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1 Příloha – Modelové příklady
Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat  daná 
opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším cílem je prezentace úspěšně 
realizovaných projektů budování cyklistické komunikace a cyklistické infrastruktury.

1.1 Podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek
Modelovým příkladem je zde Královéhradecký kraj. Byl zde připraven dotační program na cyklistickou 
dopravu, který po projednání ve Výboru pro regionální rozvoj následně schválilo Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje.  Dotační podpora probíhá souvisle od roku 2004.
Podporovány byly projekty žadatelů, které měly přímou nebo návaznou souvislost na schválenou 
Koncepci. Jednalo se o projekty řešící:
- vyznačení projektovaných cyklotras
- zpracování dokumentace k územnímu řízení 
- přímou realizaci opravy povrchů nebo výstavby nových úseků v trase cyklotrasy nebo cyklostezky.

V tomto kontextu byly například podpořeny tyto úseky:
 Zpracování dokumentace k územnímu řízení v úseku Vrchlabí - Nemojov (začátek vodní nádrže 

Les Království u Dvora Králové nad Labem). (294 tis. Kč)
 Zpracování dokumentace k územnímu řízení v úseku Horní Branná - Vrchlabí - Lánov - Černý 

Důl - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou. Nositel projektu DSO Krkonoše - svazek měst a obcí. 
(294 tis. Kč)

 Projektová dokumentace cyklostezky Teplice nad Metují (150 tis.).

1.2 Cyklistická doprava, novostavby a rekonstrukce komunikací, které patří 
kraji, či státu

1.2.1 MĚSTO LETOVICE – PŘÍKLAD REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY

V Letovicích na silnici I/43 byla při realizaci průtahu Letovicemi cca v roce 1984 vystavěna křižovatka, 
do které ústily silnice z náměstí a z oblasti s větším počtem obyvatel. Při zvyšujícím se počtu 
projíždějících vozidel, vytvářely se na těchto komunikacích kolony vozidel. Relativní přehlednost 
křižovatky sváděla k nedodržování povolené rychlosti v obci, což vytvářelo kolizní situace a vedlo k 
nehodám. Proto město usilovalo o přebudování čtyřramenné křižovatky na okružní. Z počátku se 
setkávalo se zamítavými stanovisky. Aby se prokázalo, že je zde možné okružní křižovatku umístit, 
město nechalo zpracovat studii. Poté se podařilo zajistit finanční prostředky a investor Ředitelství silnic 
a dálnic ČR v roce 2006 a 2007 zajistil realizaci. Dle požadavků účastníků řízení byly vytvořeny na 
silnici jízdní pruhy oddělené ostrůvky, přechody pro chodce s ostrůvky, pro zklidnění dopravy a zvýšení 
bezpečnosti účastníků silničního provozu. Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů byly vybudovány 
cyklostezky, které odvádějí cyklodopravu mimo zúžené jízdní pruhy a mimo vlastní okružní křižovatku.



Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji

2

Obr. Letovice

1.2.2 MĚSTO BŘECLAV A ŠUMPERK – PŘÍKLADY JÍZDNÍCH PRUHŮ V HLAVNÍM DOPRAVNÍM 

PROSTORU

Jízdní pruh pro cyklisty (někdy též pruh pro cyklisty) je část pozemní komunikace určené pro jeden 
jízdní proud cyklistů jedoucích za sebou. Pás pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část, která je
složena z jízdních pruhů pro cyklisty.

Obr. Břeclav , jízdní pruh pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru Obr. - Šumperk , jízdní pruh pro cyklisty v hlavním dopravním 
prostoru  
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1.3 Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek 
Modelovým příkladem je zde Olomoucký kraj. Pro cyklistická opatření je každoročně vyčleněn 
rozpočet. Nejvýznamnější položkou je dotační podpora výstavby cyklostezek (2004:   6.788.000,- Kč, 
2005: 15.000.000,- Kč, 2006: 14.548.000,- Kč). 
V případě výstavby cyklostezky v extravilánu je pak ještě výhodné, když velké město finančně podpoří 
malou obec na výstavbu cyklostezky na jejím katastru. Cyklisté totiž stále častěji vyrážejí v rámci svého 
volného času na kole nebo na in-linech do přírody v okolí svých měst, ale k tomu samozřejmě potřebují 
co nejvíce samostatných a bezpečných cyklostezek. Zde pak ale narážíme na problém. Dané stezky 
musí již budovat malé obce, na jejichž katastru stezka bude stát. Jenže obce často na ně již nemají 
peníze. Proto je celkem logické, když větší města se rozhodnou finančně přispět malé obci v sousedství 
na danou stezku, neboť užitek budou mít z ní i obyvatelé daného města. V tomto kontextu se uvádí 
několik příkladů z České republiky, kde funguje právě tento princip partnerství. 
1.3.1 PŘÍKLAD Z PROSTĚJOVSKA

