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ÚVOD
Až donedávna bylo kolo v České republice vnímáno především jako
sportovní nástroj a prostředek pro relaxaci a volný čas. V dnešní době však
čím dál více obyvatel využívá kolo k dopravě za pracovními povinnostmi
nebo zábavou, a to i ve městech, která nemají cyklistickou tradici. I když
česká města mají rozdílné podmínky, pokud jde o vstřícnost k cyklistům,
obecně postrádají celkovou koncepci rozvoje bezmotorové dopravy.
Při hledání cesty jim může pomoci nový evropský projekt Central MeetBike
(3CE343P2), který právě startuje. Projekt je realizován prostřednictvím
programu
Central
Europe,
který
je
spolufinancován
ERDF
(www.central2013.eu).
Projekt Central MeetBike je společným dílem polsko-česko-slovensko-německého
partnerství. Zkušenosti z německých měst mají být aplikovány v partnerských státech
a jejich vybraných pilotních městech. Za Českou republiku se projektu účastní
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a města Pardubice a Uherské Hradiště, za
Slovensko Výzkumný ústav dopravní v Žilině a města Žilina a Prešov, za Polsko
nezisková organizace PSWE a města na severu země Tczew a Gdaňsk a za Německo
Technická universita v Drážďanech a města Lipsko a Dráždany.

Projekt Central MeetBike
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Města Pardubice a Uherské Hradiště se sice díky projektu stanou cyklistickými
laboratořemi, ve kterých budou realizována mnohá pro-cyklistická opatření, ale
ambicí projektu Central MeetBike je zasáhnout svým know-how mnohem více
českých měst, ať již rovinatých, či kopcovitých. Každé má sice jiný potenciál, ale má
jej. V každém městě se vždy najde větší či menší procento obyvatel, kteří jízdní kolo
chtějí používat každý den nebo jen občas, avšak z mnohých důvodů nemohou.
Prvotní myšlenka projektu Central MeetBike je učit se od rozvinutých
západoevropských měst, zejména z jejich zkušeností, s důrazem na příklady
z německých měst. Po sjednocení Německa v 90. letech minulého století se
motorizace obyvatel bývalého východního Německa zvyšovala mnohem rychleji než
v ostatních bývalých socialistických zemích střední Evropy. Proto byla pro uživatele
automobilové dopravy zajištěna lepší infrastruktura. Ve stejné době si však politici,
úředníci i projektanti uvědomili, že budoucnost dopravy je závislá na způsobech
dopravy šetrných k životnímu prostředí. Proto byla již v samotných 90. letech
v Německu snaha udržet nízký podíl automobilové dopravy (modal split) a podpořit
pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Podíváme-li se na motorizaci středoevropských
zemí po rozšíření EU, můžeme zaznamenat nárůst podobný tomu z raného vývoje
v Německu.
Úkolem Technické university Drážďany (TUD) v rámci projektu Central
MeetBike je vypracovat strategii a šířit poznatky v zúčastněných zemích.
Strategie vychází z podrobné analýzy současné infrastruktury a dopravních
zvyklostí ve městech jednotlivých států. Hlavním úkolem je průzkum v
domácnostech, který bude probíhat v roce 2011 ve městech zapojených do
projektu.
V rámci projektu se plánují výukové semináře pro odborníky, jejichž cílem je předat
poznatky a zkušenosti těm, kdo plánují a navrhují cyklistické strategie a
infrastrukturu v České republice, Polsku a na Slovensku. První fáze vzdělávání se
bude týkat sdílení poznatků s odborníky z těchto institucí – Centrum dopravního
výzkumu (CDV), Výskumný ústav dopravný (VUD) a Pomorskie Stowarzyszenie
Wspolna Europa (PSWE). Součástí školení budou semináře a exkurze. Druhá fáze je
zaměřená na to, aby se nově získané znalosti dostaly prostřednictvím regionálních
seminářů od vyškolených odborníků až na klíčová místa (např. na magistráty,
k urbanistům) v každé zemi.
Koncepce a myšlenka školit odborníky formou seminářů a exkurzí byly inspirovány
Německou cyklistickou akademií, což je projekt Německého institutu pro urbanistiku
(Difu) (http://www.difu.de/) pro německou vládu. Vzdělávací program Cyklistické
akademie zahrnuje širokou škálu témat z oblasti podpory cyklistické dopravy. Jednoi vícedenní kurzy, stejně jako exkurze, jsou již nabízeny i mimo Německo. Prezentace
a exkurze jsou v rukou mezinárodních odborníků, kteří mají mnohaleté zkušenosti
v oblasti integrovaného plánování a podpory cyklistické dopravy.
Cílem je v průběhu realizace projektu Central MeetBike vytvořit ve spolupráci s Difu
osnovy pro vzdělávání odborníků a osob s rozhodovací pravomocí. Difu má bohaté
zkušenosti a řadu kontaktů, které by mohly být přínosné pro ty, kdo budou
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vzděláváni i pro ty, kdo pak převezmou vzdělávání na národní úrovni. Semináře se
budou konat v roce 2012.
Projekt Central MeetBike má však ještě jeden významný rozměr. Stane se
základním podkladem pro aktualizaci Národní strategie rozvoje cyklistické
dopravy České republiky, která byla schválena na základě usnesení Vlády ČR
č. 678 ze dne 7. července 2004. Aktualizace daného Strategického dokumentu bude
zahrnovat analýzu současné situace v ČR a navrhne také nové strategické cíle a
opatření. Ty budou vycházet právě ze zkušeností z evropského projektu Central
MeetBike, kde je kladen důraz na přenos know-how z Národní strategie rozvoje
cyklistické dopravy Německa a jejího vzdělávacího programu „German Bicycle
Academy“. Podobně jako v jiných zemích tak i tento strategický dokument bude
založen na trendu rozvoje bezmotorové dopravy a šetrné turistiky, resp. poklidné
dopravy.
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KAPITOLA 1. UHERSKOHRADIŠŤSKÁ CHARTA
1.1. SMYSL CHARTY
Projekt CentralMeetBike bude poskytovat různé možnosti podpory rozvoje cyklistické
dopravy. Součástí tohoto bodu je i tzv. „networking“, zasíťování, neboli propojení
všech partnerů, které mohou nějakým způsobem ovlivnit rozvoj cyklistické dopravy.
Proto jedním z prvních úkolů projektu CentralMeetBike je hledat města, která by
měla zájem o dané výukové programy. Proto byla vytvořena „Uherskohradišťská
Charta“, která se stala jakýmsi prvním sítem při výběru měst.
Ta byla inspirována tzv. Bruselskou chartou, která vznikla pod záštitou Evropské
cyklistické federace (ECF) před dvěma lety v Bruselu. Jedná se o sdružení evropských
měst, jejichž společným cílem je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy. Doposud ji
podepsalo na 57 měst, mimo jiné Budapešť, Krakov, Gdaňsk či Mnichov. Její autoři
jsou si vědomi skutečnosti, že bez politické vůle a bez odbornosti nelze zlepšovat
podmínky cyklodopravy ani realizovat dostatek „osvícených“ pro-cyklistických
opatření. Nicméně doposud žádné signatářské město Bruselské charty není z České
republiky.
Proto přišel tým národního cyklokoordinátora s myšlenkou české obdoby tohoto
mezinárodního sdružení.
Cílem není, aby „Uherskohradišťskou chartu“ podepsalo co nejvíce
zástupců měst, ale její smysl je především v propojení těch, kteří se hlásí
k aktivní podpoře cyklistické dopravy, a motivovat je ke konkrétním
krokům, ať vytvořením pozice cyklistického koordinátora, přihlášením se
ke kontinuální aktivní podpoře cyklistické dopravy, či účastí na odborných
seminářích zainteresovaných měst. Výsledkem závazku je aktivita města
směrem k těm občanům, kteří chtějí jízdní kolo používat každý den
k cestám po městě.
Smysl „Uherskohradišťské charty“ je dále možno spatřit v těchto bodech:
a) Lepší pozice zúčastněných měst při prosazování zájmů v oblasti cyklistické
dopravy na společné národní úrovni než v případě dílčí „samostatnosti“
b) Zajištění potřeb cyklodopravy v územním plánování a politické podpoře
c) Výměna zkušeností a know-how mezi městy
d) Medializace a propagace cyklodopravy
e) Prestiž, posílení pozice a vlivu městských cyklokoordinátorů a cykloúřadů
v rámci města i vně
f) Soutěživost, motivace ostatních měst k aktivní podpoře cyklodopravy a tím
zvýšení celospolečenského zájmu o tento druh dopravy
g) „Re-cycling“ jízdních kol do měst (návrat jízdních kol jako jednoho
z přirozených dopravních prostředků do městského prostředí)
h) Právo užívat označení „cyklistické město“
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V prvním kole byla oslovena všechna Statutární města ČR a následně zástupci měst,
kteří se zaregistrovali k 1.5.2011 na Cyklokonferenci 2011 v Uherském Hradišti.
Na výzvu doposud zareagovalo 17 měst1, která se k Chartě připojí podpisem přímo
na Cyklokonferenci dne 31.5.2011 v Uherském Hradišti. Z celkových 17-ti je 8 měst
krajských.

Uherskohradišťská Charta

Nicméně, tento počet by neměl být konečný. Samotná cyklokonference má objasnit
smysl Charty i dalším městům. Následně budou rozeslány další dopisy s nabídkou
k jejímu podpisu. Město Uherské Hradiště, jako Zdravé město, například osloví
města, které patří do Národní sítě Zdravých měst ČR – NSZM.
Cílem charty však není kvantita, ale kvalita. Nejedná se pouze o podpis, ale města a
samosprávné celky, které se k chartě připojí, mají za úkol aktivně podporovat rozvoj
cyklistické dopravy.

1

Statutární město Ostrava má Radu k této Chartě dne 28.6.2011 a město Kunovice ji odsouhlasí dne 2.6.2011
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1.2. TEXT CHARTY
Jaké jsou přínosy cyklistické dopravy?
Příjemnější a bezpečnější život ve městech, efektivnější městská mobilita, úspora
finančních prostředků, podpora místního podnikání, zdravější prostředí pro obyvatele
i návštěvníky, méně problémů s dopravními zácpami, méně hluku, čistší vzduch,
snížení negativních vlivů na klimatické změny v lokálním i globálním měřítku, úspora
neobnovitelných přírodních zdrojů, udržitelný cestovní ruch a veřejný prostor jako
místo setkávání lidí.
U příležitosti Cyklokonference 2011 v Uherském Hradišti

se níže podepsaná města zavazují, že budou vědomě usilovat o:
a)
b)
c)
d)
e)

Zvýšení podílu cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce.
Odstraňování míst a úseků s vysokým rizikem dopravních nehod cyklistů
Odstraňování bariér cyklistické dopravy.
Zkvalitnění podmínek pro parkování jízdních kol.
Realizaci a podporu projektů, které povedou k širšímu využití jízdního kola
při dojíždění do školy a do práce.
f) Zefektivnění propagace cyklistiky jak vůči domácím obyvatelům, tak
návštěvníkům
g) Rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím aktivit a opatření, která vedou
ke zdokonalení a rozšíření cykloturistiky.

Pro dosažení určených cílů město ustanoví cyklistického koordinátora (nebo též
cyklokoordinátora)2, který bude mít silný politický mandát3 a jehož pracovní náplní
bude mimo jiné:
•

•

2

Koordinace interní městské pracovní skupiny „Cyklistická doprava“ (úzká
spolupráce s odpovědnými a dotčenými odbory státní správy, samosprávy a
s dalšími partnery jako jsou např. policie, konzultační a odborná centra,
architekti, projektanti, neziskové organizace a iniciativy působící ve městě,
atd.).
Plnění zřetelně definovaných úkolů, stanovených na základě rozhodnutí Rady
města nebo Zastupitelstva města (Příloha této charty obsahuje výčet
potenciálních opatření, které by mohl cyklokoordinátor vykonávat.).

Cyklokoordinátor je oficiální zástupce města, který v rámci svých kompetencí a reálných možností
zprostředkovává a pomáhá zajišťovat koordinaci činností, které vedou k rozvoji cyklistické dopravy a rekreace.
Každé město zváží, kolik % pracovního úvazku mu bude stanoveno pro cyklistiku. Tento podíl se může
pohybovat v rozmezí 20% - 100%. Případně se může jednat o externího pracovníka.
3
Zkušenosti naznačují, že bez silné politické vůle ke změnám a podpory cyklistické dopravy je činnost
cyklokoordinátora skoro až zbytečná. Každé město by proto mělo mít svého „cyklopolitika“, který bude dbát nad
realizací jednotlivých opatření.
8
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•

•

Příprava podkladů pro Radu města a Zastupitelstvo města, ve kterých je
navrhován dostatečný rozpočet na finanční podporu cyklistických opatření
(tzv. hardware), včetně propagace a dalších „měkkých opatření“ podpory
cyklistické dopravy (tzv. software).
Úzká spolupráce s pracovním týmem národního cyklokoordinátora a s dalšími
městskými cyklokoordinátory (účast na workshopech a konferencích
k cyklodopravě, pravidelné aktualizace informací o městě, které budou
zveřejňovány na www.cyklostrategie.cz).

