cyklistů v přidruženém prostoru
dobře opodstatněné a neomezuje plynulost provozu cyklistů51. Výměna značení není
nutná u stezek samostatně vedených.
Toto opatření nebude nutné realizovat v případě, že bude schválena novela vyhlášky
30/2001 Sb., kterou bude povinnost stezku užít zrušena. „V optimálním případě by mohla
novela vejít v platnost v listopadu 2011.“ (Cach, 2010)52 Ať už bude povinnost použít
stezku odstraněna legislativně, nebo bude nutné změnit DZ, v každém případě je třeba
odstranit DZ B8 - zákaz vjezdu cyklistů, kterým je restrikce cyklistů v HDP na části
komunikací stvrzena.
Dalším bodem v úpravě stávající infrastruktury je rekonstrukce povrchu stezky na mostu
(nadjezdu nad železnicí) u Parama v PP silnice I37. Tuto rekonstrukci je třeba zahrnout do
projektové dokumentace rekonstrukce nadjezdu, která je v dohledné době plánována.
Úprava povrchu na stezce v ulici Milheimova nebude třeba. Je zde totiž navrženo zrušení
části stezky v PP, ve které je povrch nevyhovující. Další úseky budou zrušeny v Milheimově
ulici a na Benešově náměstí. U několika dalších stezek pro chodce a cyklisty v residenčních
oblastech, není navrženo jejich nahrazení stezkou pro chodce s povoleným vjezdem
cyklistů, nýbrž jejich úplné zrušení. Jejich zrušení půjde v souběhu se zavedením
zklidněných zón, které je popsáno níže.
51

Opodstatněné jsou stezky vedoucí v PP podél komunikací s velkou intenzitou motorové dopravy, jsou na
nich nízké intenzity pěších a nejsou přerušovány častým křížením. Jedná se často o stezky pro dojíždění
(Svítkov, Nemošice, atd.).
52
Tomáš Cach je členem skupiny skupina pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy při
Ministerstvu dopravy ČR.
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Poslední částí návrhu úprav stávající infrastruktury je zaměřena na změnu přednosti na
některých stezkách, tak aby právo přednosti získali cyklisté. Jedná se především o několik
křížení významných koridorů pro cyklisty s výjezdy z objektů. Úprava přednosti je
navržena jako úprava DZ jak vodorovného, tak svislého. Může být zvážena i stavební
úprava. Vozidlo vyjíždějící z objektu by v takovém případě překonávalo chodníkový
přejezd, na kterém vede stezka. Všechny popsané úpravy stávající infrastruktury ilustruje
koordinační výkres.

6.2 Návrh nové infrastruktury
Navržené úpravy stávající sítě povedou k využívání HDP dopravními cyklisty. Z analýzy
intenzit dopravy vyplývá, že na významných komunikacích je žádoucí oddělit cyklisty od
motorové dopravy. Proto je nutné navrhnout novou infrastrukturu, která cyklisty od
motorové dopravy oddělí v rámci HDP. V těchto případech povede nová infrastruktura
v HDP paralelně s již existující infrastrukturou v PP53.
Infrastruktura v HDP je navržena i na některých komunikacích, kde zatím žádná opatření
pro cyklisty neexistují. Jedná se o komunikace, kde bylo, na základě analýzy směrů
poptávky cyklistické dopravy a analýzy intenzit dopravy, zřízení infrastruktury uznáno za
vhodné. Zřízení infrastruktury v HDP bylo upřednostněno před infrastrukturou v PP
především proto, že lépe odpovídá potřebám dopravních cyklistů. Byla vzata v úvahu i
další hlediska, jako například snazší realizace, nižší náklady, menší nároky na prostor.
Druh navržené infrastruktury v HDP, se odvíjí zejména od šířky HDP54. K posouzení
možnosti zřízení různých opatření v závislosti na šířce byla použita Metodická pomůcka
pro vyznačování pohybu cyklistů v HDP, která je součástí generelu cyklistické dopravy
Brna (Cach, 2009; Jebavý 2010). Ukázky z metodiky jsou na obrázku 16 na straně 53.
Mezi navrženými opatřeními převládají vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty (Palackého,
Teplého, Jana Palacha, 17. Listopadu, Sakařova a další). Na některých komunikacích
vyžaduje zřízení pruhů pro cyklisty úpravu režimu parkování. Například v ulici 17.
Listopadu a Jana Palacha bude zrušeno podélné parkování po jedné straně komunikace.
Drobné úpravy režimu parkování budou nutné i v ulicích Sakařova, Kosmonautů,
Štrossova, K Polabinám a v Dražkovicích.
Na všech čtyř-pruhových komunikacích ve městě byl navržen BUS + cyklo pruh. Toto
opatření je primárně zaměřeno na preferenci MHD. Jeho dobré fungování se bude odvíjet
zejména od intenzit cyklistické a hromadné dopravy55. Toto řešení je třeba nejprve ve
53