Hlavním přínosem realizace akce s úplným názvem „Cyklistická stezka Prostějov-Čelčice 
s propojením Bedihošť-Hrubčice“ je zajištění bezpečného, přímého a pohodlného spojení obcí 
ležících jihovýchodně od Prostějova s tímto významným centrem regionu. Důvodem pro vybudování 
této stezky byla neexistence náhradních tras (ani polní cesty nenabízejí v přímém spojení obcí s 
Prostějovem alternativu – jsou neúplné a představují nepřijatelné zajížďky). Hlavní využití:

 Dojížďka za prací - obce mikroregionu a místní podnikatelé vytvářejí poměrně nízký počet 
pracovních příležitostí pro místní obyvatele, kdy asi téměř 60% musí za prací denně vyjíždět 
mimo své bydliště. Hlavním cílem je město Prostějov. 

 Volnočasové a sportovní aktivity - obce sice nabízejí zázemí pro volnočasové aktivity místních 
občanů, blízkost Prostějova však přináší silnou poptávku po trávení času ve městě.

Úsek Prostějov – Bedihošť: 3 220 m (výstavba v roce 2005)

Celkové stavební náklady 9 186 673,00 Kč
- Státního fondu dopravní infrastruktury 5 078 000,00 Kč
- Olomouckého kraje 2 696 265,00 Kč
- Město Prostějov       860 000,00 Kč
- Obce svazku Prostějov - venkov        552 308,00 Kč

Vysvětlivky: Červená čára – cyklostezka, Modrá čára – místní komunikace
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1.3.2 MIKROREGION LITOVELSKO, STEZKA LITOVEL – SOBÁČOV A LITOVEL - ROZVADOVICE

Hlavním cílem bylo přesunutí 
cyklistické dopravy ze silně
frekventovaných silnic II. tř. 449 a
635 na cyklostezky, čímž se zajistila 
jednak jejich bezpečnost, ale také 
zlepšení dostupnosti města Litovle 
s okolními nejbližšími obcemi (Víska, 
Sobáčov Mladeč, Rozvadovice a 
Červenka). Vzhledem k tomu, že se 
město Litovel a okolní obce nachází 
v rovinaté oblasti a v CHKO 
Litovelské Pomoraví, zajistila se i 
větší atraktivita dané oblasti z pohledu cykloturistiky. 

1.3.3 MIKROREGION UNIČOVSKO, STEZKA UNIČOV – STŘELICE, DOJÍŽĎKA DO PRÁCE

Řešená lokalita se nachází v extravilánu města podél silnice II.třídy č. 449, která zajišťuje spojení 
regionálně významných měst Uničova a Litovle a dál na hlavní 
silniční tah směr Olomouc – rychlostní silnici R 35. Cyklistická 
stezka se budovala vzhledem k majetkoprávním problémům na 
dvě etapy. První v roce 2003 v délce 1,35 km ze strany Střelic, 
druhá v roce 2006 v délce 563 m. Konstrukce cyklostezky je v celé 
délce řešena živičným povrchem v šíři 2,50 m Vybudováním 
uceleného úseku cyklostezky ve směru na místní část Střelice 
došlo tak k bezpečnému napojení místních částí Střelice, 
Dětřichov a Renoty s Uničovem. Daná lokalita je značně 
využívána chodci a cyklisty z místních částí obce k docházce a 
dojížďce do škol a do zaměstnání (nová průmyslová zóna), k nově 
zrekonstruovanému městskému koupališti (ročně 42 tis. 
návštěvníků) či nově vybudovanému krytému bazénu (v provozu 
od roku 2005). V opačném směru pak obyvateli mikroregionu 
k pořádání cyklovýletů do Litovelského Pomoraví.
1.3.4 DALŠÍ PŘÍKLADY VÝSTAVBY CYKLOSTEZKY Z CELÉ ČR V EXTRAVILÁNU – CESTA DO 

PRÁCE

Lokalita Kde doposud jezdili 
cyklisté?