Signatáři této charty také vyzývají autority na všech úrovních České republiky, aby
silně podporovaly cyklistickou dopravu a začlenily ji do všech oblastí politiky (zdraví,
územní plánování, městská správa/vedení města, ekonomika, mobilita a doprava,
školství, volný čas, sport, turistika), v souladu s platnými strategickými dokumenty,
především Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy.
31.5.2011, Uherské Hradiště

CYKLOKONFERENCE 2011
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1.3. PŘÍLOHA CHARTY
Příklady funkce a opatření, které by mohl cyklokoordinátor vykonávat

Cyklokoordinátor je oficiální zástupce města, který v rámci svých kompetencí a
reálných možností zprostředkovává a pomáhá zajišťovat koordinaci činností, které
vedou k rozvoji cyklistické dopravy a rekreace.
PŘÍKLADY FUNKCE CYKLOKOORDINÁTORA:
• Začlenění do organizace města / deklarování této pozice v rámci města, jeho
jmenování, určení pravomocí a kompetencí (pracovní náplň pro danou pozici
a její začlenění do vnitřní „úřednické“ struktury / „outsourcing“ prostřednictvím
firmy, neziskové organizace, OSVČ apod.),
• Umožnění koordinační činnosti / spolupráce (přístup a výměna informací
s příspěvkovými organizacemi města / kraje),
o nastavení komunikačních kanálů při koordinaci připravovaných
a probíhajících projektů,
o včasný přehled o správě a údržbě sítě komunikací (opravy, zimní
údržba)
o spolupráce s jednotlivými odbory úřadu (vnitřní koordinace)
 rozvoje a investic (příprava zadávacích podmínek, integrace
cyklo do jiných projektů),
 dopravy (příprava, stanoviska, integrace do jiných projektů),
 odbor (složka), která hájí zájmy obce, města v územním řízení4
 životního prostřední
 správa majetku
 dotace (dle organizačního členění úřadu)
 informatika (pasport infrastruktury, GIS, statistiky)
 cestovní ruch
 PR, kancelář primátora / starosty / hejtmana (osvěta, politická
podpora),
• Vyhodnocování nedostatků, kontrola jakosti vč. zpětné vazby

4

Podle §85 stavebního zákona je obec účastníkem územního řízení; může nastat situace, že např. odbor
dopravy (jako státní správa) posoudí záměr pouze z hlediska dodržení zákonů a norem, avšak opomene
jakoukoliv koncepční „nadstavbu“ v projektu.
10
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PŘÍKLADY ČINNOSTI CYKLOKOORDINÁTORA:
Obecně:
• Přenos know-how do města / kraje (z ČR, resp. jiných měst – alespoň základní
přehled o dění v oboru cyklistické dopravy), účast na strategických jednáních /
seminářích / konferencích
• Spolupráce s dalšími (především sousedícími) městy / městskými částmi /
kraji, resp. zajištění „vertikální“ provázanosti (předávání zkušeností)
Finanční zdroje:
• Přehled o možném zatížení rozpočtu města, který bude nutný pro deklarovaný
rozvoj cyklistické dopravy (dle programového prohlášení města),
• spolupráce na přípravě rozpočtu (doporučení),
• přehled o dalších možnostech finančního krytí (fondy, granty…)
Oblast plánování a přípravy:
• Každoroční doporučení (revize) priorit přípravy a realizace infrastruktury
pro cyklisty pro následující rok:
o CHRÁNĚNÉ CESTY5 BEZMOTOROVÉ KORIDORY apod.
 nové vč. doprovodné infrastruktury
 revize stávajících - opravy, údržba
o PLOŠNÁ OBSLUHA ÚZEMÍ PRO DOPRAVU NA JÍZDNÍM KOLE (dopravní
opatření, která mohou sloužit k podpoře cyklistické dopravy).
 nová vč. doprovodné infrastruktury
 integrace
 revize stávajících - opravy, údržba
o CYKLOZNAČENÍ (svislé i vodorovné značení)
 vyznačení nových tras
 pravidelná plošná revize
 průběžná revize
• Koordinace řešení problematiky majetkoprávních vztahů (mezi příslušným
odborem správy majetku a vlastníky pozemků), nejenom ve smyslu stanovení
vlastníků, ale i řešení jednání s majiteli o výkupu a pronájmu pozemků
• Posuzování projektových dokumentací ve vztahu k cyklistické dopravě (vazby
na územní plán města a generel cyklistické dopravy), včetně spolupráce
s odborem dopravy, resp. naopak (OD přizve k vyjádření cyklokoordinátora).
Oblast vnější koordinace:
• ŘSD, SŽDC a další správci dopravní infrastruktury
• Organizátoři veřejné dopravy, dopravci veřejné dopravy
• Kraj / Města / Obce
• Projektanti jednotlivých staveb
• Připravované projekty, které nejsou jinak koordinovány a integrace cyklistické
infrastruktury nebo i jednoduchých úprav může být jediným pojítkem

5

Definice termínu „chráněná cesta“ pro účely této přílohy - chráněná cesta je linie zahrnující vhodné kombinace
dopravních režimů s prioritou pohybu bezmotorového. Tedy nejen cyklostezky (režimy C8 / C9 / C10), ale i pěší
zóny a obytné zóny, zóny 30 či komunikace se zásadním omezením motorové dopravy (B11 apod.), či
komunikace přirozeně bez aut (pěšiny apod.).
11
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Oblast propagace a komunikace s médií a s veřejností, občanskými sdruženími
• Podklady pro PR (osvěta, nové realizace = medializace),
• Cyklomail – připomínky veřejnosti, podněty
• Pilotní řešení „nových cykloopatření“ (letáky, články…),
• Web „Město cyklistické“ (samostatně nebo součást oficiálních stránek města),
• Kampaně (např. Na kole do práce apod.)
• Koordinace propagace (mapy, letáky, výlety tipy…)
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KAPITOLA 2. CO VLASTNĚ OBSAHUJE CHARTA?

2.1. JAKÉ JSOU PŘÍNOSY CYKLISTICKÉ DOPRAVY?
Citace z Uherskohradišťské charty:

„Jaké jsou přínosy cyklistické dopravy?
Příjemnější a bezpečnější život ve městech,
efektivnější městská mobilita,
úspora
finančních prostředků, podpora místního
podnikání, zdravější prostředí pro obyvatele i
návštěvníky, méně problémů s dopravními
zácpami, méně hluku, čistší vzduch, snížení
negativních vlivů na klimatické změny
v lokálním i globálním měřítku, úspora
neobnovitelných přírodních zdrojů, udržitelný
cestovní ruch a veřejný prostor jako místo
setkávání lidí.“

■

Rekapitulace přínosů:
Jedna věc je jistá. Kola jsou v kurzu po celém světě. Podle všeho se společnost vrací
do bodu, kdy je kolo uznávaným, přijímaným a vhodným dopravním prostředkem ve
městě, stejně jako tomu bylo v první polovině 20. století. Druhá míza kol, chcete-li.
Jízda na kole už není jen kuriozitou: stala se jednou z odpovědí na mnohé problémy
moderního života v tisících rychle rostoucích měst po celém světě.
Neexistuje žádná jiná aktivita, která by dokázala zlepšovat zdravotní stav a fyzickou
kondici lidí a současně by přispívala ke snižování znečištění a emisí CO2 a řešení
dopravních kongescí (kolon). To je důvodem, proč dnes země celého světa znovu
objevují jízdní kolo jako prostředek každodenní přepravy. Jízdní kolo je přirozenou
součástí života a obyvatelé navíc jeho hojnějším využíváním posunují význam
CYKLOKONFERENCE 2011
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veřejného prostoru od „ryze dopravního“ na prostor, kde se lidé setkávají, nejenom
míjí.
Každodenní jízda na kole není jen příjemným způsobem přepravy, při které přichází
lidé do kontaktu s městem i druhými lidmi, ale je to také jeden z nejefektivnějších
způsobů podpory dobrého zdraví. Jízda na kole například snižuje riziko vážných
stavů, jako jsou srdeční onemocnění, některé formy rakoviny, vysoký krevní tlak,
obezita a nejběžnější forma cukrovky. Zdraví je proto dalším z argumentů, proč ve
městech umožnit lepší pohyb na kolech, druhým jsou úspory. Investice do usnadnění
jízdy na kole po městě se vrátí dva až sedmkrát. Úspory jsou spojeny zejména se
zdravotními náklady, jako je méně hospitalizací a omezení využívání nemocenské. Je
tedy mnoho důvodů, proč bychom měli apelovat na politiky, architekty, urbanisty a
dopravní inženýry, aby ve městech vytvářeli prostor pro jízdu na kolech a kola se tak
mohla stát oblíbeným dopravním prostředkem. Svět dospělých to již několikátou
generaci dluží svým dětem.

Využití cyklistiky k dopravním i rekreačním účelům má ve světě stoupající tendenci a
v mnoha zemích se tomuto trendu přizpůsobují služby, plánování i nabídka
v dopravě. Tendence zdravého životního stylu je hlavním motivačním faktorem
k rozšíření cyklistiky.
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2.2. O CO SE MÁ VĚDOMĚ USILOVAT?
Citace z Uherskohradišťské charty:
„Podepsaná města se zavazují, že budou

vědomě usilovat o:
a) Zvýšení podílu cyklistické dopravy
na dělbě přepravní práce.
b) Odstraňování míst a úseků s
vysokým rizikem dopravních nehod
cyklistů
c) Odstraňování bariér cyklistické
dopravy.
d) Zkvalitnění podmínek pro parkování
jízdních kol.
e) Realizaci a podporu projektů, které
povedou k širšímu využití jízdního
kola při dojíždění do školy a do
práce.
f) Zefektivnění propagace cyklistiky
jak vůči domácím obyvatelům, tak
návštěvníkům
g) Rozvoj
cestovního
ruchu
prostřednictvím aktivit a opatření,
která vedou ke zdokonalení a
rozšíření cykloturistiky.“
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2.2.1. Zvýšení podílu cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce.
Je možné jezdit ve vašem městě na kole? Je to bezpečné? Je to dokonce lákavé?
Pokud můžete odpovědět ano na všechny tři otázky, potom může být život ve vašem
městě příjemný.
Pokud jsou odpovědi záporné, pak následují dvě otázky: jak se to mohlo stát a jak
mohu zvýšit podíl cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce?
Odpověď nejprve hledejme v historickém rozvoji měst, neboť překvapivě mnohá mají
za sebou ve skutečnosti cyklistickou minulost.
Jízdní kolo bylo vynalezeno ve druhé polovině 19. století. První kola byla vcelku
primitivní a při jízdě značně nepohodlná. Nicméně brzy se stala velkým módním
hitem — převážně mezi mladými muži z vyšší společnosti. Jízdní kola se nejprve
používala ke sportu a k rekreaci, ale koncem 19. století se na trh postupně dostaly
praktičtější typy jízdních kol a široká veřejnost, pro kterou byla doprava málo
dostupná, je rychle přijala, včetně žen.
S jízdním kolem najednou obyčejní muži a ženy získali mnohem více volnosti a
nezávislosti pohybu. Kolo bylo jejich jízdenkou ven z přecpaných nájemních domů
ve středu města na čistý vzduch, do rychle se rozrůstajících předměstí. Fotografie
městských scenérií z 30. let jasně ukazují, jak se v první polovině 20. století stala
česká města městy jízdních kol. Lidé ze všech společenských vrstev jezdili hromadně
na kolech a jízdní kolo se ujalo i v mnoha profesích.
Jak to bylo dále v západoevropských městech?
První rozmach jízdních kol trval půl století přibližně do roku 1960, kdy stoupající
životní úroveň pomalu, ale jistě umožňovala stále více rodinám vlastnit automobil.
Tento rozvoj byl vítán, protože vlastnit rodinný dům a před ním mít zaparkovaný
automobil se stalo symbolem dynamického společenského růstu, který dokazoval, že
ekonomická krize 30. let 20. století a hrůzy 2. světové války pominuly a před lidmi
leží světlejší budoucnost. Tomuto přístupu, na jehož pozadí je především zmíněný
ekonomický růst, také odpovídala masivní medializace a všudypřítomná reklama
časem přesvědčila i ty váhavé. Jízdní kola začala postupně zaplňovat sklepy a půdy.
Velké množství aut však přineslo nejen blahobyt, ale rovněž negativní vlivy, jako je
znečištěné ovzduší, dopravní zácpy, nehody a v neposlední řadě celkově zhoršující se
zdraví obyvatel. Veřejný prostor se stále rychleji mění na ryze dopravní.
Protože většina těchto dopadů není snad kromě nehod okamžitě měřitelná a
vyčíslitelná, nebylo proti této politice silnější opozice. Pokrok přeci vyžadoval jisté
oběti.
V 70. a 80. letech 20. století bylo stále obtížnější tolerovat tak velké množství
dopravních nehod a problém rostoucího znečištění ovzduší vedlo v západoevropských
městech k otevřeným konfliktům mezi zájmy motoristů a „těch druhých“, kteří byli a
stále jsou nazývání „enviromentalisté“. Byla položena základní otázka – kam dále
směřovat rozvoj měst. Postupně si tak rozhodující orgány začaly uvědomovat, že
budoucnost dopravy je závislá na způsobech dopravy šetrných k prostoru a
k životnímu prostředí. Začala se projevovat snaha udržet nižší podíl automobilové
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dopravy (modal split) a současně podporovat pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu.
A výsledek? Málo kdo z nás si dnes uvědomí, že když kráčí po pěších zónách mnoha
evropských měst, tak dříve se tyto zóny vyznačovaly hustou motorovou dopravou a
parkovišti.