Příkladem souběhu infrastruktury v PP a HDP je ulice Bělehradská, kde existují již dnes jak vyhrazené
jízdní pruhy v HDP, tak stezka v PP.
54
Údaje o šířce HDP byly poskytnuty magistrátem města Pardubice doplněné měřením v terénu.
55
Vedle úpravy režimu parkování bude i toto opatření pravděpodobně vzbuzovat negativní ohlasy
veřejnosti. O významu tohoto opatření, zvyšující atraktivitu veřejné a cyklistické dopravy na úkor snížení
atraktivity IAD, bude třeba citlivě informovat veřejnosti.
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vhodném koridoru vyzkoušet (například na S. K. Neumana). Pokud BUS + cyklo pruhy
nebudou dobře fungovat, je třeba provézt revizi infrastruktury pro cyklisty na těchto
komunikacích.
Na užších komunikacích, na které se vyhrazené jízdní pruhy nevešly, bylo navrženo
alternativní řešení - cyklopiktokoridor. Na komunikacích, kde šířka HDP neumožňuje ani
zřízení cyklopiktokoridorů, nebyla navržena žádná infrastruktura. Jedná se o následující
komunikace: Husova, Věry Junkové, Štrossova, Jiřího Potůčka, Nemošická, Kpt. Nálepky.
V těchto ulicích bude možné zřídit infrastrukturu pro cyklisty až v návaznosti na
rekonstrukci komunikací. Dále nebyla infrastruktura navržena na několika komunikacích,
kde není vzhledem k současným intenzitám, zejména motorové dopravy je navržení
infrastruktury pro cyklisty v HDP diskutabilní a zároveň zde v současné době existuje
stezka v PP. Výhledově by na těchto komunikacích mohli být realizovány vyvýšené jízdní
pásy v HDP. Jedná se například o západní část Palackého ulice od křižovatky U Marka, o
ulici Kpt. Bartoše, nebo ulici Poděbradskou.
Infrastruktura v PP byla navržena pouze v úseku mezi Jesničánkami a Dražkovicemi, kde
stezka prochází extravilánem. Jedná se o stezku pro chodce a cyklisty se společným
provozem. Samostatná stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem je navržena
mezi ulicemi K Vápence a Palackého – jedná se o lávku nad železniční dráhou v prostoru
vlakového nádraží. Její součástí by měla být propojení přímo na jednotlivá nástupiště.
Poslední částí návrhu infrastruktury je úprava krytu komunikací v historické části města.
Jedná se o umístění komfortních jízdních pásu z kamenných dlaždic do historické dlažby.
Toto opatření výrazně zvýší komfort cyklistů v intenzivně využívaných koridorech, bez
narušení charakteru městské památkové zóny. Opatření je navrženo v ulici Sv. Anežky
České, na Bělobranském náměstí a v části Labské. Mimo historické centrum je toto
opatření navrženo v části ulice Kunětická – od zdymadla ke kruhovému objezdu U
Josefa56.
Návrh nové infrastruktury je kompletně zahrnut v koordinačním výkresu. Ve výkresu je
několik bodů s čísly – ty označují profily MK, pro které je navrženo příčné uspořádání.
Autorem návrhů je Jakub Kutílek z Města na kole, o. s. Návrhy byly zpracovány jako
podněty pro odbor dopravy magistrátu města Pardubice a jsou umístěny na obrázcích 1720, stranách 58 - 61 této práce.57

6.3 Návrh zklidněných zón
Ve všech rezidenčních oblastech, byla navržena zóna tempo 30. Kromě komunikací
funkční skupiny B a významných komunikací skupiny C, pokrývá zóna plošně veškeré
56

Vzhledem k vysoké ceně těchto komfortních pásů a velké délce úseku v Kunětické má, i přes relativně
silnou poptávku po cyklistické dopravě v tomto koridoru, realizace tohoto opatření menší prioritu.
57
Výkres příčného uspořádání mostu Pavla Wonky neodpovídá navrženému druhu infrastruktury v této
práci. Tato práce navrhuje v daném úseku BUS+cyklo pruh. Vyhrazené pruhy jsou vhodnou alternativou.
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komunikace v zastavěném území města. Zóny 30 jsou komunikacemi skupiny B a několika
komunikacemi skupiny C jasně vymezeny. V Zónách tempo 30 by měly být v co největší
možné míře odstraněny úpravy přednosti. Pokud je to možné, ve zklidněných zónách by
měly být zobousměrňovány komunikace pro cyklisty pomocí SDZ, případně dle potřeby
doplněným o cyklopiktokoridor.
Celé území bude charakterizováno jasnou hierarchií komunikací. Významnější komunikace
budou vybaveny infrastrukturou pro cyklisty v HDP. Pokud infrastruktura pro cyklisty
chybí, nachází se uživatel vždy v zóně 30, kde musí respektovat pravidlo přednosti zprava
a očekávat protisměrný provoz cyklistů v jednosměrných komunikacích. Takováto
hierarchie přispěje i k celkové lepší prostorové orientaci všech uživatelů.
Mezi zklidněné zóny patří i pěší zóny v centru města. Do pěších zón bude vjezd cyklistů
povolen. V územním plánu města je navržena pěší zóna na třídě Míru bez provozu
trolejbusů. V současné době probíhá veřejná diskuze k tomuto tématu. Současná politická
reprezentace se vyslovila ve prospěch zachování MHD v pěší zóně. V této práci jsou
navrženy na třídě Míru BUS + cyklo pruhy. Pokud se zastupitelstvo vysloví v neprospěch
MHD, tak by na třídě Míru měla být zřízena obousměrná stezka pro cyklisty. Oproti
územnímu plánu byl návrh pěší zóny v této práci rozšířen o historické centrum města.
Zklidněné zóny jsou vyznačeny v koordinačním výkresu.
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1 , 2

Palackého, K Polabinám

4

K Polabinám

6

3

K Polabinám – řadící pruhy

5

Palackého – řadící pruhy

17. Listopadu

Obrázek 17: Vzorové příčné řezy vybraných komunikací v Pardubicích (Kutílek, 2010).
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7

Wonkův most – zastávka na severním břehu

8

Wonkův most - přechod pro chodce na severním břehu

9

17. Listopadu

Obrázek 18: Vzorové příčné řezy vybraných komunikací v Pardubicích (Kutílek, 2010).
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10

11

12

Prokopův most

Jahnova – u reálky

Jahnova – zastávka na Komenského náměstí

Obrázek 19: Vzorové příčné řezy vybraných komunikací v Pardubicích (Kutílek, 2010).
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13

Jahnova – ostrůvek u krajského úřadu

14

Dražkovice – odbočení k čerpací stanice

15

Dražkovice

Obrázek 20: Vzorové příčné řezy vybraných komunikací v Pardubicích (Kutílek, 2010).
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6.4 Shrnutí návrhu
Filozofie návrhu se opírá o tři základní myšlenky,
které dobře odrážejí tři části návrhu. V první části
návrhu - úprava současné sítě - je stěžejní
myšlenkou navrátit cyklistům práva přednosti,
které mají ostatní uživatelé. Toho bude docíleno
zejména odstraněním povinnosti použít stezku.
V druhé části návrhu – návrh nové infrastruktury je klíčovou myšlenkou poskytnout cyklistům více
komfortu a bezpečí ve společném provozu
s motorovou dopravou. Poslední myšlenkou je dát
celému území města logický řád – vymezit
zklidněné zóny pro život a pobyt lidí a vedle toho
dopravní koridory, opatřené infrastrukturou pro
cyklisty.