Kostelec nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí Silnice I/11
Petrovice nad Orlicí – Týniště nad Orlicí Silnice I/11
Třebechovice pod Orebem – Petrovice nad Orlicí Silnice I/11
Nový Dražejov - Strakonice Silnice I/22
Vrchlabí – Lánov Silnice I/14
Klatovy – Vrhaveč  Silnice I/27
Šternberk – Štarnov Silnice I/46
Bobrky II – Vsetín - Janová Silnice I/56
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Staré Město – Velehrad Silnice II/428
Sumperk – Nový Malín Silnice II/446
Holešov – Količín Silnice II/432
Propojení místních částí; Mikulovice Silnice I/44
Choceň – Dvořisko - Vysoké Mýto Silnice II/357
Lanškroun – Albrechtice  Silnice I/43

1.4 Podpora cyklistické dopravy prostřednictvím víceúčelových komunikací
1.4.1 CYKLOTRASY NA RAKOVNICKU  - SILNICE II/227,228
Budování sítě cyklistických stezek a tras na Rakovnicku je realizováno prostřednictvím integrovaných 
projektů svazků obcí nebo individuálních projektů jednotlivých měst a obcí, kterých se účastní i další 
subjekty, jako např. Lesy České republiky, Klub českých turistů. Garantem a koordinátorem aktivit a 
projektů cyklistické infrastruktury byl vybrán Svazek měst a obcí Rakovnicka. Finanční podporu ve výši 
přibližně 2 mil. Kč ročně získávaly doposud svazky a obce především z národních a krajských dotačních 
programů (MMR – program podpory Hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů a 
Středočeský kraj – Program obnovy venkova). Zbývající příjmy na krytí nákladů na realizaci projektů 
cyklistické infrastruktury jsou tvořeny z vlastních rozpočtů obcí a svazků obcí, případně i příspěvky 
komerčních subjektů. 

I když se nepodařilo získat přesné údaje k jednotlivých úsekům, z přiložené fotodokumentace a mapky 
je zcela zřejmé, že i v tomto případě se podařilo zajistit bezpečnost cyklistů odkloněním 
z frekventovaných silnic II/227 a II/228. Daná cyklotrasa byla budovaná jak ve formě samostatné 
cyklostezky, komunikace pro bezmotorová vozidla či obyčejné pěšiny. Vjezd vozidlům je pak 
znemožněn úzkou lávkou.

Z pohledu rozvoje cyklistické dopravy jsou nejdůležitější tyto úseky:
 Křivoklát – Rakovník, který má celkem délku (13, 6 km)
 Rakovník - Senomaty (5,3 km)
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Vysvětlivky: 
Červená čára – cyklostezka + víceúčelová komunikace označení značkou B11
Modrá čára – místní komunikace

1.4.2 POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ÚSEKU KROMĚŘÍŽ – HULÍN 

Jako velmi vhodné se jeví budování cyklotras v těch oblastech, kde probíhají pozemkové úpravy. Ty se 
budují ve smyslu zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č.229/1991 Sb.,ve znění pozdějších předpisů,  společná zařízení. Jde o technická opatření, 
která slouží ke zpřístupnění pozemků, k omezení eroze, ke zlepšení vodohospodářských poměrů a ke 
zlepšení ekologických poměrů. Tyto polní cesty současně ale naplňují i účel potřebné prostupnosti
krajiny z hlediska cyklistiky. Příkladem může být úsek Kroměříž – Hulín délky 6,0 km, díky němuž se 
podařilo odvést cyklisty ze silnice I/47
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Vysvětlivky: 
Červená čára – víceúčelová komunikace označení značkou B11
Modrá čára – silnice

1.4.3 KOMUNIKACE PRO NEMOTOROVÁ VOZIDLA V ÚSEKU VYŠKOV – TOPOLANY - RYBNÍČEK

Díky výstavbě dálnice D1 byly vybudovány obslužné komunikace, které poskytují možnost cyklistům jet 
bezpečně mimo silnici I/47. V úseku Topolany – Vyškov byl v rámci výstavby dálnice vybudován
podjezd pod dálnicí, zbylou komunikaci vybudovalo místní ZD.
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Vysvětlivky: 
Červená čára – víceúčelová komunikace označení značkou B11
Modrá čára – silnice

1.4.4 PŘÍKLAD CYKLOSTEZKY GRYMOV – PŘEROV PODÉL ŘEKY BEČVY
Investor jen město Přerov
Jedná se o upravenou polní cestu, která vede po levém břehu řeky Bečvy, od Přerova po grymovský 
most, vede katastrálním územím Přerov, Kozlovice, Grymov. 
Celková délka úseku je 5,112 km
Náklady - investor stavby město Přerov