Langerstraat v nizozemském Alkmaaru v roce 1966 ©Jiří Pejša a 2006

Dvacet – třicet let pozadu
Rok 1968 znamenal pro Českou republiku úpadek, který raději nechme bez
komentáře. Rok 1989 sice přinesl svobodu, ale také své důsledky. Doba
společenského útlaku pominula a před lidmi leží naděje další světlejší budoucnosti.
Stoupající životní úroveň opět pomalu ale jistě umožňovala stále většímu počtu rodin
vlastnit automobil. Nastává stavební boom spojený s rozvojem měst do příměstských
částí a stavěním „na zelené louce“ v blízkosti měst. Současně ve větším městech
rostou velké kancelářské budovy s širokou nabídkou pracovních míst. Každá doba si
vytváří své symboly a tak jako současná společenská komunikace má svůj
globalizovaný svět médií, tak výrazem společenského postavení v Česku je
v současnosti opět automobil a vlastní dům na předměstí.
Podobný trend jako byl v ČR začátkem 90. let byl možný pozorovat i v sousedním
Německu, ale v daleko větším měřítku. Po jeho sjednocení se stupeň motorizace
bývalého východního Německa zvyšovala mnohem rychleji než v ostatních bývalých
socialistických zemích střední Evropy. Proto byla pro uživatele automobilové dopravy
zajištěna lepší infrastruktura v podobě nejhustší evropské sítě dálnic. Ve stejné době
si však politici, úředníci i projektanti uvědomili, že budoucnost dopravy je závislá na
způsobech dopravy šetrných k životnímu prostředí, především ve městech. Proto byla
již v samotných 90. letech v Německu patrná snaha především západoněmeckého
křídla snižovat podíl automobilové dopravy (modal split) a naopak podporovat pěší,
cyklistickou a veřejnou dopravu. Podíváme-li se na motorizaci středo a
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východoevropských zemí po rozšíření EU, můžeme zaznamenat nárůst podobný tomu
z raného vývoje v Německu.

Pokud má být projekt Central MeetBike s něčím spojen, tak s myšlenkou
učit se od rozvinutých západoevropských měst, zejména z jejich minulých
zkušeností, a zajistit budoucí střední Evropě trvale udržitelnou dopravu
pomocí nadnárodní strategie zahrnující i podporu a plánování cyklistické
dopravy. Nadnárodní strategií je zde myšlena ucelená koncepce.
Dnes se představa příjemného města liší od představy v 60. letech 20. století. Všichni
chceme dát prostor pokroku a rozvoji. Avšak pokrok a rozvoj v moderních
metropolích závisí na tom, zda-li se nám podaří učinit je místem, kde lidé chtějí a
především mohou žít, nejen přežívat.

Cyklistika je pro většinu lidí aktivní doplňkovou volbou, která se může snadno změnit
na každodenní a přirozenou součást života. Proto jedinou cestou je zajistit, aby jízda
na kole byla bezpečná, snadná, lákavá a konkurenceschopná.
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Rada pro města – vaším cílem ať je zlepšení životních podmínek ve městě.
Základním předpokladem podpory cyklistické
dopravy je její rovnocenné a integrální začlenění
do všech koncepčních a strategických dokumentů
města.
Příkladem
dobrého
integrovaného
dopravního konceptu může být město Freiburg
im Breisgau, které vychází ze základního cíle města
- zlepšení životních podmínek ve městě.
Podstatou integrovaného dopravního konceptu je
snaha o vyváženou dělbu přepravní práce mezi
dopravou veřejnou, cyklistickou, pěší a individuální automobilovou. Nejde ovšem o
restrikce, nýbrž o alternativní nabídky (přesun části výkonu IAD na ekologicky
šetrnější nositele). Dopravní politika Freiburgu tak spočívá na pěti nosných pilířích:
veřejná doprava, cyklistická doprava, zklidňování dopravy, automobilová doprava a
hospodaření s parkovacím prostorem.
Snahou politiky Freiburgu není utlačovat jeden druh dopravy na úkor jiného, ale
vyvážit podporu a podpořit udržitelnost jednotlivých módů dopravy, ať se jedná
o dopravu motorovou nebo bezmotorovou.

Břeclav
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Inspirace z cyklistického města Hradec Králové
Cyklistická doprava v Hradci Králové byla a stále do dnešní doby je důležitým
tématem a obsahem různých strategických dokumentů, analýz, diskuzí, studentských
prací, zájmů médií, apod. V zásadě všechny tyto materiály a aktivity shodně uvádějí
vhodné geografické a klimatické podmínky pro cyklistickou dopravu.
Současně je však nutné konstatovat, že při značné oblíbenosti tohoto druhu dopravy,
nejsou pro cyklisty vytvořeny ideální podmínky, tak jak v jiných západoevropských
městech. Výsledkem je, že kolo využívá stále méně cyklistů. Na základě průzkumu
mobility a místní přepravy cestujících v Hradci Králové z roku 2004 bylo zjištěno, že
celoročně tvoří podíl cyklistické dopravy v dělbě dopravní práce téměř 12% a
v letním období tato hodnota stoupá a na téměř 16%. Stejný průzkum z roku 2005
zaznamenal jistý pokles ve využívání kola (celoročně na cca 6,5 %).
Ať již bereme údaje z roku 2004, nebo z roku 2005, jedná se o dramatický pokles
využívání cyklistické dopravy, oproti osmdesátým létům, kdy město Hradec Králové
bylo právem označováno za cyklistické město č.1 v ČR. Je velkým příslibem, že Rada
Statutárního města Hradce Králové, v čele s primátorem Zdeňkem Finkem, chce
zmíněnou negativní tendenci změnit. Tento postoj je příslibem, že Chartu město
nepodepsalo jen formálně, ale s vizí změny.

Vzhledem k tomu, že dne 31.5.2011 probíhalo Zastupitelstvo Statutárního města Hradce Králové, tak
primátor Zdeněk Fink podepsal Chartu již v předstihu dne 25.5.2011, s platností od 31.5.2011. Na
snímku diskutuje o významu Charty s národním cyklokoordinátorem Jaroslavem Martinkem

Vize je spojena s konkrétními opatřeními:
• město vytvořilo pozici cyklokoordinátora města + tým v této oblasti: Karel
Šimonek – Oldřich Semrád (MmHK OHA) + externě Zdeněk Sperat,
• město schválilo zpracování koncepce rozvoje cyklodopravy v HK, kterou
plánuje vytvořit v úzké spolupráci s Pardubicemi,
• výsledkem koncepce bude zpracování generelu (zakomponované do dopravní
politiky města – aktuální pro 21.století) a jeho postupné naplňování,
• v různém stupni přípravy a investorském zajištění je dnes mnoho projektů. Ty
budou muset také počítat s procyklistickou politikou a výrazně ji podpořit.
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2.2.2. Odstraňování míst a úseků s vysokým rizikem dopravních nehod
cyklistů
Všeobecná shoda panuje nad touto rovnicí:

„Bariéra, kolizní místo nebo úsek = zajištění opatření pro nápravu.“
Zřizované opatření pak může být buď organizačního charakteru, nebo vyznačení
cyklopruhů, resp. vybudování cyklostezky atp.“
Jednotlivá opatření jsou sice velmi důležitá, ale hlavní výzvou pro česká města je
přehodnocení celého pohledu nejen na dopravní systém města, ale
především na veřejný prostor. Vnímání potřeb cyklistů musí být zkrátka nedílnou
součástí celkového dopravního řešení, jako se tomu postupně děje v celé Evropě.
Zástupci samospráv v některých městech se dnes soustřeďují hlavně na dostavbu
silniční sítě s tím, že tím bude problém dopravy vyřešen a teprve pak se lze v klidu
věnovat dopravě ostatní. To je ale běh na dlouhou trať, mnohdy trvající až 20 let.
Potřeby obyvatel jsou však i jiné, než se pohybovat pouze automobilem. Výsledkem
je jen hašení požárů, aneb odstraňování míst a úseků s vysokým rizikem dopravních
nehod. Chybí tu preventivní opatření. Stále u nás na všech úrovních přetrvává pasivní
dopravní politika, kdy se dopravní návrhy silničních staveb přizpůsobují situaci vzniklé
boomem automobilismu. Je třeba se přeorientovat na aktivní politiku a dopravu
regulovat a řídit, ne se jí jen přizpůsobovat. Dopravní koncepce v evropském měřítku
znamená podporovat všechny druhy dopravy, nejen zrovna tu, která přetlačuje jinou.

Praha - u Národního divadla
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Na otázku bezpečnosti se dá podívat ještě z jiného úhlu pohledu. Ta města, která
vsadí na podporu bezmotorové dopravy a dají si za cíl zvýšit podíl cyklistické dopravy
na dělbě přepravní práce, udělají rozhodný první krok ke zvýšení bezpečnosti
cyklistů. Jak je to možné? Evropské statistiky ukazují, že se vzrůstajícím
podílem cyklistické dopravy klesá podíl vážných dopravních nehod, proto
jsou země jako Nizozemsko a Dánsko pro cyklisty až 5x bezpečnější než
třeba „necyklistická“ Itálie. Více cyklistů v ulicích totiž znamená, že si na jejich
výskyt ostatní zvykli, což vede k vyšší vzájemné ohleduplnosti a tedy i zvýšení
bezpečnosti.

Rada pro města - hledejte způsoby, jak cyklisty integrovat zpět do
dopravy.
Inspirovat se můžeme v zahraničí: Vývoj, kterým prošla při budování svého
dopravního systému západní města, dnes označovaná jako cyklistická, měla
historicky vždy přibližně stejné fáze. Jak ukazují naše zkušenosti, česká města
procházejí stejným vývojem. Zatímco v západní Evropě trval tento vývoj zhruba
posledních 30 let, jinde stačila k vytvoření základní sítě pro bezmotorovou dopravu
poloviční doba. Příkladem mohou být německá města jako například Drážďany či
Lipsko, která měla před dvaceti lety výchozí pozici srovnatelnou s ČR. Po sjednocení
Německa začala obě města velmi rychle měnit svůj dopravní systém a výsledky jsou
dnes viditelné na první pohled.
Priorita rozvoje cyklistické dopravy nespočívá tedy jen v řešení nabídky kvalitní
infrastruktury v podobě značených tras, tj. „průjezdů územím”, ale především
umožnění plošné dopravní obsluhy tohoto území. „Odvedení“ cyklistů z vozovek
do přidruženého prostoru bez rozmyslu, a to i tam, kde by forma jízdního pruhu
v hlavním dopravním prostoru byla vhodnější a dokonce bezpečnější, je mnohdy
velmi nešťastným řešením.