0,7; 1%

6,2; 11%

28,1;
49%
20,7;
36%

1,5; 3%

Bez úprav
Stezka zrušena
Změna SDZ: C9, C10 -> C7+E12
Rekonstrukce povrchu
Úprava přednosti

Pokud nebude legislativně odstraněna povinnost Graf 6: Návrh úpravy současné infrastruktury. (Jirsa,
2010)
použít stezku, bude třeba změnit dopravní značení
u necelých 21 km (36%) stezek v Pardubicích. Úprava přednosti byla navržena na 11%
stezek. 3% stávající infrastruktury budou dle návrhu zrušena a na 700 m dojde
k rekonstrukci povrchu. Návrh úpravy současné infrastruktury znázorňuje graf 6.
34 km nových vyhrazených jízdních pruhů
pro cyklisty je nejviditelnější změna, kterou
návrh
přináší.
Na
komunikacích
s nedostatečnou šířkou je navrženo 7 km
cyklopiktokoridorů. Nově vznikne 7,6 km
BUS+cyklo
pruhů.
Návrh
nové
infrastruktury znázorňuje graf 7.
Graf 8 vyjadřuje procentuální zastoupení
jednotlivých druhů infrastruktury pro
cyklisty dle DZ nyní a po realizaci návrhu
(cílový stav). Graf 9 vyjadřuje absolutní
zastoupení
jednotlivých
druhů
infrastruktury pro cyklisty dle DZ nyní a po
realizaci návrhu.

1,5; 3%

0,9; 2%

7; 14%

7,6; 15%
34; 66%

IP20 - vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty
IP20 - BUS + cyklopruh
V20 - cyklopiktokoridor
Komfortní pásy z kamenné dlažby

Délka infrastruktury pro cyklisty po
realizaci
bude
téměř
dvojnásobná
v porovnání se současným stavem. Délka
vzroste z dnešních 55,7 km na 106,7 km.

C9 - stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem
Graf 7: Návrh nové infrastruktury. (Jirsa, 2010)
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Současný stav infrastruktury pro cyklisty
0,07; 0%

Cílový stav infrastruktury pro cyklisty

0,49; 1%

6,85; 6%

1,48; 1%
7,65; 7%

2,74; 5%
6,95; 12%

0,62; 1%
1,68; 3%

3,18; 6%

7,49; 7%

21,33; 20%
0,62; 1%

36,73; 35%
22,76; 21%
41,42; 72%
0,07; 0%
1,68; 2%
B11 - zákaz vjezdu motorových vozidel

E 12 - protisměrný provoz cyklistů (pouze SDZ)

C7 - stezka pro chodce (provoz cyklistů povolen)

IP20 - vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty

C8 - stezka pro cyklisty

V20 - cyklopiktokoridor

C9 - stezka pro chodce a cyklisty (spol.)

Komfortní pásy z kamenné dlažby

C10 - stezka pro chodce a cyklisty (odd.)

IP20 - BUS + cyklopruh

Graf 8: Srovnání současného stavu infrastruktury pro cyklisty s cílovým stavem – zobrazení podílu jednotlivých druhů infrastruktury
dle DZ. (Jirsa, 2010)

120

IP20 - BUS + cyklopruh

100

Komfortní pásy z kamenné dlažby
V20 - cyklopiktokoridor

80

Km

IP20 - vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty
E 12 - Protisměrný provoz cyklistů (pouze SDZ)
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C10 - stezka pro chodce a cyklisty (odd.)
C9 - stezka pro chodce a cyklisty (spol.)

40

C8 - stezka pro cyklisty
C7 - stezka pro chodce (provoz cyklistů povolen)

20

B11 - zákaz vjezdu motorových vozidel
0
současný stav

po úpravě současné cílový stav po úpravě
infrastruktury
současné a realizaci
nové infrastruktury

Graf 9: Srovnání současného stavu infrastruktury pro cyklisty se stavem po úpravě současné infrastruktury a cílovým stavem –
zobrazení absolutního zastoupení druhů infrastruktury dle DZ v kilometrech. (Jirsa, 2010)
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7 Etapizace a propočet nákladů pro první etapu
První etapa realizace byla určena na 3 roky 2011, 2012, 2013. V tomto období by měl,
v případě úspěchu žádosti do strukturálních fondů EU, probíhat v Pardubicích projekt
CentralMeetbike. V rámci projektu jsou alokovány peníze na tvorbu strategie rozvoje
cyklistické dopravy, tvorbu technického plánu infrastruktury pro cyklisty, pilotní opatření
a kampaně pro veřejnost.58 Před zahájením a po ukončení projektu bude provedena
analýza cyklistické dopravy ve městě s následným vyhodnocením přínosů. Proto je velmi
vhodné, aby realizace plánu probíhala právě v tomto období. Pokud projekt nebude
podpořen, je třeba etapizaci přehodnotit. V takovém případě by etapizace měla
zohledňovat plánovaná dokončení obchvatů města.

7.1 Určení nákladů navrhovaných opatření
Průměrná částka, investovaná městem do cyklistické infrastruktury byla v letech 1995 –
2008 v průměru 7 mil. Kč ročně. (Jirsa, 2009) Připočteme-li k této částce 1,25 mil Kč, které
jsou na pilotní opatření alokována v projektu CentralMeetbike (Martínek, 2010) získáme
sumu, která reprezentuje dostupné prostředky pro první etapu realizace a činní přibližně
22 mil. Kč. Aby bylo možné určit objem prací, které mohou být realizovány v první etapě,
je nejprve nutné vyčíslit jednotlivé náklady.
7.1.1 Náklady na úpravu současné infrastruktury
Nejvýznamnější částí úpravy současné infrastruktury je přeměna cyklistických stezek na
stezky pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů. Tato úprava dlí ve změně SDZ. Náklady
na ní se odvíjí od počtu značek, které bude třeba nahradit a od jejich ceny. V Pardubicích
bude změněno dopravní značení na zhruba 140 úsecích.59 Každý úsek bude opatřen
jednou značkou na začátku a jednou na konci. Při ceně 2400 Kč60 za jednu značku C7 a
doplňkovou tabulku E12 včetně instalace, nepřesáhne celková cena tohoto opatřen 700
tis. Kč. Pokud bude schválena novela zákona, která zruší povinnost stezku použít, nebude
realizace tohoto opatření nutná. V takovém případě budou náklady nulové.
Náklady na zrušení některých stezek jsou zanedbatelné, jelikož spočívají v pouhém
odstranění dopravního značení. Naproti tomu významnou investicí jsou rekonstrukce
nevyhovujících povrchů, které se mohou pohybovat v řádech milionů. Taková
rekonstrukce je navržena na stezce v PP I37 a měla by být realizována současně
s rekonstrukcí této komunikace, která se chystá. Proto tyto náklady nebudou zahrnuty do
rozpočtu realizace plánu.