I.  část rok 2004 1,832 mil. Kč
rok 2005 1,999 mil.  Kč

Skuteč.náklady v 2004-2005 3,832 mil. Kč
II. část rok 2006 4,881 mil. Kč
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1.5 Podpora projektové přípravy sítě dálkových cyklotras na území kraje

Středočeský kraj má od roku 2006 zpracovánu aktualizovanou verzi Návrhu páteřních cyklostezek na 
svém území. Jedná se dlouhodobou vizi směřování kraje v oblasti podpory realizace zejména 
cykloturistických stezek. V současné době se jedná především o cyklotrasy, které z velké části kopírují 
úseky mezinárodních cyklotras. Cílem Středočeského kraje je oddělit tyto trasy, v co možná maximální 
míře, od komunikací s automobilovým provozem a zajistit přitom propojení turisticky nejatraktivnějších 
oblastí kraje.
Téměř veškerá finanční pomoc ze strany kraje směřuje na projekty, které jsou součástí těchto koridorů, 
případně umožňují jejich propojení. 
Hlavní formu podpory představuje pořizování vyhledávacích studií pro rozsáhlé úseky nebo přímo 
projektových dokumentací až do fáze územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení. Jedná se 
buď o projekty, kde je zadavatelem zakázky kraj, který zde financuje celých 100% částky. Příprava a 
znění výzvy probíhá ve spolupráci s jednotlivými obcemi, sdruženími obcí či organizacemi CR. 
Například pro rok 2007 má kraj vyčleněn 1,5 mil. Kč na projektovou dokumentaci pro Vltavskou stezku.
Druhou formu podpory představuje výběrové dotační řízení CR. V rámci vyhlášení každoročních 
grantů, předkládají subjekty žádosti o spolufinancování svých projektů. Opět se jedná o dokumentace 
k ÚR či SP. Výše krajského spolufinancování může dosahovat až 70%. 
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Středočeský kraj si plně uvědomuje finanční náročnost, která stojí před jednotlivými obcemi a regiony v 
oblasti projektů cyklostezek. Právě proto se je kraj snaží finančně podporovat v prvních fázích, jakými 
jsou výše uvedené nezbytné projektové dokumentace. Jejich pořízení je podmínkou pro čerpání peněz 
ze Strukturálních fondů EU. Zdroje, jež je možné získat prostřednictvím Regionálního operačního 
programu NUTS II Střední Čechy v nadcházejícím programovacím období, jsou tedy z pohledu kraje 
naprosto rozhodující.

1.6 Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek na dálkových 
cyklotrasách 

Pro toto opatření se prezentují dva modelové příklady, kdy jsou zajištěny finance z krajského rozpočtu 
na výstavbu cyklistických stezek v koridoru dálkových cyklotras.

1.6.1 CYKLOSTEZKA OHŘE A 

KARLOVARSKÝ KRAJ

Finanční podpora budování cyklistické 
infrastruktury je uskutečňována v několika 
oblastech. Z rozpočtu Karlovarského kraje –
odboru regionálního rozvoje – je v rámci 
dotačního titulu „Podpora rozvoje cyklistické 
infrastruktury v Karlovarském kraji“ 
poskytována podpora obcím a mikroregionům. 
Podporovány jsou zejména aktivity vedoucí 
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k vypracování studií, rozvojových dokumentů a projektových dokumentací k územnímu a stavebnímu 
řízení, projektové dokumentace pro značení tras, budování nových cyklistických komunikací a 
doprovodné infrastruktury, budování areálů pro netradiční formy cykloturistiky neboli tzv. „adrenalinové 
cykloprodukty“. Na základě pravidel PZ č.03/2005 byly v roce 2005 a v roce 2006 poskytnuty příspěvky 
městům a obcím či jejich příspěvkovým organizacím ve výši 10 mil. Kč.
Rok 2005
Město Cheb           1 912 000,00 Kč
Město Kynšperk nad Ohří           4 432 000,00 Kč
Město Sokolov    600 000,00 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok 2006
Město Cheb       840 000,00 Kč
Město Loket nad Ohří 600 000,00 Kč
Město Karlovy Vary 967 000,00 Kč
Město Teplá 200 000,00 Kč
Obec Královské Poříčí 100 000,00 Kč
Lázeňské lesy Karlovy Vary 280 000,00 Kč

Celkem            9 931 000,00 Kč
V rámci schváleného rozpočtu Karlovarského kraje pro tento dotační titul v letech 2005 a 2006 ve výši 
10 000 000,- Kč, tak bylo poskytnuto 9 931 000,- Kč což je 99,31 %. 