Praha – ul. Dukelských hrdinů
CYKLOKONFERENCE 2011

22

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ CHARTA

Model integrace cyklistů do provozu lze sledovat především ve vysoce
urbanizovaných sídlech, kde je minimum prostoru pro vytváření samostatných
dělených koridorů a kde je jakékoliv separování navíc i nevhodné (Berlín, Paříž, Bern,
Londýn atd.). Díky těmto opatřením spojeným s vhodně nastavenou dopravní
politikou lze každoročně sledovat až stoprocentní nárůst intenzit cyklistické dopravy,
což má pozitivní vliv na dopravu celkovou. Českým příkladem může být hlavní město
Praha, kde se s podporou cyklistické dopravy nikdy moc nepočítalo, avšak
s pozvolným rozvojem integračního modelu a postupnou snahou odstraňovat kolizní
místa a bariérové úseky lze i v české metropoli sledovat právě zmíněné až
stoprocentní nárůsty uživatelů jízdních kol. Praha proto nainstalovala už celkem 30
Auto-Matických sčítačů, díky nimž si lze na Prahu někdy až neskutečná počty cyklistů
denně on-line ověřovat.
Inspirace z cyklistického města Opava
Prvním městem, které si „dovolilo“ zřídit cyklistické pruhy na silnici I. třídy bylo město
Břeclav. Pak ale následovala dlouhá časová pauza, až teprve po delší době stejnou
cestou i město Opava. Mimo jiné, za tuto aktivitu bylo oceněno v roce 2010 cenou
Nadace Partnerství Cesty městy a v roce 2009 z rukou ministra dopravy Gustava
Slamečky ocenění za přínos rozvoji cyklistické dopravy.
RATIBOŘSKÁ (1.350 m)

Opava
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2.2.3. Odstraňování bariér cyklistické dopravy
aneb filosofie „z bodu A do B“, aneb rychle, pohodlně a bezpečně.
Když se rozhlédneme po městech ČR, zjistíme, že až na světlé výjimky naše
cyklostezky mnohdy nevytváří alespoň zčásti ucelenou síť. Zjednodušeně: cyklista se
nemůže dostat rychle, pohodlně a bezpečně ze svého bodu A do bodu B. Ať si každý
udělá průzkum ve svém městě a změří si, kolik metrů ujede na svém kole, aniž by
nenarazil na jedinou bariéru. Jak je uvedeno výše „není to jen o cyklostezkách“, ale i
o integraci do současného prostoru. Cyklista se přeci může pohybovat všude kromě
dálnic, silnic pro motorová vozidla (a pokud mu je více než 10 let, tak by neměl ani
na chodníky). Záleží pak na tom, jak je vnímán ostatními, jak se chová sám, tedy zda
prostor, kterým se pohybuje je pro něj bezpečný a zda není nebezpečný on
pro někoho dalšího. Striktní dodržování oddělování všech ode všech se v praxi
neosvědčuje. Jednak na to nejsou finanční prostředky ani prostor, a jednak
(pohledem dopravním) to mnohdy nefunguje ani v rámci bezpečnosti a plynulosti
provozu. Pocit minima omezení při pohybu ve „svém koridoru“ pak ovlivňuje chování
v místech křížení. V těchto místech pak dochází k mnohem závažnějším kolizím než
v případě sdíleného prostoru, kde je každý uživatel „obezřetnější neustále“, což
v případě, že se zažije, má efekt celkové větší ohleduplnosti a to nejen v dopravě, ale
také s přesahem společenským.
Tuto problematiku může pojmout již územní plánování a to ve velkém i malém
měřítku. Územní plánování musí nabídnout rychlé a bezpečné cesty pro jízdní kola,
bez zbytečných objížděk a bariér všeho druhu. Je nutné dosáhnout toho, aby
cyklodoprava byla konkurenceschopná a bezpečná. Výchozím bodem je zapojit
do věci urbanisty společně s dopravními inženýry vyzbrojené politickou vůlí, kteří
budou klást důraz na zpřístupnění veřejných prostor i pro lidi na kolech.

Praha – Podolské nábřeží
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Česká republika má zákony, vyhlášky, technické podmínky a normy, které vytváří
zatím relativní prostor pro to, aby mohla být výrazně podpořena cyklistika v našich
městech. Legislativa a technická literatura však nemůže pojmout jednotlivosti a
specifika každého území a především pak nemůže pojmout koncepci území. K tomu
mají sloužit koncepční dokumenty, které se po odsouhlasení stanou územně
plánovacími podklady, resp. dokumenty, které je nutno dle stavebního zákona
respektovat.
Tento podpůrný pilíř by se dal tedy spíše nazvat „myslete, jak projektovat a

koncipovat moderní město tak, aby dalo lidem možnost jezdit na kole celý
život a prospívat tak jejich vlastnímu zdraví i životnímu prostředí“.
To znamená, že se můžete dostat z jedné části města do druhé téměř bez toho,
abyste opustili koridor přívětivý pro cyklisty, a ve většině případů se tam navíc
dostanete rychleji než automobilem nebo autobusem.
Aby město bylo příjemné pro život, musí umožňovat mobilitu pro všechny. Musí být
dobře dostupným městem, které umožňuje všem svým obyvatelům být mobilní.
Existují však početné skupiny obyvatel, jako jsou děti, mládež a senioři, které se
potýkají s vážným omezením své mobility. Stále existuje mnoho částí měst, která
jsou koncipována pouze pro pohyb automobilem, čili pro dopravní prostředek, který
tito lidé nemohou dle libosti používat. Takový prostor brání chůzi i jízdě na kole a
limituje život velké části obyvatel.

Cesta do školy – Praha Kunratice

Berme třeba takovou dopravu dětí do školy na kole. Média často uvádí, jak je špatné,
že se dnešní děti vůbec nehýbou, jak stále více českých školáků je obézních. Ti
z rodičů, kterým se ještě podaří dítě přemluvit, že nemusí kilometr, který mají
do školy, jezdit autem, ale na kole, musí však denně trnout. Všeobecné ignorování
cyklistické dopravy zkrátka vede k tomu, že dítě, které chce jet bezpečně do školy
na kole, musí jet buď po chodníku a nebo vůbec. Prakticky lze konstatovat, že
závislost dětí a seniorů na jiných lidech zbytečně zatěžuje prostor a samozřejmě i čas
ostatních, zpravidla ekonomicky aktivních lidí, což má negativní vliv i na sociální a
ekonomický vývoj a fungování nejen jedince, ale i společnosti.
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Inspirace z cyklistického města Kadaň na téma veřejný prostor
Na území České republiky se každý rok podaří realizovat desítky kilometrů nových
opatření pro cyklisty. Zpravidla je návrh a realizace rutinní práce, při které je třeba
dodržet několik základních zásad a vyhovět mnoha požadavkům úřadů a investorů.
Málokdy se však vyskytne vedle chladnokrevného projektování i dílo, které se vryje
do paměti propojením účelu, formy a krajinného designu. Liniová stavba s doplňky se
totiž i ve své jednoduchosti může sama o sobě stát příjemnou částí cesty, cílem
pro návštěvníky nebo land-artem pro umělce. Jaké to je, když se z původně řešeného
technického problému stane dílo, které je ve výsledku svou podstatou pokorným
propojením potřeb člověka a krajiny, se může každý přesvědčit ve městě Kadani.
Na břehu řeky Ohře, mezi Kadaní a Kláštercem nad Ohří postupně vzniká stezka pro
chodce a cyklisty. Na rovině podél řeky člověk na kole chytne hravě tempo, ale když
má opustit sedlo po té, co narazí na hráz a má se pustit do bezmála sedmdesáti
schodů, docela mu to zkazí potěšení z cesty. Podél skály navrhl architekt Vít Branda
se svým týmem ojedinělou sto metrů dlouhou lávku, která vyrovnává převýšení
způsobené původně ne zrovna pro krajinu citlivou stavbou hráze vodního díla Kadaň.

Součástí stavby revitalizace levého břehu Ohře pojmenovaného v Kadani jako nábřeží
Maxipsa Fíka je nejen zpevnění původní pobřežní cesty a výsadba zeleně, ale také
zhotovení doprovodné infrastruktury v podobě laviček, decentního osvětlení, nových
plotů sousedních pozemků, dále jsou to mola, zídky, místa pro rybáře nebo
pro koupání, prolézačky a pohyblivé stroje a mechanismy nejen pro děti, ale
i dospělé. Poblíž nově budovaných bungalovů, kam „budou místní vozit Japonce“ a
který se nachází přímo na nábřeží, jsou lavičky ve tvaru jízdních kol a dokonce
cyklistický kolotoč. Pod hrází je pak umístěno torzo lodi, ve kterém si také každý
svým způsobem vyhraje.
Architekt Vít Branda (1963-2009) měl na vizitce svého ateliéru vysvětlení co znamená
„vytváření prostoru“: Znamená to nejen, že se zabýváme navrhováním staveb ve