58

Autor této práce žádost o dotaci pro město Pardubice zpracovával.
Při analýze nebyla zohledněna některá přerušení stezky v místě křížení komunikace. Počet úseků získaný z
analýzy, na kterých je třeba změna značení, byl z tohoto důvodu vynásoben koeficientem 1,5 – určeno
přibližným odhadem.
60
Veškeré odhady nákladů na svislé dopravní značení vychází z diplomové práce Pavly Vohnické (Vohnická,
2005).
59
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Náklady na úpravy přednosti se mohou výrazně lišit v závislosti na jejich provedení.
Přednost může být upravena pouze pomocí DZ, zároveň však může být vhodné provedení
drobných stavebních úprav, kterými se opatření výrazně prodraží. Minimální náklady,
pouze na úpravu DZ, se budou pohybovat v řádu desítek tisíc. Pro účely této práce lze
přibližně odhadnout celkové náklady na 200 tis. Kč.
7.1.1 Náklady na novou infrastrukturu
V tabulce 1 jsou uvedeny orientační ceny infrastruktury pro cyklisty, které vychází
z informací z Komise pro cyklistickou dopravu Hlavního města Prahy61. (Cach, 2010) Ceny
jsou zcela průměrné, bez bližší specifikace, vztaženy na jeden kilometr dané infrastruktury
v jednom směru. V konkrétních případech se mohou ceny lišit v řádech desítek procent
v závislosti na složitosti situace pro zpracování projektové dokumentace, množství prací
při realizaci, potřebě frézování původního VDZ, drobných stavebních úprav a podobně.
Ceny se mohou výrazně lišit i mezi různými zhotoviteli. Je proto třeba brát ceny uvedené
v tabulce čistě orientačně a tabulku průběžně aktualizovat v závislosti na získaných
zkušenostech při realizaci v samotných Pardubicích.
příprava PD realizace Celkem
12 000
40 000

200 000
750 000

212 000
790 000

BUS+cyklo pruh

15 000

350 000

365 000

Kč / km

cyklopiktokoridor
Vyhrazený pruh pro cyklisty

Tabulka 1: Orientační ceny infrastruktury pro cyklisty. (Cach, 2010)

Po vynásobení cen z tabulky s délkou navrhované infrastruktury získáme celkovou cenu
navrhovaných opatření. Odhadované náklady na vyhrazené jízdní pruhy nepřekročí 27
mil. Kč, BUS+cyklo pruhy 2,8 mil. Kč, cyklopiktokoridory 1,5 mil. Kč.
Výrazně nákladnějším opatřením jsou komfortní pásy z kamenné dlažby určené pro
zasazení do historické dlažby. V Praze na náplavce (obrázek 21) byly náklady na toto
opatření přibližně 12 mil. Kč (Cach, 2010). Toto opatření v délce 850m se, na rozdíl od
Pardubického řešení, skládá ze dvou pásů z komfortní dlažby a předláždění prostoru mezi
nimi. Z tohoto důvodu byla cena za jeden metr komfortního pásu v jednom směru
v Pardubicích odhadnuta jako polovina z 80%62 ceny jednoho metru opatření na pražské
náplavce. Kvalifikovaný odhad ceny jednoho metru komfortních pásů z kamenné dlažby je
5650 Kč. Cena za necelých 1,5 km by se pohybovala okolo 8,5 mil. Kč. Zdaleka nejdražším
opatřením (vztaženo na délku infrastruktury) je realizace lávky přes kolejiště hlavního
vlakového nádraží. Uvažujeme-li lávku širokou 2m a cenu 16 000 Kč/m2 budou celkové
náklady stavby 8,4 mil. Kč.

61

V Pardubicích se mohou ceny opatření lišit. Údaje z Prahy jsou získány z několika desítek km realizací.
Proto mají dobrou vypovídající hodnotu.
62
U pražského řešení jde o cenu pro dva pásy v obou směrech. Pro jeden směr stačí jeden pás – proto jedna
polovina. 80% je přibližný odhad toho, o kolik bude pardubické řešení levnější, bez předláždění prostoru
mezi pruhy.
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Obrázek 21: Komfortní pásy pro cyklisty v Praze na náplavce (Vrtal, 2010)
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Nákladné je i vybudování stezky pro chodce a cyklisty do Dražkovic . Cena 600 m této
stezky v šířce 2m při nákladech 1 600 Kč/m2 se bude přibližně 1,9 mil. Kč. Pro určení
nákladu na stezku a lávku byly použity odhady z již citované práce. (Vohnická, 2005)
7.1.1 Náklady na zklidněné zóny
Do minimálních nákladů na zřízení
zklidněných zón lze v krajním případě
započítat pouze úpravu dopravního
značení. Na vjezdu do zklidněné zóny je
třeba umístit dvě značky. Přibližný odhad
průměrného počtu vjezdů do zóny je 20.
V Pardubicích bylo navrženo celkem 34
zón. Při ceně 5 000 Kč za jednu značku
včetně sloupku64 by celková cena tohoto
opatření odpovídala zhruba 6,8 mil. Kč.

Úprava stávající sítě
změna DZ
zrušení stezek
úprava přednosti
Nová infrastruktura
vyhrazené jízdní pruhy
BUS+cyklo pruhy
Cyklopiktokoridory
komfortní pásy
stezka pro cyklisty + lávka
Zklidněné zóny
náklady na DZ
Celkové náklady

884 000 Kč
684 000 (0)Kč
0 Kč
200 000 Kč
49 929 000 Kč
26 860 000 Kč
2 774 000 Kč
1 484 000 Kč
8 475 000 Kč
10 336 000 Kč
6 800 000 Kč
6 800 000 Kč
57 613 000 Kč