1.6.2 VÍCEÚČELOVÉ KOMUNIKACE ÚDOLÍM TICHÉ ORLICE A TŘEBOVOU, PARDUBICKÝ KRAJ

V následující části jsou popsány projekty, které byly na území Pardubického kraje již realizovány nebo 
se právě realizují a také záměry, které souvisejí s podporou rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky. 
Největším doposud realizovanou akcí výstavby víceúčelových cyklokomunikací je projekt „Cyklostezka 
údolím řeky Tiché Orlice a Třebovky“, který je součástí projektu Aktivní turistika na Orlickotřebovsku. 
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Projekt jako první v České republice obdržel dotaci na výstavbu cyklostezek ze strukturálních fondů EU. 
Hlavním cílem projektu je vytvořit na Orlicko-Třebovsku unikátní infrastrukturu pro rozvoj aktivních 
pobytů a rekreace, zejména pro cykloturistiku a kolečkové bruslení, a to údolím meandrujících řek a 
prokázat celospolečenskou návratnost podobných investic. Stejně důležitým cílem je propojit města a 
obce regionu (Ústí nad Orlicí, Letohrad, Česká Třebová, Choceň) – tj. spádové území s 63,5 tis. 
obyvateli - cyklostezkami pro bezpečnou cyklodopravu občanů nejen za běžnými záležitostmi (viz 
příloha). Celková předpokládaná délka realizovaných cyklokomunikací bude 39,9 km, při celkových 
nákladech 113 mil. Kč (přičemž dotace z evropských a státních  fondů je ve výši 65 mil. Kč a podpora 
Pardubického kraje ve výši 7,7 mil. Kč). V současné době je budován úsek Ústí nad Orlicí –
Letohrad, který bude dokončen v druhé polovině roku 2007.

1.7 Drážní stezky (Greenways) na rušených železnicích
Opuštěné tratě představují po odstranění kolejí a pražců přímo ideální základ pro budování cyklostezek. 
Nejen, že vedou mimo stávající silniční síť, takže zde nehrozí střet s auty, ale jejich převýšení je i 
v kopcovitém terénu minimální. Společný výlet tak zvládnou cyklisté všech věkových kategorií, in-line 
bruslaři, pěší a dokonce i aktivní vozíčkáři. 
Zatímco muzejní železnice a velodráhy nabízejí své služby pouze turistům, cyklostezky se díky nízkému 
převýšení hodí i pro každodenní dojíždění do zaměstnání a školy. To již pochopili v řadě zemí světa, 
např. USA, Kanadě, Španělsku, Francii, Itálii a Belgii, a pustili se do systematického budování takových 
cyklostezek. 

Možnosti úvah nad zrušenými tratěmi nebo vlečkami:v JMK:
Čebín – Tišnov
Brno, Globus - Kuřim – Veverská Bítýška
Okolí Ždánic

Cyklostezka „před“ a „po“ Cheb –Waldsassen trasa č. 204 (součást Valdštejnovy stezky) po tělese bývalé 
železniční trati, která vedla z Chebu do Wiesau
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1.8 Přírodě blízké stezky pro cyklisty a sdílené užívání (singltrek)
1: Dobrá praxe 
Dobrou praxi a metodiku plánování, realizaci a údržby přírodě blízkých stezek pro cyklisty a sdílené 
užívání a jejích sítí (tzv. singltrek) do ČR organizace ČeMBA organizace ČeMBA, rozvádí ji ve svých 
publikacích (Čacká & Vančura 2008, Kvasnička 2007, Davis 2007, viz. www.cemba.cz/publikace, také 
Webber 2007, Felton et. al. 2004 , Parker 2004) a aplikuje ji ve své konzultační činnosti.

2: Modelový příklad destinační sítě

Ballyhoura Mountains, Irsko
V pohoří Ballyhoura v hrabství Limerick a Cork, jehož lesy představují díky své vysoké produktivitě pro 
lesní hospodaření klíčový zdroj. Lesníci zde má dobré vztahy s místní samosprávou, která si přála 
podpořit místní rozvoj vytvořením destinace pro krátkodobý a střednědobý cestovní ruch. Zaměřili se na 
specifickou uživatelskou skupinu s vyššími disponibilními příjmy a ochotou cestovat – terénní cyklisty. 
Proto vytvořili síť stezek důsledně zaměřené na kvalitní přírodní prožitky,  která má postupně získat 
mezinárodní věhlas. Designer Dafydd Davis zde přitom musel zajistit, aby síť nepředstavovala zásadní 
omezení pro produkci, těžbu a dopravu dříví. Docílil toho především vhodným umístěním jednotlivých 
koridorů s ohledem na těžební jednotky a plány hospodaření. Aby stezky dokázaly vygenerovat 
dostatečné přínosy pro místní rozvoj, jsou svým designem zacíleny na širokou masu terénních cyklistů. 
Samotné užívání stezek je přitom bezplatné, zisky jsou generovány poskytováním přidružených služeb 
(de Forge 2008, pro metodiku plánování viz. Davis 2007, Davis 2008)