kterých a kolem nichž prostor vzniká, ale také to, že by v tomto prostoru mělo zůstat
místo i pro jeho obyvatele, aniž by tím utrpěla čistota nebo jednota výrazu
architektonického řešení. Základní koncept musí být natolik silný, aby přežil i své
zabydlení.“
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Inspirace z cyklistického města
České Budějovice
Velkými bariérami ve městech jsou
silnice I.třídy a také řeky, pokud je
cyklista musí křížit. Je opravdu jen
málo měst, která se pak pustí do
nákladných, ale velmi potřebných
mimoúrovňových křížení.
Lávka pro cyklisty Stromovka –
centrum
města
(rozpočet
:
22.174.000,- Kč, z toho příspěvek
SFDI : 12.900.000,- Kč, rok 2004).
Lávka propojuje obytné okrsky na levém břehu Vltavy a historického jádra města,
Lávka nahrazuje komplikovaný přejezd přes řeku Vltavu po, pro cyklisty
nevyhovujícím Dlouhém mostě s intenzitou dopravy 25 tis. voz./24 hod.
Stezka a lávka pro cyklisty přes Vltavu (ul. E. Pittera) (rozpočet : 18.164.574,Kč, z toho příspěvek SFDI : 10.899.000,- Kč, rok 2005/2006).
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Rada pro města – počítejte s cyklistickou dopravou v dopravním a
územním plánováním
Rozlišujeme dva způsoby dopravního plánování, konvenční a moderní. V České
republice se většinou setkáváme s tím prvním z nich. Konvenční dopravní plánování
vychází z předpokladu, že vývoj dopravy je lineární, že moderní a rychlejší modely
nahrazují starší a pomalejší způsoby dopravy.
Chůze -> Jízdní kolo -> Vlak -> Autobus -> Automobil -> Super automobil
Tento „sériový model” předpokládá, že starší druhy dopravy nejsou důležité. To, že
nárůst automobilové dopravy způsobí významné zpoždění hromadné dopravy a
vytvoří bariéry pro pěší dopravu, není v rámci této koncepce chápáno jako
negativum. Podle této perspektivy je podpora veřejné hromadné dopravy, chůze a
cyklistiky na úkor automobilové individuální dopravy krokem zpět.
Opakem je moderní plánování vycházející z „paralelního modelu”, který je založen na
tom, že každý druh dopravy je přínosný. Usiluje o vytvoření rovnovážného
dopravního systému. Dopravní pokrok zde znamená zkvalitňování podmínek pro
všechny způsoby dopravy. V rámci tohoto modelu nemají prioritu rychlejší,
motorizované způsoby dopravy a kvalitativní faktory (bezpečí, pohodlí, rovnost) jsou
stejně důležité jako faktory kvantitativní (rychlost, počet vozovek).
V dopravním a územním plánování by tedy neměl být kladen důraz na zvyšování
mobility založené na automobilové dopravě, ale zejména na lepší dosažitelnost cílů
cest všemi druhy dopravy. Městská mobilita založená na automobilech skutečnou
dosažitelnost totiž citelně snižuje. Dosažitelnost je nejvyšší ve městech, která
upřednostňují pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Je důležité si uvědomit, že
mobilita založená zejména na automobilové dopravě v mnoha případech nepřispívá
ke zkvalitňování mobility obyvatel, naopak ji často, zejména ve větších městech
zhoršuje – hovoříme o tzv. auto-imobilitě.
Nechte si proto zpracovat generel cyklistické dopravy jako základní dokument
pro smysluplný rozvoj cyklistické dopravy ve vaší obci, městě, regionu a začleňte jej
do územního plánu města, stejně jak to udělalo například město Liberec.
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Inspirace z cyklistického města Uničov
Budování cyklostezek je prováděno v souladu se schváleným projektem „Uničov –
město bez bariér“ z 5/2005, který vychází ze zpracované studie „Řešení cyklistické
dopravy v Uničově a místních částech“ z 4/2004 a v souladu se zpracovanou
„Marketingovou strategií rozvoje cyklotras mikroregionu Uničovsko“ z 3/2006.
Budování nových tras je prováděno dle plánovaného záměru, který spočívá ve snaze
zajistit bezpečný cyklistický průjezd městem, bezpečné napojení místních částí obce
na město s návazností na okolní obce regionu.
A co je na tom tak výjimečného?
Řada měst má zpracované své studie, generely, atd. Co je jim to ale platné, když
návrhy zůstávají jen na papíře a v šuplíku. Městu Uničov se podařilo vybudovat
do roku 2010 již 7425m cyklistických komunikací v intravilánu a 5600m v extravilánu.
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2.2.4. Zkvalitnění podmínek pro parkování jízdních kol
Jízda na kole stejně jako každý pohyb
někde začne, někde se odehrává a někde
končí. Pro podporu využívání jízdních kol
jako rovnocenného dopravního prostředku
je tedy nutné mít možnost zaparkovat
bezpečně své kolo doma, mít kvalitní a
bezpečnou infrastrukturu, mít dopravním
značením naznačenu cestu ke vhodnému
parkování a mít možnost bezpečně a
snadno zaparkovat své jízdní kolo co
nejblíže cíli své cesty. Jinými slovy,
v podrobnějším
měřítku
je
nutno
cyklistickou dopravu chápat jako přepravu
nejen z bodu A do místa B, nýbrž jako řetěz tvořený články ZDROJ – CESTA – CÍL.
Tento řetěz je silný tak, jako jeho nejslabší článek. Poskytování dostatečných
parkovacích možností pro cyklisty je jedním ze základních pilířů podpory jízdy
na kole.
Rada pro města – věnujte pozornost parkování jízdních kol
Parkování jízdních kol však byla dosud
věnována pouze minimální pozornost,
ačkoliv hraje velmi důležitou roli v
rozvoji cyklistické dopravy. Věnujte
proto pozornost i této oblasti. Inspirovat
se můžete v metodickém materiálu
„Cyklistická doprovodná infrastruktura“,
ve kterém najdete základní klasifikace
jednotlivých
zařízení
cyklistické
parkovací infrastruktury podle délky
parkovací doby. Naleznete zde velmi
konkrétní
informace,
od
výběru
nejvhodnějšího řešení pro konkrétní
lokalitu, přes výběr vhodného stojanu, až po určení optimálního počtu parkovacích
míst.
Část metodiky je věnována systému Bike and Ride. Jízdní kolo je využito k dopravě
na zastávku, zde je odstaveno a cestující dále pokračuje veřejnou dopravou. Kolo
oproti pěší dopravě až desetkrát rozšiřuje spádovou oblast zastávek veřejné dopravy.
Pokud existují vhodné podmínky pro rychlé a bezpečné odstavení kola, stává se
systém konkurenceschopnou alternativou individuální automobilové dopravy.
Kombinace cyklistické a veřejné dopravy nabízí z ekologického hlediska skvělé
předpoklady pro efektivní využití stávající infrastruktury a novou nabídku mobility.
Metodika je ke stažení:
http://www.cyklostrategie.cz/cykloinfrastruktura/metodiky-clanky/cykloparkovani/
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Inspirace z cyklistického města Přerov
Město Přerov usilovalo o reorganizaci
stání kol u nádraží. Důvodem bylo
zabránit odstavování kol u stožárů a
stromů před hlavním vchodem do
budovy nádraží a úpravu stávajících
stojanů na kola (ukotvit a přesunout ze
zeleně na zpevněnou plochu u
telefonních budek). Kapacita byla cca
120 míst, ale parkovalo zde až 190 kol.
Bylo navrženo umístění u zábran
(sloupků s řetězy) u přechodu pro
chodce a u severního rohu staniční
budovy (poblíž mašinky). Do úschovny
jsou umisťována „lepší“ (dražší) kola, ta levnější a stará kola nikdo do úschovny
dávat nebude.
Inspirace z cyklistického města Opava
Na podzim 2007 se začaly v Opavě (mimo
centrum města) instalovat bezpečnostní
stojany Velock pro jízdní kola, jejímž
výrobcem je firma TANO TECHNIK, spol.
s.r.o.. Jedná se o 349 parkovacích míst
(54 stojanů) na 24 místech po Opavě
(před supermarkety a hypermarkety, před
školami, před prodejnami cyklistických
potřeb, před Magistrátem a jinde).
Celkové náklady na pořízení těchto
stojanů byly 450 tisíc Kč, z toho 380 tisíc
Kč se podařilo získat Městské polici v
Opavě z programu Partnerství od
Ministerstva vnitra ČR. Zbytek zaplatilo město Opava.
Podobným způsobem postupovala o několik let dříve i
Plzeň, která tak rozmístila po městě stovku stojanů
s celkem 400 parkovacími místy pro kola.
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2.2.5. Realizaci a podporu projektů, které povedou k širšímu využití
jízdního kola při dojíždění do školy a do práce
Rada 1 pro města – jak to dělají v Mnichově?
Města se v Uherskohradišťské Chartě zavazují, že budou vědomě usilovat o zvýšení
podílu cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce. Za nástroje jsou pak většinou
považována „Hard measures“, tzv. tvrdá opatření (vybudovat cyklostezku, cyklopruh,
pracovat s veřejným prostorem a pamatovat na parkovací místa pro kola). To vše je
jistě dobré a důležité, ale na nedávné celosvětové konferenci VeloCity 2011 v Seville
byl kladen velký důraz i na „Soft measures“, tedy tzv. měkká opatření. Město
Mnichov v Seville představilo například svou rozsáhlou kampaň na podporu cyklistické
dopravy a ukázalo, že finance vložené do této kampaně mohou velmi efektivně
ovlivnit zvýšení podílu cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce. Podíl cyklistů na
dopravě ve městě se v letech 2002 – 2008 zvýšil z 10% na 14% tedy o 40%.
Mnichov se tedy rozhodl cyklistiku dále podporovat. V červenci 2009 schválil nový
generel cyklistické dopravy, který zahrnoval masivní pro-cyklistickou kampaň,
ztrojnásobení rozpočtu na cyklistiku a „cykloúřad“ na Odboru dopravy s 11 úředníky
zodpovědnými za cyklistickou dopravu - to vše s cílem dosáhnout 20% podílu
cyklistické dopravy ve městě do roku 2015 (jedna z podmínek Bruselské charty,
kterou Mnichov podepsal). Kampaň pro podporu cyklistiky, která by mohla být
příkladem pro česká a moravská města svěřil Mnichov profesionální agentuře.
Kampaň, která stála jen 0,7EUR/obyvatele/rok, je tak mnohem méně nákladná než
investice do infrastruktury.

Rada 2 pro města – berte vážně kampaně zaměřené na dojíždění do školy
a do práce.
A. Bezpečné cesty do škol aneb také o podpoře dojíždění na kole do škol
Obecně (z webů):
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY V PRAZE – OŽIVENÍ, PRAŽSKÉ MATKY
http://www.prazskematky.cz/bezpecne-cesty-do-skoly/o-programu/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=DzlC_FDDIhE&feature=player_embedded
NA ZELENOU – NADACE PARTNERSTVÍ
http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/na-zelenou
Cílem programu je zvýšit bezpečnost dětí při
každodenních cestách do školy a podporovat
je v tom, aby se dopravovaly do školy pěšky,
na kole nebo veřejnou dopravou. Dále projekt
usiluje o zlepšení povědomí dětí o pravidlech
dopravního chování a informování škol o
šetrných
a
udržitelných
způsobech
dopravování. Projekt byl inspirován příklady z
Velké Británie.
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Projekt NA ZELENOU je založen na práci s dětmi, které do mapek okolí školy
vyznačují místa, kde se necítí bezpečně. Na základě souhrnné mapy problematických
míst je zpracována dopravní studie navrhující opatření na zvýšení bezpečnosti v okolí
školy. Tato studie pak slouží obci jako podklad pro další kroky, jejichž konečným
cílem je realizace návrhů obsažených ve studii. Škola zároveň vypracuje plán
mobility, tedy strategický dokument obsahující postupy a opatření podporující
bezpečnou, zdravou a udržitelnou mobilitu (více v příručkách Na zelenou-bezpečné
cesty do školy a Školní plán mobility
Velmi důležitý je neovlivněný a nezaujatý pohled na problematiku dopravy přímo od
dětí. Jejich podněty jsou zpravidla jednoduché, kdy přímočaře a bez okolků sdělí, co
si o problému myslí. Jejich bezprostřední odpovědi zkrátka nejsou ovlivněny již
dopředu výčtem argumentů - proč něco nejde, ale když je něco trápí, sdělí to
zásadní. Svět dospělých mnohdy spekuluje nade všemi pro a proti, nad různými
technickými detaily a všemi možnými okolnostmi. Ty mohou být často tak
nepodstatné nebo jich může být takové množství, že při řešení problému zůstane
problém nevyřešen vůbec nebo je jedinec sveden z cesty a řeší problémy nakonec
úplně jiné.
Děti zpravidla neuvažují v dlouhodobém horizontu, ale spíše v tom krátkodobém.
„Nyní se necítím na přechodu bezpečně, proč tu nejezdí auta pomaleji?“ Pro
projektanta to je signál, že je třeba dopravu zpomalit, zklidnit a měl by tedy
navrhnout k tomu odpovídající opatření. Právě na jeho bedrech je, jak se prokouše
všemi požadavky správců, úřadů, norem, zákonů a především obecním rozpočtem.
Není to však jen vždy o řešení problému v jednom místě. Takových problematických
míst totiž může být hned několik, takže kýžený výsledek může být velmi nákladný
avšak málo efektivní. Každý problém má svou příčinu, takže úkol projektanta je,
zabývat se problémy nejen tam, kde je na ně přímo upozorněn, ale podívat se na
území i v širším kontextu, zda nelze například provést nějaké efektivnější a mnohdy i
levnější organizační opatření (odklonění té části dopravy, která do území nepatří a
třeba si to tudy jen zkracuje apod.). Tyto postupy se osvědčují a v sousedních
západněji položených zemích, kde na projektech bezpečných cest do škol pracují
někdy už desítky let.
Uvažování v krátkodobém horizontu („tady a teď “) může mít mnohdy i negativní
efekt. Vlastní pohodlí může být nebezpečné nejen pro okolí, ale i pro nás samotné.
Zeptá-li se člověk dětí, co je nejpohodlnější a nejlepší pro cestu do školy, mnoho
z nich vám řekne že automobil, protože v něm neprší, může si číst, koukat z okna
anebo, že je má konečně svého rodiče jen pro sebe, tak toho chce využít. Neví, co je
to sociální a společenské vytržení (společné cesty do školy byly dříve mnohdy
nejzábavnější částí dne) a neuvědomuje si okamžité i dlouhodobé důsledky všech
ostatních, kteří jsou za okýnkem „jeho automobilu“. Děti se přizpůsobují stylu života,
který si nevybraly, ale který jim byl vybrán jejich rodiči nebo okolím a jeho tlakem.
V bezprostředním okolí školy jsou pak svým dětem právě jejich rodiče tím největším
nebezpečím a čím více rodičů vozí děti do škol automobilem, tím více jich chce přijet
co nejblíže škole, nejlépe až přímo před školní dveře. Vytrácí se samostatnost,
nezávislost, snaha jít si vlastní cestou a umět přemýšlet o tom, co člověka doopravdy
baví a co opravdu sám chce.
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Cesty do škol lze zlepšit dvěma způsoby. Prvním je úprava veřejného, resp.
dopravního prostoru, což je záležitost většinou střednědobého nebo
dlouhodobého horizontu. Druhým způsobem je změna způsobu dopravy do
školy, která by měla být podpořena prvním způsobem, ale v mnohých
případech lze provést okamžitě.
Chtít změnit způsob dopravy spočívá v pochopení několika základních principů.
Jedním z nich je respekt k okolí a tolerance existence ostatních. Pochopení, že má
každý právo na svou část prostoru a neměl by při jakékoliv činnosti být kýmkoliv
ohrožován, je vlastně to nejpodstatnější. Sídla ČR jsou vcelku slušně zalidněná, takže
vzájemné omezování je u každého obyvatele České republiky na denním pořádku.
Čím méně chce být někdo omezován, tím méně by měl omezovat své okolí.

B. Kampaň „Do práce na kole“
Kampaň probíhá v Řadě Evropských států jako Dánsko, Švýcarsko, Německo,
Maďarsko atd. V některých zemích se zařadila mezi vůbec nejvýraznější kampaně.
Například v Dánsku se jí každý rok účastní zhruba 100 000 lidí. V západní Evropě
kampaň úspěšně přispívá ke zvýšení povědomí o problematice mobility a inspiruje ke
každodennímu pohybu tisíce lidí. V ČR již proběhla s velkým úspěchem v Praze.
Hlavním organizátorem bylo občanské sdružení Auto-Mat. Zúčastnilo se jí více než
1000 soutěžících.
Do práce na kole motivuje lidi ke změně dopravních návyků. Hlavním motivem je
soutěž zaměstnaneckých týmů. Například pokud jsou v jednom týmu během soutěže
2/3 cest do práce na kole, postupuje tým do slosování o atraktivní ceny. Šance
na výhru rostou s počtem ujetých kilometrů.
Dalším městem, kde bude kampaň probíhat, je město Pardubice.
CYKLOKONFERENCE 2011

34

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ CHARTA
Rada 3 pro města – Využijte kampaň Evropský týden mobility a Evropský
den bez aut
Ve dnech 16.-22. září se koná pravidelně propagační akce EU, Evropský den bez aut
/Evropský týden mobility, kterou v České republice zastřešuje Ministerstvo životního
prostředí/. Cílem akce je podpořit přijatelnější způsoby dopravy a napomoci
při omezování individuální automobilové dopravy ve městech. V rámci Evropského
týdne mobility se ve městech nabízí občanům různé akce, zaměřené na udržitelné
formy dopravy a dopravní výchovu (cyklojízdy, pěší výlety, akce pro rodiče s dětmi,
pro seniory, pro občany s handicapem, výlety historickou tramvají, semináře, akce
na dětském dopravním hřišti apod.).