Tabulka 2: Návrh úpravy současné infrastruktury. (Jirsa, 2010)
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Zejména nákladné bude vybudování podjezdu pod plánovaným jihovýchodním obchvatem města. Tyto
náklady nebudou hrazeny z rozpočtu města, a proto nebudou zahrnuty do tohoto rozpočtu.
64
Byl uvažován jeden sloupek na dvě značky. Bylo odhadnuto, že polovinu značek bude možné umístit na již
existující sloupky.
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7.2 Návrh opatření v první etapě realizace
Jak bylo uvedeno výše, za předpokladu průměrných investic do cyklistické infrastruktury,
bude v Pardubicích v první etapě realizace investováno 22 mil. Kč. Jak je vidět v tabulce
2, náklady na kompletní realizaci návrhu odpovídají přibližně 57,6 milionu korun. Návrh
tedy nemůže být realizován v první etapě beze zbytku. Dostupné prostředky v první etapě
odpovídají zhruba dvěma pětinám celkových nákladů. Vyhneme-li se realizaci nákladných
opatření, které nemají nejvyšší prioritu - lávka přes kolejiště u hlavního nádraží, stezka do
Dražkovic, budování pásů z kamenné dlažby - je za tuto sumu možné realizovat mnohem
více než dvě pětiny z celkové délky navržené infrastruktury. Přesto je třeba určit, která
opatření budou realizována v první etapě, nejlépe potom určit pořadí realizace
jednotlivých opatření. Budou-li opatření realizována v logickém pořadí, dle jejich významu
v síti komunikací pro cyklisty, budou lépe přijata veřejností, jelikož budou hned od začátku
hojně využívána.65
Je třeba vzít na vědomí, že pokud by byla silná politická vůle a cyklistická doprava
shledána jednou z priorit rozvoje města, pak by mohly být investice do cyklistické
infrastruktury vyšší. Maximální objem peněz byl alokován v roce 1999. Bylo to 14 mil.
Kč66. Při silné podpoře cyklistické dopravy, by tak v první etapě mohlo být proinvestováno
až 43 mil. Kč. Tato částka by stačila na kompletní realizaci navržených opatření, kromě
nákladné lávky a stezky do Dražkovic67 a komfortních pásů.
7.2.1 Určení posloupnosti realizace konkrétních opatření
Z výše popsaných důvodů budou určeny tři skupiny, každá skupina odpovídá opatřením,
která by měla být realizována vždy během jednoho roku první etapy. V první skupině jsou
opatření s nejvyšší prioritou, která klesá postupně v dalších skupinách. Objem
infrastruktury v každé skupině odpovídá jedné třetině prostředků pro první etapu
realizace.
Priorita je určena na základě dopravně-urbanistické funkce jednotlivých částí návrhu,
která byla určena v kapitole 4.2.3. Mapa 10 rozděluje návrh infrastruktury do čtyř skupin
dle jejich dopravně-urbanistických funkcí (hlavní radiály, doplňková síť, koridory pro
dojíždění, chráněné stezky). Nejvyšší prioritu pro realizaci mají hlavní radiály. Priorita
roste také s významem poptávky cyklistické dopravy, kterému koridory odpovídají, a
klesá, pokud z jejich realizace vyplývá omezení počtu parkovacích míst nebo snížení
kapacity komunikace pro motorovou dopravu. Druhou největší prioritu po hlavní
65

Nepředpokládá se, že by opatření byla realizována přesně podle určeného pořadí. Realizace opatření je
vázána na další plánovaná opatření. Například vyznačení vyhrazených jízdní pruhů, může mít vazbu na
opravu vozovky, nebo obnovování VDZ na komunikaci atp.
66
Vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa uvedl, že výdaje na cyklistickou infrastrukturu jsou ve
skutečnosti ještě vyšší, zahrnou-li se výkupy pozemků a další náklady, které nejsou na první pohled
z rozpočtu města rozeznatelné (Bakajsa, 2010).
67
Zajímavý fakt je, že na realizaci cyklistických stezek je možné čerpat dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Není možné čerpat na opatření, která spočívají ve změně DZ. Na uvedená nákladnější
opatření lze čerpat až 75% nákladů.

68

radiálách má doplňková síť a nejmenší prioritu mají koridory pro dojíždění. Chráněné
stezky navrženy nebyly.
V mapě 11 je navržená infrastruktura rozřazena do skupin, které určují posloupnost
realizace v první etapě. V první etapě by mohlo být realizováno celkem 34,8 km
infrastruktury pro cyklisty. Z hlavních radiál nebyla zařazena do první etapy pouze třída
Míru. Je plánována kompletní rekonstrukce a přeměnění této komunikace na pěší zónu.
V současné době je na třídu Míru umožněn vjezd pouze cyklistům a veřejné dopravě,
proto zatím nejsou třeba žádná opatření pro cyklisty. Návrh opatření na této komunikaci
je třeba zahrnout do podkladů ke zpracování projektu k rekonstrukci třídy Míru.
2011
délka
cena
(m) (tis. Kč)

2012
délka
cena
(m) (tis. Kč)

2013
délka
cena
(m) (tis. Kč)

IP20 - Vyhrazený pruh pro cyklisty
IP20 - BUS+cyklo pruh
V20 – Cyklopiktokoridor

8 002
1 358
1 990

6 322
496
422

8 092
2 461
86

6 393
898
18

7 241
2 775
2 749

5 720
1 013
583

Celkem

11 350

7 239

10 639

7 309

12 765

7 316

Opatření

Tabulka 3: Přehled navržené infrastruktury a její ceny v jednotlivých letech první etapy. (Jirsa, 2010)