Coed-y-Brenin, Wales
V odlehlém regionu velšského venkova 
u vesnice Coed-y-Brenin byla na 
zadání velšských lesníků vybudována 
síť přírodních rekreačních stezek, 
která měla zvýšit návštěvnost chudé 
oblasti. Lokalita nabízí přibližně 100 
kilometrů tras, nové rekreační stezky 
jsou účelně napojeny na stávající síť 
lesních cest a poskytují možnost 
kvalitní rekreace pro terénní cyklisty, 
rodinné vycházky i invalidní rekreanty. 
Díky nim se během několika let lokalita 
Coed-y-Brenin stala vyhledávanou 
destinací v celosvětovém měřítku -

nyní ji ročně navštíví přes 150 000 turistů, v drtivé většině terénních cyklistů, kteří přinášejí v přepočtu 
přibližně 200 milionů korun za rok. Návštěvníci přitom oceňují vysokou kvalitu zážitků díky přírodním 
stezkám, přístupnost i méně pokročilým skupinám cyklistů a pevný standard garantující očekávané 
zážitky. Výhodou lokality je detailní plánování, které zajišťuje ideální toky návštěvníků, minimalizuje 
riziko zranění a vliv na přírodu, v neposlední řadě přináší také ekonomický prospěch místní komunitě. 
Úspěch tohoto projektu inicioval přijetí sítí přírodních rekreačních stezek jako pilíře oficiální politiky 
podpory turismu Walesu.
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3: Modelový příklad dobrovolné stavby

V květnu roku 2008 postavila Česká 
Mountainbiková Asociace v Jablonci nad 
Nisou 200 metrů dlouhý vzorový úsek 
přírodě blízké rekreační stezky, takzvaný 
singltrek. Projekt byl veden světovým 
expertem na plánování a stavbu stezek 
Dafyddem Davisem a realizován 
dobrovolníky organizace ČeMBA. Podoba 
singltreku byla navržena na míru dané 
příměstské lokalitě. Proto je jeho obtížnost, 
trasování a sklon nenáročné a přístupné i pro 
méně zdatné uživatele. Stezka se díky vhodnému umístění do intenzivně využívané rekreační lokality 
rychle stala oblíbenou možností pro oddech nejen cyklistů ale také dalších uživatelských skupin 
(rodinné vycházky, běžci, ...), přičemž dosavadní praxe potvrzuje, že použitá metodika plánovaní a 
stavby přírodních stezek velice účinně minimalizuje riziko uživatelského konfliktu a zároveň umocňuje 
kvalitu jejich zážitku.

4: Modelový příklad dobrovolné údržby

Ve spolupráci s Lesy ČR, Lesní správa 
Javorník, samosprávou a místními 
dobrovolníky je v Rychlebských horách 
organizací ČeMBA realizován projekt údržby 
historického rekreačního chodníku spojené 
s jeho adaptací a propojením skrze moderní 
metodiku (tzv. singltrek). Projekt, který 
naplňuje kritéria udržitelnosti, nízké náklady 
a marketingovou atraktivitu, je velkým 
příslibem pro kvalitu a šíři nabídky 
turistického ruchu periferního regionu.
Započetí obnovy historicky cenného 

chodníku, který byl vybudován na počátku 20.století, bylo iniciováno místním aktivistou organizace 
ČeMBA a údržba stezky následně v obci podnítila vznik aktivní komunity mladých lidí. Formování a 
posilování občanské společnosti tímto projektem přináší rozvíjení zájmu o dění v obci, rozšíření 
možností smysluplného vyžití v ní a budování pozitivního vztahu k přírodě.
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1.9 Cyklobusy
Cyklobusy jsou většinou finančně podporovány ze strany krajských samospráv. Od svého zavedení se 
cyklobusy setkávají s velkým zájmem. Není divu, že nové linky jsou postupně zaváděny na dalších a 
dalších místech naší republiky. V tomto kontextu uvádíme pár cenných informací:

Co je cyklobus?
Speciálně upravený autobus pro přepravu kol. Obvykle je v autobusu oddělený prostor pro zavěšení až 
25 kol a místa pro cestující. Někdy se setkáte i s normálním autobusem, ke kterému je připojený vlek 
pro kola. Kapacita těchto spojů je samozřejmě vyšší. Cyklobusy slouží pro přepravu cyklistů (ale i 
pěších) do těch nejhezčích míst bez toho, aby museli předtím vyšlapat kopec nebo se proplétat po 
frekventovaných silnicích. 
Kde se můžeme s cyklobusy setkat?
Zatím nejrozsáhlejší síť této přepravy je v jižních Čechách a okolí Šumavy, cyklobusy jezdí na Brdy, do 
Orlických, Jizerských, Krušných či Železných hor, do Beskyd a podobně. 
Odkazy na jízdní řády a ceníky cyklobusů na území ČR: 
http://www.nakole.cz/clanky/clanek.php3?id=38  
Pokud chce cyklista použít autobus (mimo Brno), měl by vědět, že na území JMK do r. 2007 nemůže 
uspět. Linky cyklobusů zde neexistují. Pokud by kraj chtěl jejich provoz zavést, pak autoři Studie 2007 
doporučují konzultace s provozovateli cyklobusů ze západočeské části Šumavy, kde jsou zkušenosti z 
provozu cyklobusů s vlekem, nebo z jižních Čech, kde jezdí cyklobusy s upraveným interiérem a 
dokonalými jízdními řády. Vzhledem k charakteru návštěvnosti vybraných regionů kraje by cyklobusové 
linky mohly být tři (s odjezdy v sobotu a v neděli ráno z Brna a návratem večer zpět, provoz od 1.5. do 
31.8.):
 Brno – Blansko – Jedovnice – Ostrov u Macochy – Sloup
 Brno – Dolní Věstonice – Mikulov – Lednice – Valtice – Lednice – Břeclav
 Brno – Znojmo – Vranov nad Dyjí – Bítov – Uherčice – Vratěnín.

Příklad - Dopravní systém CYKLOTRANS ideální partner pro cykloturisty i pěší turisty
Jihočeský dopravní systém CYKLOTRANS je významnou službou všem turistům, cykloturistům i široké 
veřejnosti. V době letní sezóny (od 16.6. do 30.9.) pokrývá téměř celý Jihočeský kraj dostatečně hustým 
a rozsáhlým systémem pravidelných autobusových linek a svým pasažérům vytváří ideální možnost 
snadného a levného pohybu v zájmové oblasti naprosto nezávisle na osobním automobilu. Jednotlivé 
spoje uvnitř systému spolu komunikují, umožňují vzájemný přestup mezi linkami a dopravní systém jako 
celek externě spolupracuje se systémy sousedními, ať už s vlakovými spoji ČD, dopravním systémem 
NP Šumava provozovaným v západočeské části Šumavy nebo lokálními dopravci  včetně lanovek a lodní 
dopravy. DS CYKLOTRANS je tvořen šesti linkami víkendovými (červená, modrá, zelená, žlutá, vltavská, 
novohradská) a čtyřmi linkami „všednodenními“ (šedá, zelená, vltavská, novohradská). Provozovatelem 
DS je dopravní společnost ČSAD JIHOTRANS, a.s. České Budějovice, partnerem je Jihočeský kraj.
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1.10 Charakteristiky navržených typů komunikací na cyklotrasách
V úvodu je nutné říci, že jde především o hledání bezpečných cyklotras, které mohou sloužit jak k 
dopravní funkci (základní obslužnost území na kole jak v obci, tak i spojení mezi obcemi v rámci 
denních cest do práce, do škol, za nákupy), tak pro naše volnočasové aktivity, či pro tvorbu produktů 
cestovního ruchu, konkrétně pak cykloturistiky.

Vzhledem k variabilitě možností při užití různých prvků a projekčních principů je ve velké míře konkrétní 
stavební řešení dáno dopravně-inženýrskou a projekční zkušeností, citem a podrobnějšími znalostmi 
vazeb mezi stavebním a dopravně-provozním uspořádáním komunikace a bezpečnosti na ní. Velký vliv 
na konkrétní návrh má též přítomnost a uspořádání inženýrských sítí v místě a okolí komunikace.
Níže jsou pak uvedeny okruhy možností stavebních prvků

TYP 1 – Místní komunikace jako „Cyklostezka“

Při realizaci bezpečné cyklotrasy se preferuje výstavbu či údržbu cyklostezky (označena dopravním 
značením C8, C9, C10 a IP20). Komunikace mohou být jak zpevněné, tak nezpevněné.