Rada 4 pro města – než začneme s kampaněmi, přemýšlejte nad těmito
paradoxy:
 Cyklisté se mohou ve městech pohybovat rychle: Proto jsou často nuceni
jezdit zajížďkami.
 Jízdní kola je snadné ukradnout: Proto není cyklistům poskytován dostatek
zabezpečených parkovacích ploch.
 Cyklistika je levný způsob dopravy: Proto jsou cyklisté nuceni za jízdní kolo
v prostředcích MHD platit.
 Cyklisté nepotřebují mnoho prostoru: Proto jim v mnoha případech není
poskytnut žádný.
 Použití jízdního kola pro nakupování je snadné: Proto není cyklistická doprava
v mnoha nákupních areálech povolena.
 Cyklistika neznečišťuje ovzduší: Proto nebývá podpora cyklistiky zahrnována
do programů (politických strategií) snižování emisí.
 Dojezdové vzdálenosti cyklistů jsou omezené: Proto jsou obytné oblasti
plánovány ve velkých vzdálenostech od škol, úřadů, kanceláří.
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2.2.6. Zefektivnění propagace cyklistiky jak vůči domácím obyvatelům, tak
návštěvníkům aneb o pozitivním marketingu jízdních kol, znovuobjevení
potenciálu cyklistiky.
Cílem je především bourání omylů, předsudků a oproštění se od pejorativního vztahu
k jízdnímu kolu jako takovému. Předsudky jsou důsledkem osobních zkušeností
člověka nebo zkušeností slepě převzatých od autorit, které znají kolo v lepším
případě jen jako sportovní nástroj, nikoliv jako dopravní prostředek. Nedostatek
informací o potenciálu „něčeho jiného, než co je zajeté a zažité“, je současným
nejzásadnějším problémem.
Jízdní kolo je třeba považovat za funkční, praktický a užitečný předmět, nevidět v
něm žádnou hloubku ani modlu. Prostě je jen pouhým nástrojem, jak se dostat z
místa A do místa B, dále do C atd. a zase zpátky. Kolo je zkrátka nejjednodušším
způsobem, jak se pohybovat po městě a řadí se mezi hlavní prostředky městské
dopravy. V takovém případě už nebudou třeba manifestační jízdy pro podporu kola,
ale nebude ani potřeba dokazovat sobě a ostatním, že je někdo „IN“, když jezdí na
kole. Vždy je to totiž důkaz nevyváženosti a že něco není v pořádku. Nebude to
nutné – kolo je a bude jen pouhým nástrojem.
Dokud bude ovšem obecné vnímání mobility vázáno na koncepci cestování
automobilem, nebude cesta k udržitelné městské mobilitě pomocí jízdy na kole
snadná. Součástí marketingu musí být proto snaha změnit obecné vnímání toho,
které druhy mobility jsou nejvíce prospěšné pro jednotlivce i společnost.
Kolo je jeden z nejrychlejších a nejsnazších způsobů, jak se pohybovat po městě.
Umožňuje lidem hladce, rychle a jednoduše pospojovat všechny každodenní úkoly.
To dokazuje, že s vhodnou podporou je možné přetvořit města po celém světě tak,
aby byla jejich funkce udržitelnější.
A na této jednoduché filosofii je pak možné postavit pozitivní marketing jízdních
kol. Jednoduše musí být vidět, že jízdní kolo je vítáno.
Rada pro města – možnosti propagace a komunikace s médií a s veřejností,
občanskými sdruženími
• Podklady pro PR (osvěta, nové realizace = medializace),
• Cyklomail – připomínky veřejnosti, podněty na jednu společnou e-adresu
• Pilotní řešení „nových cykloopatření“ (letáky, články…),
• Web „Město cyklistické“ (samostatně nebo součást oficiálních stránek města),
• Koordinace propagace (mapy, letáky, výlety tipy…)
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Inspirace z cyklistického města Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových vozidel realizuje
zajímavý projekt Centrum Semafor, který zajišťuje kromě klasické dopravní výchovy i
další služby pro veřejnost:
• volnočasové aktivity (trampolína, in-line bruslení, sport. soutěže apod.),
• občerstvení,
• cyklopůjčovnu,
• cykloservis,
• pronájem prostor a inventáře.
Na dopravním hřišti je velmi dobře vidět rozdíl v úrovni dopravního chování žáků
škol. Právě na základě této zkušenosti lze tvrdit, že rozvoj cyklodopravy potencuje
vyšší stupeň dopravní výchovy v rodinách, která je jednoznačně nejefektivnější
formou dopravní výchovy a to nejen mládeže (dětí v rodině), ale i dospělých – tedy
rodičů. Máme ověřeno, že děti, které jezdí s rodiči na kole, mají nejen výrazně lepší
znalosti dopravních předpisů, značek apod., ale hlavně vysoko převyšují svoje
vrstevníky, pokud jde o správné návyky chování na silnicích, tj. odhad vzdálenosti,
Auto-Matické dávání znamení o změně směru, řazení do jízdních pruhů, dávání
přednosti atd.
O co tedy jde?

Jezděte se svým dítětem na kole !!!
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2.7. Rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím aktivit a opatření, která
vedou ke zdokonalení a rozšíření cykloturistiky.

Města jsou častým cílem cykloturistů a místem jejich přenocování. Mnozí cyklisté si
město raději prohlédnou na kole než pěšky. Je proto potřeba, aby na ně města byla
připravena, tedy nejen ubytovací zařízení a restaurace, ale také například
pamětihodnosti. Pokud nebude mít cyklista, kam odložit kolo, nejlépe i s bagáží
(úschovna, boxy) dané místo prostě nenavštíví, jen si ho prohlédne zvenčí. Častou
chybou také je, že dálkové trasy vedoucí přes města se vyhýbají centru a cyklista pak
složitě hledá na kole cestu, aby si prohlédl jeho historickou část. Většinou použije
nejkratší přístupovou cestu od stezky do centra a zbytečně se tak „motá“ v místech,
kudy by vůbec jet nemusel.
Rada pro města – zapojte se do projektu Česko jede
Města mají jedinečnou příležitost se připojit k právě zahajovanému
projektu Česko jede, který je zaměřen na komplexní podporu
cykloturistiky v ČR. Jeho cílem je poskytnout přehledné a kvalitní
informace českým a zahraničním cyklistům o možnostech cyklistiky ve
všech regionech ČR.
Prvním krokem je realizace webového portálu www.ceskojede.cz, který bude nabízet
na jednom místě top cykloturistickou nabídku ČR. Zde budou specifikovány
cyklomarketingové produkty podle typu cílových skupin a délky tras:
•

rodiny s dětmi (kratší a bezpečné trasy, preferují převážně kvalitní zpevněný
povrch),
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•

•
•

tématické produkty,
o méně zdatní rekreační cyklisté, mají obavy z větší fyzické námahy; do
této kategorie patří často i senioři (nenáročné kratší trasy, cca do
30km, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch),
o zdatnější rekreační cyklisté, (okružní trasy 40 - 80km, často v kombinaci
s poznáváním místních zajímavostí a kulturních památek, zpevněný
povrch i nenáročné přírodní cesty),
dálkoví cyklisté (trasy 50 - 100km, převážně se drží páteřních tras, v cílových
destinacích se zdrží zpravidla jen chvíli),
bikeři, terénní cyklisté (preferují především přírodě blízké cesty a úzké stezky
v terénu různé náročnosti)

Stačí si jen vybrat, který produkt budete chtít nabídnout návštěvníkům !
Inspirace z cyklistických měst Jihlava a Otrokovice
Město
Jihlava
bylo
jedním
z hlavním „tahounů“ vybudování
cyklotrasy vedoucí z Jihlavy do
Raabs an der Thaya. V letech
2009 – 2011 byly vybudovány za
finanční podpory ROP a SFDI první
cyklostezky a vyznačena cyklotrasa
o celkové délce cca 130km.
Vznikl tak nový a v regionu
ojedinělý produkt CR.

Město Otrokovice, stejně jako všechny ostatní obce a města podél Moravy a
Baťova kanálu, se aktivně spolupodílelo na realizaci dálkové Moravské
cyklostezky na svém katastru.

CYKLOKONFERENCE 2011

39

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ CHARTA

KAPITOLA 3. PŘÍNOSY PRO MĚSTA
Celospolečenské přínosy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příjemnější a bezpečnější život ve městech,
efektivnější městská mobilita,
úspora finančních prostředků,
podpora místního podnikání,
zdravější prostředí pro obyvatele i návštěvníky,
méně problémů s dopravními zácpami,
méně hluku, čistší vzduch, snížení negativních vlivů na klimatické změny
v lokálním i globálním měřítku,
úspora neobnovitelných přírodních zdrojů,
udržitelný cestovní ruch,
veřejný prostor jako místo setkávání lidí.

Know-how
• Získání přístupu k čerstvým poznatkům z ostatních cyklistických měst a
metodikám v oblasti rozvoje cyklodopravy v rámci ČR i celého světa,
• nadstandardní poradenský servis členským městům ze strany týmu národního
cyklokoordinátora (aktivní přístup města = aktivní pomoc).
Přenos zkušeností mezi městy čtyř států bývalého východního bloku je hlavním
cílem projektu Central MeetBike. Česká města, a zejména ta, která podepíší
„Hradišťskou chartu“, budou mít možnost se inspirovat speciálním programem
„German Bicycle Academy“ (Fahrradakademie), který je základem vzdělávacího
programu Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy Německa. Ta obsahuje nejen
zásady strategického a dopravního plánování, ale i celou škálu konkrétních nástrojů
podpory cyklistické dopravy.
Vzdělávací program povede Německý institut pro urbanistiku (Difu http://www.difu.de/) za asistence Technické university Drážďany (TUD) a Centra
dopravního výzkumu, v.v.i.. Součástí školení bude i exkurze do Berlína a
Drážďan. Prezentace a exkurze budou tak v rukou mezinárodních odborníků, kteří
mají mnohaleté zkušenosti v oblasti integrovaného plánování a podpory cyklistické
dopravy.
Finanční výhody
• Zefektivnění investic do rozvoje cyklodopravy (za málo peněz více muziky),
• možnost konzultace možností získání finančních prostředků či zapojení
do evropských projektů cyklistických měst.
Prestiž města
• Zviditelnění města (právo označovat se za Cyklistické město),
• město se zařadí mezi pokroková města s aktivním přístupem k podpoře
cyklodopravy.
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•

Čeká Vás:
o Zařazení do rubriky „Cyklistická města“ v nově strukturované webové
stránce www.cyklostrategie.cz.
o Zpracování tiskové zprávy o městě, její zveřejnění na webu
cyklostrategie a zaslání novinářům.
o Zveřejnění města v propagačních materiálech Central MeetBike.
o Informace o městě v Newsletteru Cyklostrategie.
o Vypracování komentované fotogalerie města a umístění na webu
cyklostrategie.
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KAPITOLA 4. CO MOHOU MĚSTA OVLIVNIT?
Města mohou podpořit aktualizaci Národní strategie rozvoje cyklistické
dopravy České republiky. Podobně jako v jiných zemích tak i tento strategický
dokument bude založen na trendu rozvoje bezmotorové dopravy a šetrné turistiky,
resp. poklidné dopravy. Města podpisem Charty vyjadřují podporu a tím i vážnost
dané vizi.