S etapizací změn značení současné sítě, je třeba vyčkat do doby, kdy bude jasné, zda
novela vyhlášky odstraní povinnost stezku použít, či nikoliv.68 Úpravy přednosti na
stezkách pro cyklisty nejsou zahrnuty do první etapy realizace, jelikož neleží na koridorech
s vysokou prioritou.
Zklidněné zóny budou zřizovány v návaznosti na realizaci infrastruktury pro cyklisty, která
je ohraničuje. Například v souvislosti s realizací první skupiny nové infrastruktury budou
zřízeny zklidněné zóny Studánka, Na Spořilově, U Kostelíčka, Na Drážce, Střed, Na
Spravedlnosti, Višňovka, Skřivánek a Zavadilka. Náklady na zřizování zklidněných zón
nebyly zařazeny do nákladů na první etapu rozvoje infrastruktury pro cyklisty, jelikož by
mohly být hrazeny z jiného rozpočtové kategorie, než kategorie infrastruktury pro
cyklisty.
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Prozatím může město Pardubice vznést apel na Ministerstvo dopravy k přijmutí této novely.
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Mapa 10: Rozdělení do skupin dle dopravně – urbanistické funkce (Jirsa, 2010)
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Mapa 11: Postup realizace infrastruktury v první etapě 2011 - 2013 (Jirsa, 2010)
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8 SWOT, doplnění (přepracování) a aktualizace plánu
Celý plán je opět vyhodnocen pomocí SWOT analýzy (obrázek 22, strana 73). Silné a slabé
stránky se opět zabývají jevy, které lze plánováním cyklistické dopravy bezprostředně
ovlivnit. Jinými slovy zabývají se tím, co v plánu je, co v něm není, případně co v něm
mohlo být. Příležitosti a hrozby sledují jevy, které nelze plánem infrastruktury pro cyklisty
nijak ovlivnit – zabývají se tím, co by mohlo ovlivnit případné využití plánu, nebo
úspěch/neúspěch navržených opatření.
Na základě SWOT analýzy je navrženo doplnění plánu. Vzhledem k rozsahu doplnění, jde
však spíše o jeho přepracování. Přepracování by mělo být provedeno hned, jak budou
dostupné potřebné prostředky69.
Nejprve je třeba doplnit podklady pro analýzu, zejména údaje o intenzitách cyklistické
dopravy. Sčítání musí splňovat náležité parametry a být provedeno alespoň na všech
komunikacích skupiny B, významných komunikacích skupiny C a na samostatných
stezkách, které leží v silných směrech poptávky cyklistické dopravy. Vhodné je doplnit
údaje o intenzitách motorové dopravy. Po SLDB 2011 je třeba vyhodnotit podíl cyklistické
dopravy na cestách do práce a škol. Je vhodné aktualizovat i zdroje a cíle cyklistické
dopravy. Do analýzy zdrojů a cílů by měly být zahrnuty i zdroje a cíle v rozvojových
plochách města dle ÚP. Je možné, nikoliv nezbytné, zpracovat model cyklistické dopravy.
Ten by měl zahrnovat nejen současnou síť komunikací, ale síť rozšířenou o komunikace
navržené v ÚP.
Přepracovaný návrh by byl zaměřen na delší časové období (5 - 30 let). Zahrnoval by
infrastrukturu, která předpokládá stavební úpravy. Navíc by měl obsahovat návrh
infrastruktury pro cyklisty na zatím neexistujících plánovaných komunikacích. Měl by
nabízet řešení komunikací, na kterých z důvodů nedostatečné šířky, nebyla navržena
infrastruktura pro cyklisty v tomto plánu. Nový plán by bral v úvahu i další druh
infrastruktury – vyhrazený zvýšený pás v HDP, který nebyl zatím v českých podmínkách
realizován. Jako vhodné komunikace pro uplatnění tohoto opatření se jeví komunikace
s velkou intenzitou motorové dopravy: Poděbradská, část ulice Palackého v oblasti
přednádraží, Hradecká a další významné komunikace. Nový plán by měl řešit i rozmístění
parkování pro cyklisty a další mobiliář.
Následně by měl být plán aktualizován průběžně, vždy v návaznosti na nějakou zásadní
změnu v území, případně jako reakce na postupnou změnu vnímání významu cyklistické
dopravy a nové poznatky v oblasti plánování infrastruktury pro cyklisty. Důvodem pro
aktualizaci je i významná změna ÚP.
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V případě získání evropské dotace na projekt Central MeetBike by se jednalo již o začátek roku 2011.
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Silné stránky
Logické členění návrhu – 3 základní myšlenky
Návrh navrátí práva přednosti cyklistům, zrovnoprávní cyklistickou
dopravu
Zajistí komfort a bezpečí ve společném provozu s motorovou
dopravou
Vede k logickému hierarchickému členění území, které je plošně
prostupné pro cyklisty
Je jasně artikulován směr, kterým by se měl další rozvoj
infrastruktury pro cyklisty v Pardubicích ubírat
Návrh lze realizovat za relativně nízké náklady a v relativně
krátkém časovém období

Příležitosti
Část návrhu může být přímo realizována, posloužit pro překlenutí
období, než bude zpracován podrobnější plán
Návrh může posloužit jako východisko pro podrobnější plán
infrastruktury pro cyklisty
Návrh může posloužit jako podklad pro zpracování územního plánu
Atraktivita navržených opatření povede ke zvýšení podílu
cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce a následně k dalšímu
rozvoji infrastruktury pro cyklisty
Cyklistický doprava se stane jednou z priorit rozvoje města a bude
významně finančně podpořena














Slabé stránky
Nedostatečná analýza, zejména chybějící informace o intenzitách
cyklistické dopravy
Návrh nejde dostatečně do detailu, nejsou rozkresleny vzorové
řezy pro jednotlivé koridory
Řeší pouze infrastrukturu, kterou lze realizovat okamžitě (bez
nutnosti čekat například na rekonstrukce ulic). Na některých
komunikacích, kde není technicky možné zřídit infrastrukturu,
nebylo navrženo žádné opatření.
Není věnována dostatečná pozornost plánovaným změnám v území
(zaměření návrhu na současnou situaci)
Některá opatření se při bližším rozpracování a detailnější analýze
ukážou jako nerealizovatelná (zejména při analýze situací v
křižovatkách)
Hrozby
Plán nebude nijak zužitkován
Některá opatření nebudou realizována, protože budou omezovat
parkování, nebo snižovat kapacity komunikací pro motorovou
dopravu
Na některém z nových prvků infrastruktury dojde k vážné dopravní
nehodě. Jeho další implementace bude znemožněna
Plán bude realizován, ale podmínky pro cyklistickou dopravu ve
městě se budou zhoršovat vlivem nepříznivého rozvoje města a
infrastruktury pro motorovou dopravu
Plán bude realizován, ale navržená infrastruktura bude řídce
využívána a nepovede k dalšímu rozvoji cyklistické dopravy vlivem
dalších faktorů (změna hodnotového žebříčku obyvatel, pokles
ceny pohonných hmot, atd.)

Obrázek 22: SWOT analýza plánu infrastruktury pro cyklisty. (Jirsa, 2010)
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9 Projednání a zahrnutí plánu v územním plánování
Protože převážnou část navržených opatření lze realizovat pouze úpravou DZ, není
nezbytně nutné, aby byl plán včleněn do nového ÚP. Vzhledem k tomu že v roce 2011
bude zpracován teprve návrh zadání ÚP, je možné, že v době jeho schválení bude již
podstatná část navržených opatření realizována.
Co nejdříve by měl být plán projednán odborem dopravy, odborem hlavního architekta,
komisí pro dopravu města a v radě města. Realizace navržených opatření vzhledem ke
svému rozsahu nemusí projít zastupitelstvem města. Nicméně je vhodné zařadit alespoň
informativní zprávu do jednání zastupitelstva a tento plán projednat.
Je velmi důležité, aby byly informace o navržených opatřeních aktivně zprostředkovávány
veřejnosti. Nestačí pouze vystavit informace na stránkách města. Je třeba uspořádat
veřejnou diskuzi, vydat několik tiskových zpráv, použít veškeré dostupné kanály (městský
rozhlas, zpravodaj, lokální média, výlep, plochy v prostředcích MHD, sociální sítě, atd.)
Důležité je, aby byl plán dále rozpracován, tak jak bylo uvedeno v minulé kapitole.
Přepracovaný plán by měl být nejprve projednán zastupiteli města a vložen do evidence
územně plánovací činnosti, jakožto podklad pro zpracování, aktualizaci nebo změnu
územně plánovací dokumentace. Následně by byl plán zanesen do ÚP.
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10 Příklady dalších opatření na podporu cyklistiky a
šetrných způsobů dopravy
Jak bylo uvedeno v úvodu práce, podporu rozvoje cyklistické dopravy je třeba vidět
v širším kontextu dopravního a územního plánování. V této kapitole budou navržena
některá další opatření z oblasti dopravního a územního plánování, bez kterých by nebyla
podpora cyklistiky efektivní. Jedná se o návrh jakési obecné dopravní koncepce města.
Návrh vychází z předcházející bakalářské práce autora, z koncepce dopravy, kterou
představilo zástupcům města občanské sdružení Město na kole v roce 2010 (Jirsa, Kutílek,
2010) a z další literatury. (Kurfürst, 2002; Wheeler, 2004; Brůhová, 2009)