A. Stezky pro cyklisty

Prostějov – Smržice Cyklostezka Ohře – Královské Poříčí – Loket

B. Stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem

Ostrava Přerov – Kozlovice
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C. Stezky pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem

Moravská cyklostezka – Ostrožská Nová Ves Cyklostezka podél silnice II. třídy u Těšetic

D. Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty (v hlavním dopravním prostoru)
Poznámka: V tomto případě se nejedná o samostatnou místní komunikaci, ale o jízdní pruh, který je 
součástí dané komunikace (v našem případě silnice I. a II.třídy). V kontextu daného materiálu je ale 
tento cyklistický prvek zařazen do tohoto typu.

Břeclav , jízdní pruh pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru 
Silnice I.třídy

Šumperk , jízdní pruh pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru  
Silnice II.třídy

TYP 2 – Místní komunikace 
Komunikace není prioritně budována ((rekonstruována) pro cyklistiku, ale její realizací dojde rovněž k 
vytvoření bezpečné cyklotrasy,  Jedná se výstavbu nebo údržbu  místní komunikace. V ideálním 
případě je tato komunikace vyhrazena jen pro bezmotorová vozidla (označena dopravním značením 
B11). 
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Místní komunikace v Uherském Hradišti Místní komunikace Kroměříž – Hulín
         

TYP 3 – Účelová komunikace/lesní a polní cesta 
Komunikace není prioritně budována (rekonstruována) pro cyklistiku, ale její realizací dojde rovněž k 
vytvoření bezpečné cyklotrasy, Jedná se o výstavbu či údržbu stávajících účelových komunikací (polní a 
lesní cesty). Tyto komunikace nejsou označeny značkou C8 a C9. Komunikace mohou být jak 
zpevněné, tak nezpevněné.

Cyklotrasa č.5028 mezi Čechy pod Kosířem a 
Čellechovicemi na Hané

Cyklostezka Bečva – pozemkové úpravy 
(komunikace B11)

TYP 4 – Značené trasy vedoucí po stávajících cestách, stezkách a pěšinách:
Cyklotrasy mohou využívat stávající sítě lesní a polních cest, stezek a pěšin. Při plánování značení je 
třeba dbát udržitelnost stavu komunikace vzhledem k intenzitě užívání a na možný konflikt s 
hospodářským využívání nebo jinými skupinami uživatelů. Vodítkem pro plánování a volbu vhodných 
stezek jsou kriteria udržitelnosti uvedené např. v publikacích organizace ČeMBA či zprostředkovaných 
organizací ČeMBA (Čacká & Vančura 2008, Kvasnička 2007, Davis 2008, Davis 2007, viz. 
www.cemba.cz/publikace, také Daithi de Forge 2008,) či v zahraničních publikacích (Webber 2007, 
Felton et. al. 2004 , Parker 2004).
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Cyklotrasa č.5028 mezi Čechy pod Kosířem a Čellechovicemi na Hané

TYP 5 – Přírodě blízké stezky pro terénní cyklistiku (a jiné skupiny uživatelů)

Stávající infrastruktura přírodních rekreačních cest a stezek v krajině, zejména v lesích je nedostačující 
a její zbytky se nacházejí v neuspokojivém stavu. Přitom poptávka po takových stezkách nejenom v 
přírodních destinacích zatížených vysokou návštěvností ale zejména v blízkosti sídel stoupá. Jejich 
pozitivní vliv pro management návštěvnosti a umenšení vlivu na životní prostředí je zjevný. V blízkosti 
sídel je však třeba vyzdvihnout zejména vliv na veřejné zdraví skrze nabídku podmínek pro aktivní lesní 
rekreaci. Realizace takových stezek podléhá svolení vlastníka či správce lesa a konzultacím s orgány 
státní správy, zejména ochrany životního prostředí. Dobrou praxi a metodiku v plánování, realizaci a 
údržbě takových stezek přináší do ČR organizace ČeMBA, rozvádí ji ve svých publikacích (Čacká & 
Vančura 2008, Kvasnička 2007, Davis 2007, viz. www.cemba.cz/publikace, také Webber 2007, Felton 
et. al. 2004 , Parker 2004) a aplikuje ji ve své konzultační činnosti. 
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1.11 Příklady sčítání cyklistů (směr Břeclav – Poštorná)

Průběh intenzit cyklistické dopravy - pracovní den (směr 1)
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