Konkrétně pak mohou podpořit prosazení legislativních opatření, které mají
napomoci k lepšímu začlenění cyklistů do legislativy o silničním provozu.
Mnohá města již udělala vše pro podporu cyklistické dopravy a dostala se na
pomyslný strop, ale stejně to někdy nestačí. Nedořešené právní otázky v legislativě a
macešský přístup zákona o silničním provozu k cyklistům brání projektantům
navrhovat a úřadům schvalovat taková řešení, která by byla pro všechny účastníky
v daném prostředí adekvátní a ze kterých by bylo okamžitě zřejmé, kdo se má jak
zachovat a jaká jsou jeho práva a povinnosti, aniž by znal nazpaměť jakékoliv
paragrafy.
Na základě požadavků prezentovaných na cyklokonferenci v roce 2009 byl tehdejším
ministrem dopravy Ing. Gustávem Slámečkou zřízena pracovní skupina pro integraci
cyklistické dopravy do silniční legislativy. V roce 2011 náměstek ministra dopravy Ing.
Ivo Toman vytvořil Komisi pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční
legislativy s pracovním názvem „Cykloskupina", která bude navrhovat konkrétní
úpravy pro novelizaci zákona č. 361/2000 Sb. Do Cykloskupiny jmenoval za MD:
JUDr. Ladislava Decarli. Mgr. Michaela Židůva, Ing. Václava Krumphanzla a za
odbornou veřejnost: Ing. Jaroslava Martinka, Ing. Antonína Seidla, Ing. arch. Tomáše
Cacha, Ing. Květoslava Syrového.
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Aktuální problematika: které body se aktuálně řeší?
1. odbočování - vztahy k ostatním uživatelům při odbočování – nutno sjednotit
s legislativou, která je běžná v EU

Uherské Hradiště – Jarošov, 13.5.2011

2. křížení - místo společného překonání komunikace pro chodce a cyklisty
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Inspiraci můžeme opět hledat v sousedních zemích:

Švýcarsko

Německo – Drážďany

Rakousko

Polsko

Nabídka možných řešení:
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3. vztahy mezi uživateli – chybí jasná definice bruslaře, kolečkového lyžaře
a uživatelů dalších pomůcek (nutno sjednotit na jízdu při pravém okraji na stezce
i na vozovce, dnes se musí bruslař chovat jako chodec, tj. musí se pohybovat při
levém okraji)

Praha – Zbraslav (bruslař jede dle legislativy chybně)

Praha – Braník (na stezce)

Komise Ministerstva dopravy řeší dalších asi 20 otázek, např. jen signalizace zasluhují
zásadnější dopracování, což již nelze ošetřit dílčími úpravami legislativy (zákona
361/2000 Sb. a vyhlášky 30/2001 Sb. v platných zněních).
Další, pátý balíček opatření se týká úprav ohledně jízdy v pruzích a obdoba prostoru
s převažující funkcí (např. chodník s povoleným vjezdem cyklistů, nebo stezka
s povoleným vjezdem vybraných vozidel). Zde jsou řešeny především víceúčelové
pruhy, piktogramové koridory, jednosměrné komunikace, nebo i možnost pohybovat
se na stezce i vedle sebe (což v současnosti nelze).
4. Další aktuální problém, na který je třeba upozornit: novelizace zák.
č.334/1992 Sb., která se udála v prosinci 2010 jako přílepek k zákonu
č.402/2010 Sb. k solárním elektrárnám
Novelizace se promítla do stávajícího textu zákona tak, že se výkup půdy v lokalitách
I. a II. bonitní třídy zvýší 6 až 9krát a dále se ještě násobí koeficientem vyjadřujícím
např. polohu v CHKO, což je pro případ výstavby např. Moravské cyklostezky
naprosto neakceptovatelné. Pro konkrétní případ cyklostezky můžeme jít na katastr
obce Skrbeň, která se již 2 roky projektuje a nyní se chystá podat žádost o dotaci
z ROP SM, se ukazuje, že při délce 720m ( při výměře 4441m2) je cena projektu vč.
PD a žádosti o platbu kolem 5,2mil. Kč a odvod za vynětí ze ZPF podle nyní
uplatňovaného výpočtu (ještě dle staré vyhlášky, protože novela se zasekla
v legislativní radě, neboť protestuje už kde kdo a bude ještě přísnější) je v případě
obce odvod 69,54 Kč/m2, což je celkem 3.088.271 Kč, po vrácení 10% do rozpočtu
obce je přímá zátěž obecního rozpočtu 2.779.442 Kč. K tomu ještě 368m2 lesního
pozemku.
V zákoně č.334/1992 Sb., §11 odst.3 by měla být uvedena cyklostezka sloužící
bezmotorové dopravě a stávající výjimky by měly být o toto rozšířeny. Jinak toto
opatření zmrazí výstavbu cyklostezek v rovinatých partiích naší země.
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KAPITOLA 5. MĚSTSKÉ CYKLISTICKÉ LABORATOŘE
5.1. UHERSKÉ HRADIŠTĚ CYKLISTICKÉ
Uherské Hradiště je město v srdci Slovácka s 26,5 tisíci obyvateli. Podpora cyklistické
dopravy je dlouholetou prioritou, proto si město zcela objektivně zaslouží přívlastek
město cyklistů.
Městskou síť komunikací tvoří 13km silnic, 55km vozovek místních komunikací, 77km
chodníků a 12km cyklostezek, po kterých projede v nejfrekventovanějších úsecích až
3400 cyklistů za 24 hod. Dopravní prostor pro cyklisty dotváří 1,1km vyhrazených
pruhů v hlavním dopravním prostoru. Po komunikacích ve městě je značeno celkem
20,4 km cyklotras regionálního i nadregionálního významu (č.47, č. 5049, Moravská
vinařská – Uherskohradišťská). Město Uherské Hradiště vynaložilo od roku 1990 na
rozvoj cyklodopravy ve městě i okolí celkem cca 71,5 milionů korun.
Kam město míří? Je jasné, že vyrovnat se evropským městům např. v Holandsku
nebo Dánsku, které patří ke špičkám v oblasti cyklistické dopravy je a bude náročným
a pro mnohé nepředstavitelným cílem. Považujeme však za nutné i v našich
podmínkách jasně definovat, čeho chceme ve městě rozvojem cyklodopravy
dosáhnout:
- snížení počtu vozidel ve městě
- lepší životní prostředí
- zdravější životní styl
Koncepční přístup - Dosažení cílů vyžaduje kromě usilovné práce týmu lidí také
koncepční přístup k rozvoji cyklodopravy. V Uherském Hradišti se poprvé v roce 1999
cyklodopravou zabýval generel dopravy souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a
Kunovice. V roce 2007 bylo městem zadáno zpracování samostatného generelu
cyklistické dopravy. Pomocným nástrojem pro tvorbu strategických dokumentů se
stal dopravní model města individuální automobilové dopravy a cyklistické dopravy,
který byl zpracován v letech 2008 a 2009. Je zřejmé, že k dosažení uvedených cílů je
nutné řešit i další oblasti dopravy, proto byla v roce 2007 zpracována studie statické
dopravy v centru města a studie využitelnosti autobusového nádraží.
Koncepční přístup pro rozvoj cyklistické dopravy ve městě je nutné zachovat i v rámci
projektu Central MeetBike. Odrazovým můstkem bude aktualizace generelu
cyklistické dopravy, který bude řešit nejen efektivní rozvoj sítě cyklostezek a
vyhrazených jízdních pruhů ve městě s vazbou na okolní města a regionální i
nadregionální trasy, ale také otázku pohybu cyklistů v historickém centru nebo
parkování kol. Na řešení konkrétních problémů, včetně případné úpravy stávajících
komunikací pro cyklisty (např. úpravu dopravního značení, řešení kolizních míst, atd.)
se zaměří studie cyklodopravy ve městě navazující na cyklogenerel. Oba
dokumenty umožní efektivní vytvoření podmínek pro bezpečný a plynulý pohyb
cyklistů ve městě, tak aby se město Uherské Hradiště stalo vzorem nejen pro města
v České republice, ale i jiných zemí.
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Co konkrétního projekt Central MeetBike Uherskému Hradišti přinese?
Dotvoření páteřní sítě komunikací pro pohyb cyklistů
Jedním z úkolů je aktualizace generelu cyklistické dopravy zpracovaného v rámci
projektu Central MeetBike, tedy řešit efektivní rozvoj sítě cyklostezek a vyhrazených
jízdních pruhů pro cyklisty.
Bezpečný pohyb cyklistů v historickém centru města
Kompletní síť komunikací pro bezpečný pohyb cyklistů by měla být vytvořena nejen
po obvodu centra města s propojením městských částí a vazbou na okolní města, ale
také v historickém centru. Zde za největší překážky považujeme:
- nedostatek prostoru, který je úzce limitován stávajícím urbanismem centra
města
- památkově chráněné území, což sebou nese další komplikace (například
požadavek na dlážděné povrchy kamennou dlažbou – pro cyklisty méně
vhodné, minimální životnost vodorovného dopravního značení, atd.)
- rozsáhlou pěší zónu s intenzivním pohybem chodců (nebezpečí kolizí cyklistů
s chodci)
Příklad k řešení:
cyklisté v protisměru v ul. Františkánská:
Jednosměrná místní komunikace spojující Palackého náměstí s Mariánským náměstím
s průměrnou šířkou jízdního pruhu 3,5m. Podél komunikace takřka v celém úseku
řešeno podélné stání. Povrch kamenná kostka. Předpokládá se vedení cyklistů
v protisměru této komunikace na úkor parkovacích míst.

současný stav
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Parkování kol
Pro vytvoření infrastruktury pro cyklisty je nezbytné řešit nejen otázku kudy mají
cyklisté jezdit, ale také problematiku, kde mají kolo zaparkovat. V současné době je
parkování kol ve městě řešeno nahodile umísťováním různých (ne vždy vhodných)
stojanů na kola. Úkolem cyklogenerelu a následné studie bude vytipovat hlavní
lokality pro parkování kol a navrhnout vhodné řešení tak, aby parkování kol bylo
nejen účelné, ale i bezpečné – „parkovací domy pro kola“ – kryté stání pro kola
jsou jedním z pilotních projektů města v rámci projektu Central MeetBike.

Parkování kol u nádraží ČD

Kola u nákupního střediska v ul. Obchodní

Řešení problematických úseků
Dokumenty zpracované v rámci projektu Central MeetBike budou dále mapovat a
navrhovat řešení kolizních míst pro zajištění bezpečného pohybu cyklistů, ale také
problémových úseků, u kterých řešení naráží na problémy legislativní (např. redukce
svislých dopravních značek na stezkách, řešení stísněných podmínek pro pohyb
vozidel a cyklistů v hlavním dopravním prostoru – víceúčelové jízdní pruhy, atd.).
Osvěta, propagace
Cílem je širokou veřejnost obecně
seznámit
s cyklodopravou
ve
městě,
jako
alternativním
způsobem dopravy, který by se
pro město velikosti Uherského
Hradiště měl stát ve srovnání s
automobilovou dopravou v mnoha
směrech
výhodnějším
způsobem dopravy, spojeným se zdravým životním
stylem – naplnění motta „Na kole
s úsměvem“.
Současné značení na cyklostezce podél silnice II/497 v městské části Jarošov

CYKLOKONFERENCE 2011

48

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ CHARTA

5.2. PARDUBICE CYKLISTICKÉ
Pardubice v kontextu Evropy - Pardubice mají nejvíce cyklistů mezi českými
městy nad 50 tisíc obyvatel. Od 90. let investují do rozvoje infrastruktury pro cyklisty.
Ve srovnání s matadory cyklistické dopravy západní Evropy však stále výrazně
zaostávají.
Koncepční přístup - Proto se Pardubice rozhodly inspirovat se a zvolily koncepční
přístup k rozvoji cyklodopravy. V rámci projektu Central MeetBike vznikne pod
dohledem německých expertů v Pardubicích několik koncepčních materiálů. Tyto
materiály umožní budovat infrastrukturu efektivně, tedy přesně tam, kde je nejvíce
potřeba, a přesně takovou, jaká je pro cyklisty nejatraktivnější. Pardubice budou
svoje cyklisty rozmazlovat. Kola dostanou ve městě více prostoru, který si
zaslouží.
Pardubice – národní město cyklistů - Pardubice mají ambice stát se vzorovým
cyklistickým městem v ČR, třeba jako nizozemský Delft, dánské Odense, anglický
Bristol nebo německý Münster. Pardubice by měly být pro ostatní města důkazem,
že i v českých podmínkách se vyplatí cyklodopravu podporovat.

Co konkrétně projekt Central MeetBike Pardubicím přinese?
Chybějící infrastruktura - Přestože Pardubice mají na území města zhruba 60km
různých druhů opatření pro cyklisty, stále nejsou některé významné komunikace
v centru města opatřeny ani základní infrastrukturou. První koncepční dokument,
který vznikne v rámci projektu, bude prověřovat možnost realizace opatření pro
cyklisty právě na těchto kritických místech.

třída 17. listopadu; Na této ulici chybí infrastruktura, přestože jsou zde velké intenzity cyklistické i
automobilové dopravy. Zde se musíme o cyklisty lépe postarat.
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Nevhodná infrastruktura
Na některých stezkách v Pardubicích cyklisté
nejsou zatím dostatečně hýčkáni: chybí
návaznost stezek, cyklisté jsou většinou na
společných stezkách s pěšími a mají menší
práva
přednosti
než
motoristé.
Další
připravovaný koncepční dokument, generel
cyklodopravy, bude určovat, jak budou
v budoucnu vypadat opatření pro cyklisty na
jednotlivých komunikacích. Vedle bezpečnosti
budou základními kritérii plynulost jízdy,
rovnoprávnost
cyklistů,
provázanost
infrastruktury a omezení konfliktů s chodci.