10.1 Územní plánování
Uvážlivé územní plánování nevyvolává nadměrnou potřebu dopravy. Pokud je vše
potřebné blízko, není třeba se přepravovat. Dostupnost služeb, práce, bydlení a dalších
městských funkcí by měla být co nejméně zakládána na IAD.
V Pardubicích by mělo být přehodnoceno stanovení rozvojových ploch s ohledem na
dojezdové vzdálenosti a hustotu osídlení. Měla by se omezit další výstavba obchodních
center, která jsou likvidační pro služby poskytované v místě bydliště, například omezením
maximální prodejní plochy. Měl by být podporován rozvoj center služeb v současných
rezidenčních oblastech. Ve spolupráci s okolními obcemi, případně krajským úřadem by se
mělo pracovat na zastavení fenoménu rezidenční suburbanizace.

10.2 Prostory pro pěší a pro pobyt
Uliční prostor nemá pouze funkci dopravního koridoru, musí být také atraktivním
prostředím pro pobyt a chůzi. Pro zvýšení atraktivity by měly být chodníky budovány
v dostatečné šířce. Tam kde je důležitá pobytová funkce, neměl by být na chodníku
povolen provoz cyklistů. Optimalizací míst pro přecházení by měl být omezen bariérový
efekt komunikací pro motorovou dopravu.
Měly by být zřizovány pěší a zklidněné zóny, ve kterých je funkce dopravní potlačena ve
prospěch pobytové. Atraktivní veřejná prostranství by měla být vytvářena na místech, kde
se lidé přirozeně vyskytují.

10.3 Preference MHD
Kromě vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a trolejbusy, které jsou zahrnuty do
plánu infrastruktury pro cyklisty (BUS+cyklo pruhy), je třeba zajistit preferenci hromadné
dopravy před IAD i formou dalších opatření. Mezi tato opatření patří zastávky v jízdních
pruzích, které ve srovnání se zastávkovými zálivy, šetří čas a nezabírají prostor v PP
místních komunikací. Dalším opatřením je preference VD na světelných křižovatkách a
další opatření v křižovatkách. Tato opatření mohou být realizována bez nutného snížení
kapacity komunikací.
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V Pardubicích by bylo vhodné optimalizovat síť linek MHD s předpokladem využití
přestupů (taktový jízdní řád, návaznost linek, včetně návaznosti na meziměstskou VD).
Atraktivní městská hromadná doprava musí cestujícím nabízet možnost dopravit se
kdykoliv kamkoliv.

10.4 Snížení atraktivity automobilové dopravy
Cílem těchto opatření je menší množství zbytečných cest automobilem, zejména do
centra města a z toho vyplývající zlepšení podmínek pro MHD, pěší a cyklistickou dopravu.
Snížením objemu IAD se zlepší podmínky i pro nezbytnou automobilovou dopravu
(zásobování, záchranná služba, atd.).
Jedním z nejsilnějších nástrojů je parkovací politika. V centru města by měly být výrazně
zvýšeny poplatky za parkování. V zájmu zajištění dobré obsluhy je vhodné krátkodobé
parkování zvýhodnit oproti delšímu stání. Cena parkovného by se měla odvíjet od
poptávky po parkovacích místech tak, aby vždy zůstala zhruba čtvrtina míst volná.
Postupně by měl být počet parkovacích míst v centru snižován.70 Takto získaný prostor by
byl nahrazen jinou funkcí. V residenčních oblastech je třeba zastavit další rozšiřování
parkovacích míst na úkor zeleně, prostoru pro pěší a pro pobyt. V případě velké poptávky
po parkovacích místech je vhodné parkování zpoplatnit. Je třeba budovat vícepodlažní
parkovací domy v rezidenčních oblastech.
Zkapacitňování komunikací pro motorovou dopravu v zastavěném území, nebo budování
nových komunikací musí být dobře opodstatněno. Důvodem může být zajištění možnosti
obsluhy, nikoliv však zvýšení kapacity pro tranzitní dopravu. Samozřejmostí by mělo být
zklidňování dopravy, zejména v rezidenčních oblastech.

