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Úprava pravidel provozu v aktivní mobilitě – typy komunikací

2.3.1. Úprava pravidel provozu

Typy
komunikací:

i. Chodníky

ii. Cyklostezky

iii. Cyklopruhy

na silničních

komunikacích

iv. Silniční

komunikace

v. Různé

kombinace

C8 – C10

C7 + E 13 B11

Zóna 30, 
obytná zóna,

pěší zóna
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Úprava dopravního značení v souvislosti s aktivní mobilitou

2.3.2. Úprava dopravního značení

Zavedení sdílené zóny



Úprava dopravního značení v souvislosti s aktivní mobilitou

2.3.2. Úprava dopravního značení

• Tematické okruhy k řešení:

o cykloobousměrky,

o křížení a sjednocení práv a
povinností,

o menší množství dopravních
značek,

o nepovinné použití cyklistického
opatření,

o prostor s převažující funkcí,

o stezka podél hlavní komunikace,

o vhodný povrch ve městech a
údržba cyklostezek

o světelné signalizace,

o ochranné / víceúčelové pruhy.

o jízda na kole nejen při pravém kraji
vozovky,

o zklidněné oblasti a snižování
rychlosti,

o možnost provedení zkušebního
opatření,

o ochrana slabších uživatelů.

Něco tady nehraje? Nejednalo se o priority Cyklostrategie 2013 – 2020?



Úprava dopravního značení v souvislosti s aktivní mobilitou

2.3.2. Úprava dopravního značení

Proč se nedaří 
v Česku 
realizovat 
cyklistické zóny, 
či cyklistické 
ulice?



Změnit pohled na bezpečnost, aneb jít za hranici Vize 0

2.3.3. Bezpečnost? Podaří se nám na ni změnit pohled?

Je to 
dobře 
napsané, 
ale ví o 
tom 
BESIP?



2.3.4.1. Podpora ze strany krajů budování „prázdných míst na cyklistické sítí“

2.3.4. Podporovat financování a rozvoj infrastruktury

Vše je postaveno na jednáních s obcemi



2.3.4.1. Podpora ze strany krajů budování „prázdných míst na cyklistické sítí“

2.3.4. Podporovat financování a rozvoj infrastruktury

Vše je postaveno na jednáních s obcemi – příklad 
vybudování cyklostezky Šumvald – Libina, dlouhá 

cesta za cyklostezkou 2017 - 2020



2.3.4.2. Podpora odstraňování bariér správců komunikací

2.3.4. Podporovat financování a rozvoj infrastruktury

Spolupráce s ŘSD, SSOK, SŽDC

Spolupráce s SSOK byla úspěšně navázána. Změnil se přístup 

k provádění úprav na silnicích II. a III. tř. ve prospěch 

cyklodopravy.

Zatím je to ve fázi, že cyklokoordinátor má přehled, které 

projekty běží.

Bude nutné se věnovat střednědobému výhledu akcí SSOK. 

Je třeba vědět, které projekty se budou zadávat a do nich pak 

zakotvit krajskou cyklostrategii

Daří se spolupráce, např. průtah Horkou nad Moravou či silnice 

Hněvotín –Topolany. SSOK tyto požadavky obcí do 

cyklodopravy neblokuje a snaží se je akceptovat. 



2.3.4.3. Podpora odstraňování bariér ze strany Ministerstva zemědělství

2.3.4. Podporovat financování a rozvoj infrastruktury

Upozorňujeme stále na stejný problém

Bude potřebné nejdříve udělat výčet 

všech případů, kde nelze 

cyklostezky financovat ze SFDI  aby 

byl podklad a argument pro navýšení 

krajského dotačního titulu, ze 

kterého jako jediného lze dnes 

financovat využití polních a lesních 

cest pro cyklisty.

Příklady této praxe jsou např. 

cyklostezky  Bělkovice - Dolany, 

Doloplazy - Přáslavice nebo Římice -

Mladeč.



2.3.4.4. Podpora rozvoje systému BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS a v rámci dopravních terminálů

2.3.4. Podporovat financování a rozvoj infrastruktury

Skvělá spolupráce se SŽDC

Příklad spolupráce: elektrifikace Olomouc -
Šternberk - Uničov:
• Každou zastávku vybaví SŽDC vhodně umístěnou zpevněnou 

plochou, kde budou stojany typu obráceného U, pro cca 15kol. 
Jedná se o Hlušovice, Babice, Mladějovice, Troubelice – střed, 
zast., Nová Hradečná, Hrabišín, Nový Malín. Obdobně vyřeší 
(plocha + U stojan) i stanici Libina.

• Stanice Uničov a zastávka mají přístřešek na kola již dnes. Zbývá 
Újezd u Uničova – zde bude nová zastřešená kolárna jako 
náhrada za rušenou stávající kolárnu obce – viz příloha, pro 20 
kol.

• Ve Šternberku se nyní připravuje studie přednádražního prostoru 
(investor město) – o umístění stojanů jednáme s městem.

• Poslední Bohuňovice – zde si plánuje zcela novou kolárnu obec.
• Jediná zastávka Uničov (u UNEXu) nebude mít plochu pro kola, 

protože k tomu nevidíme důvod, neboť kolárna je ihned po vjedu 
do areálu UNEX.



Kompetence a institucionální zajištění 

2.3.5. Koordinace aktivní mobility

Vše je o akčním plánu a jeho detailním projednání



Kompetence a institucionální zajištění 

2.3.5. Koordinace aktivní mobility

Koordinace je o domluvě  partnerů podpořit cyklistiku:

Obce, kraj, SFDI, EU a SŽDC budují sít cyklostezek



Kontakt
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Děkujeme za pozornost!
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