70

Například v centru Kodaně jsou každý rok zrušena 3% parkovacích míst. (Andersen, 2010)
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11 Závěr
I přes nedostatky v analytické části práce, které vyplynuly z neexistence některých
podkladů – zejména údajů o intenzitách cyklistické dopravy, bylo možné určit základní
směr, kterým by se měl rozvoj infrastruktury pro cyklisty v Pardubicích ubírat. Základními
myšlenkami jsou: navrátit cyklistům práva přednosti, která mají ostatní uživatelé; více
komfortu a bezpečí ve společném provozu s motorovou dopravou; dát celému území
logický hierarchický řád.
Tyto myšlenky se odráží v návrhu. Ten počítá s úpravou současné infrastruktury. Úprava
dá cyklistům možnost svobodné volby mezi HDP a PP. Návrh zahrnuje také vybudování
nové infrastruktury, které spočívá především v přerozdělení HDP na významných
komunikacích ve prospěch cyklistů pomocí vyhrazených jízdních pruhů a
cyklopiktokoridorů. Návrh doplňuje plošné zklidnění území v rezidenčních oblastech.
První etapa realizace plánu byla určena na tři roky. Při zachování průměrné roční výše
investic do infrastruktury pro cyklisty by během první etapy bylo investováno 22 milionů
Kč. V prvních třech letech by mohlo být realizováno 34,8km infrastruktury, což je asi 60%
celkové délky současné infrastruktury. Pokud by se cyklistická doprava stala jednou
z priorit rozvoje města a bylo by investováno tolik co v roce 1999, kdy bylo do cyklodopravy investováno nejvíce (14 mil. Kč), mohl by být celý návrh realizován během 4 let
(včetně drahé lávky u nádraží a dalších nákladných opatření).
V této práci byl navržen plán technické infrastruktury pro cyklisty. Tím bylo zadání práce
splněno. Dle tohoto návrhu lze začít s realizací prioritních opatření a lze získat přehled o
problematice rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích. Nicméně plán není dost detailní a
dostatečně nezohledňuje plánovaný rozvoj města. Proto je navrženo přepracování, ve
kterém budou uvedené nedostatky v analýze i návrhu odstraněny. Nový, detailní plán
bude vycházet z této práce a měl by být následně zohledněn v připravovaném územním
plánu města.
V poslední části práce jsou navržena opatření v jiných oblastech, než je plánování
cyklistické dopravy. Rozvoj cyklistiky by měl být jednou ze složek komplexního městského
plánování, ve kterém tvoří nejširší kontext plánování funkčního využití území. Nelze
opomenout plánování prostorů pro pěší a pobyt, opatření zvyšující atraktivitu VD a
opatření vedoucí k nižší atraktivitě IAD při cestách po městě.
Jak bylo řečeno v úvodu práce, tento plán je ideovým řešením. Zřizování opatření pro
cyklisty, zejména přerozdělování HDP, je často spojeno s kritikou lidí, kteří neuznávají
potřebu podpory alternativ k IAD. Je správné, že tito lidé přispívají do veřejné diskuze
s kritickými názory. Je úlohou politiků, aby veřejnost seznamovali s důvody, které je vedou
k realizaci těchto procyklistických opatření. Na tom, do jaké míry bude veřejnost
s problematikou seznámena, závisí úspěch ideových řešení, tento plán nevyjímaje.
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Přehlede příloh
Koordinační výkres

Přehlede použitých zkratek
CDV
DP
HDP
IAD
MD
MHD
MK
MMP
ORP
PD
PP
SFDI
ÚP
SLDB
VD
ZSJ

č.

str.

1
2

12
14

3

16

4
5
6

16
16
18

7
8
9

19
20
20

10

22

11
12

25
28

13

38

14

51

15

53

16

54

17
18
19
20
21
22

59
60
61
62
67
73

Centrum dopravního výzkumu
dopravní prostor
hlavní dopravní prostor pozemní komunikace
individuální automobilová doprava
Ministerstvo dopravy
Městská hromadná doprava
místní komunikace
Magistrát města Pardubic
obec s rozšířenou působností
projektová dokumentace
přidružený prostor pozemní komunikace
Státní fond dopravní infrastruktury
územní plán
Sčítání lidí domů a bytů
veřejná doprava
základní sídelní jednotka

Přehlede obrázků
Příklad diverzity uživatelů cyklistické infrastruktury a jejich preferencí
Možnosti vedení cyklistů
Vedení cyklistů v závislosti na intenzitách motorových vozidel a návrhové
rychlosti
Doporučené limity intenzit pro návrh odděleného provozu cyklistů
Další kritéria určující pro způsob vedení cyklistů
Ztráta práv přednosti v PP
Úsměvná situace v Uherském Hradišti
SDZ Komunikací pro cyklisty v PP
Stezka pro chodce s povoleným provozem cyklistů, Pardubice
Grafy vývoje počtu kilometrů ujetých na kole na obyvatele a rok a počtem
fatalit na jeden milion ujetých kilometrů
Výřez modelu cyklistické dopravy pro Brno. Varianta s konstantními odpory
Vývoj počtu obyvatel mezi lety 2001 – 2008 v Pardubicích a okolí
Charakteristiky funkčních skupin a podskupin místních komunikací podle
dopravního významu ve vztahu ke struktuře osídlení
Příklady nevyhovujícího technického stavu infrastruktury pro cyklisty
SWOT analýza cyklistické dopravy v Pardubicích
Příklady uspořádání vyhrazených jízdních pruhů a cyklopiktokoridorů při
minimálních rozměrech HDP
Vzorové příčné řezy vybraných komunikací v Pardubicích
Vzorové příčné řezy vybraných komunikací v Pardubicích
Vzorové příčné řezy vybraných komunikací v Pardubicích
Vzorové příčné řezy vybraných komunikací v Pardubicích
Komfortní pásy pro cyklisty v Praze na náplavce
SWOT analýza návrhu
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č.

str.

Přehlede grafů

1

37

2

45

3

46

4

47

5

48

Složení dopravy, Pardubice
Podíl jednotlivých druhů dopravy na cestách do zaměstnání a škol
v Pardubice, na základě SLDB 2001
Podíl jednotlivých druhů dopravy na cestách do zaměstnání a škol
v Pardubicích
Podíl jednotlivých druhů infrastruktury pro cyklisty dle jejich umístění
v prostoru MK, nebo na samostatné stezce
Podíl infrastruktury dle dopravního značení

6

63

Návrh úpravy současné infrastruktury

7

63

8

64

9

64

Návrh nové infrastruktury
Srovnání současného stavu infrastruktury pro cyklisty s cílovým stavem –
zobrazení podílu jednotlivých druhů infrastruktury dle DZ
Srovnání současného stavu infrastruktury pro cyklisty se stavem po úpravě
současné infrastruktury a cílovým stavem – zobrazení absolutního
zastoupení druhů infrastruktury dle DZ v kilometrech

č.

str.

1

66

Orientační ceny infrastruktury pro cyklisty

2

67

Návrh úpravy současné infrastruktury

3

69

Přehled navržené infrastruktury a její ceny v jednotlivých letech první etapy

č.

str.

Přehlede tabulek

Přehlede map

1

29

2

30

3

31

4

32

5

39

Zdroje cyklistické dopravy – objekty podle počtu obyvatel a hustota
zalidnění podle sčítacích obvodů
Dojížďka a vyjížďka – schéma dojížďky a vyjížďky z okolních obcí vztažena
k hraničním bodům
Cíle cyklistické dopravy + některé zdroje
Zjednodušení zdrojů a cílů dojížďky pomocí ploch, určení významných
směrů poptávky, bariéry a místa jejich překonání
Třídy silnic na území města

6

40

Funkční skupiny MK na území města

7

41

8

49

9

50

Intenzity dopravy
Druhy infrastruktury pro cyklisty dle umístění: HDP / PP / samostatné
stezky
Druhy infrastruktury pro cyklisty dle značení

10

70

Rozdělení do skupin dle dopravně – urbanistické funkce

11

71

Postup realizace infrastruktury v první etapě 2011 - 2013
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