Benešovo náměstí; Stezky v rezidenčních oblastech často přináší více komplikací než užitku. V těchto
oblastech by měl být kvalitní pobytový prostor se zelení a lavičkami, pejskaře pro rodiny s dětmi i
maminky s kočárky. Cyklisté v rezidenčních a zklidněných zónách jsou spokojenější na vozovce, kde
pro ně zklidněná motorová doprava nepředstavuje nebezpečí. Rozmazlovat je třeba nejen cyklisty,
ale i chodce a rezidenty. Generel by měl mimo jiné zamezit nekoncepční a zbytečné výstavbě
cyklistických komunikací tam, kde jsou tyto komunikace nadbytečné a potenciálně nevyužívané.

Organizace rozvoje cyklistické dopravy
Pro tvorbu a implementaci koncepčních materiálů je klíčová organizace práce. Byla
zřízena pozice koordinátora rozvoje cyklistické dopravy, který se bude starat o
to, aby se cyklistům ve městě dobře jezdilo. Bude především koordinovat veškeré
záměry ve městě s potřebami cyklistů. V Pardubicích již byla ustanovena pracovní
skupina pro rozvoj cyklistické dopravy složená se zástupců magistrátu, policie,
univerzity, projektantů, která projednává připravované koncepční materiály i
konkrétní opatření. Součástí projektu bude také několik procyklistických kampaní.
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KAPITOLA 6. VEŘEJNOST NENÍ SLEPÁ
Jako národní cyklokoordinátor začínám dostávat e-maily s žádostí o pomoc
při podpoře cyklistické dopravy. Zjevně se tato funkce začíná stávat také úkolem
pro ombudsmana ve věcech cyklistických. Jeden podnětný dopis jsem dostal
nedávno. A co „čert nechtěl“, zrovna byl z jednoho města, které podepsalo
Uherskohradišťskou Chartu. Úmyslně neuvádím o které město se jedná.
***

Dobrý den,
obracím se na Vás s problémem, který neumím sama vyřešit. Bydlím ve městě
X, snažila jsem se komunikovat s úřadem města X, ve snaze trochu zlepšit
situaci cyklistů v automobily přecpaném městě - pro Vaši informaci přikládám
dopis, který jsem poslala na město. Leč vzešla z tohoto mého popudu pouze
schůzka s panem architektem, pracujícím na městě, který mi vysvětlil, že je
bezmocný, protože když už by nějaké zlepšení navrhl, narazí na POLICII, která
všechny jeho návrhy vetuje.
Takže z města jsem odešla s pocitem, že v X nadále budou všichni cyklisté
buďto riskovat životy mezi šňůrami aut, nebo jezdit po chodnících, což je také
nedobré řešení. A ani u novostaveb či rekonstrukcí silnic, se v tomto konci
republiky nehledí trochu dopředu, věřte, jsem dopravní inženýrka, mám
představu, zda by se cyklostezka při troše snahy vešla – například místo
nesmyslných ostrůvků trávy, které stejně jsou problematické pro údržbu.
Proto se obracím na Vás, s prosbou o pomoc a snad spíš s prosbou o osvětu
v tomto dopravně špatně vyřešeném konci světa.
Děkuji a s nadějí ve Vaši pomoc doufám.
A nyní samotný dopis, který byl zaslán na městský úřad.

Věc: stížnost na koncepci budování cyklostezek
Dobrý den,
jsem už 27 let obyvatelkou města X, a stále očekávám zlepšení v oblasti
dopravy.
Poslední kapku mé důvěře ve zlepšení dala rekonstrukce X silnice.
Chápu, že cyklostezky slouží především k rekreačním účelům, ale než je
obyvatel města schopen se k cyklostezce dostat, musí buďto naložit kola
na auto a dovézt je na začátek rekreační trasy, nebo riskovat život jízdou
mezi automobily ve městě.
Zářným příkladem je rekonstrukce silnice Y. Po obou stranách zmiňované
silnice jsou vybudována odstavná stání pro automobily, kusy trávníků, ale
po nějaké cyklostezce ani památky. Přitom prostorově při troše snahy by
metrová cyklostezka nikomu nevadila.
Vrcholem umu jsou ostrůvky, které jistě pomohou chodcům, ale zúžení silnice
v jejich prostoru pro bezpečnost cyklistů opravdu nepřispívá. Není možno
počítat s tím, že by automobil, když před ním jede v tomto zúženém prostoru
kolo ubral na rychlosti a chvilku počkal, ohleduplnost řidičů již vymizela.
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Místo toho, že by někdo sundal nohu z pedálu plynu vozu, nacpe se vedle
cyklisty a vytlačí ho třeba na chodník.
Vím, že mi odepíšete, že chování motoristů není ve vaší moci ovlivnit, ale
pro přípravu staveb snad existuje připomínkové řízení a lze snad v úsecích,
které se jistě nemalými náklady rekonstruují již nějaké zlepšení navrhnout.
Chtěla bych vám navrhnout exkurzi do města Z, kde jsou cyklostezky na všech
okruzích, ve středu města i na periferiích, dokonce jsou při křížení komunikací
samostatné semafory pro cyklisty. Těmito trasami jsou propojená jak sídliště
se středem města, tak i rekreační a odpočinkové trasy.
Tady není snaha o zlepšení znát nikde, i cyklostezka vedená po břehu řeky
ústí na sídlištní komunikaci, a přitom stačí mít liniovým značením ohraničený
pruh, který stačí cyklistům.
Opravdu mi připadá, že nikdo z X ještě nikdy nenavštívil města, kde tuto
oblast mají zvládnutou, nebo že to nikoho v tomto městě nezajímá.
S přáním trochu většího nadhledu při budování staveb ve městě X
Podpis
Co byste odpověděli? Třeba tak?
Rozumím Vašemu dotazu až velmi dobře, ale dejme vašemu městu ještě jednu
naději. Právě ono se teď zařadilo mezi cyklistická města, která chtějí změnu.
Podepsalo tzv. Uherskohradišťskou Chartu, v které se mimo jiné zavázala, že vědomě
bude usilovat o:
•
•
•
•
•
•
•

Zvýšení podílu cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce.
Odstraňování míst a úseků s vysokým rizikem dopravních nehod cyklistů
Odstraňování bariér cyklistické dopravy.
Zkvalitnění podmínek pro parkování jízdních kol.
Realizaci a podporu projektů, které povedou k širšímu využití jízdního kola při
dojíždění do školy a do práce.
Zefektivnění propagace cyklistiky jak vůči domácím obyvatelům, tak
návštěvníkům
Rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím aktivit a opatření, která vedou ke
zdokonalení a rozšíření cykloturistiky.

Možná se Vám to zdá jako další laciné gesto, politická póza, ale je to také jedna
z cest, jak můžeme upozornit na problémy, které popisuje: vetující POLICIE,
zpackané rekonstrukce silnic, atd., atd. Tým národního cyklokoordinátora touto
Chartou dostává do rukou silnou zbraň a v podstatě také mandát
ve zmíněných problematických záležitostech jednat. Především pak půjde
o to - postupně rozšířit obzory všem neustálým oponentům.
Osobně věřím ve změnu, proto také tuto práci dělám.
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KAPITOLA 7. KONTAKTY
7.1. STYČNÝ PRACOVNÍK NA MD
Styčným pracovníkem MD pro rozvoj cyklistické dopravy v ČR je:
Ing. Václav Krumphanzl
Ministerstvo dopravy
Odbor pozemních komunikací
Oddělení telematiky a zpoplatnění silniční sítě
Nábř. Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1
Tel.: +420 225 131 407
GSM: +420 722 038 305
Fax: +420 225 131 195
E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.cz

7.2. VÝKONNÝ TÝM NÁRODNÍHO CYKLOKOORDINÁTORA
Tým národního cyklokordinátora je otevřeným uskupením aktivních odborníků, kteří
pracují v oblastech souvisejících s používáním jízdního kola, ať už jako dopravního
prostředku nebo prostředku pro rekreaci. Formoval se postupně kolem Jaroslava
Martinka při naplňování Strategie rozvoje cyklistické dopravy, vládního dokumentu
schváleného roku 2004, neboť na úrovni státu nebyla a dosud není samostatná
organizace věnující se podpoře a koordinaci cyklistiky.
Agenda pracovního týmu je velmi pestrá a zasahuje několik resortů – primárně
dopravu a cestovní ruch, ovšem s přesahem do životního prostředí, oblasti zdraví a
urbanismu. Pokrývá široké spektrum témat – od politické podpory, přes legislativu,
technická řešení, ekonomické dopady a zahrnuje i osvětu a marketing, vše s využitím
již ověřených zahraničních zkušeností. Jednotliví členové týmu jsou v každé
ze jmenovaných oblastí specialisté, většinou s mezioborovým přesahem. Jsou
rozptýleni na různých místech v Česku, avšak vzájemně v neustálém kontaktu.
Národní koordinátor je zaměstnancem Centra dopravního výzkumu, v.v.i.. Od března
2011 pracuje pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. i komunikační manažerka
mezinárodního projektu Central MeetBike a tisková mluvčí národního
cyklokoordinátora. Ostatní členové týmu jsou externisté, kteří se kromě úkolů
na národní cyklostrategii v rámci projektu Central MeetBike věnují dalším činnostem
souvisejícím s podporou cyklistiky v ČR.
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Ing. Jaroslav MARTINEK
Je absolventem Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, obor
Konstrukce a dopravní stavby, silniční a městské dopravní inženýrství, kde promoval
v roce 1993. Poté čtyři roky působil na městském úřadě v Olomouci, kde se věnoval
převážně rozvoji cyklistické dopravy. Svůj celý profesní život již od diplomové práce
zasvětil cyklistice. Podílel se mimo jiné na projektech pro Ministerstvo dopravy,
zejména na přípravě vládního dokumentu Národní strategie rozvoje cyklistické
dopravy ČR, na jehož implementaci na všech úrovních se dosud významnou měrou
podílí. Poskytuje koordinační a metodickou pomoc krajům a obcím. Podílel se na
zpracování publikací Rozvoj cyklistické dopravy v ČR – II. díl (2001), Cyklostrategie:
Cíle, Realizace, vyhlídky (2005), nebo na metodickém materiálu 21 pilířů pro
cyklistickou infrastrukturu (2007), či metodiky Cyklistická infrastruktura a její
specifické aspekty (2008), Cyklistická doprovodná infrastruktura (2010). Každé dva
roky pořádá pravidelné národní cyklokonference. Spravuje webové stránky
www.cyklostrategie.cz, www.cyklokonference.cz a www.ceskojede.cz. určené
odborné veřejnosti. Od března 2011 je také hlavním manažerem mezinárodního
projektu Central MeetBike, jehož cílem je přenos know-how a zkušeností s rozvojem
cyklistiky ve městech bývalého NDR do českých, polských a slovenských měst.
Absolvoval stáž u švýcarského SchweizMobilu, zúčastnil se několika evropských
konferencí VeloCity. Mluví česky a anglicky.
Od roku 1997 pracuje na CDV, v současné době jako vedoucí oblasti nemotorové
dopravy, se specializací na rozvoj cyklistické dopravy v České republice. V roce 2009
byl jmenován ministrem dopravy Národním koordinátorem rozvoje cyklistické
dopravy ČR a tuto funkci vykonává doposud. Postupně si vybudoval tým svých
odborných poradců, se kterými se snaží prosazovat cyklistiku na národní úrovni po
vzoru cyklisticky vyspělých států.

Kontakt: +420 602 503 617, jaroslav.martinek@cdv.cz
Ing. arch. Tomáš CACH
Vystudoval dvojjazyčné česko-francouzské gymnázium Jana Nerudy v Praze na Malé
Straně a Fakultu architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze s
promocí v roce 2008. Během studií podnikl několik samostatných několikatýdenních
cyklistických expedic po Evropě a po návratu z ročního studijního pobytu v zahraničí
na L'école nationale supérieure d'architecture de Paris La Villette v roce 2006 začal
působit v oboru dopravy a prostorového plánování se specializací na cyklistickou
dopravu a urbanismus, nejprve v neziskovém sektoru a následně jako poradce
předsedy Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu. Společně s
dalšími členy komise a úředníky začal v roce 2007 přímo rozvíjet cyklistickou
infrastrukturu v Praze, v letech 2007 a 2008 připravil nyní již realizovaná pražská
pilotní integrační opatření. Od roku 2009 až do současnosti koncepčně a metodicky
zastřešuje integraci cyklistické dopravy v Praze, včetně součinnosti na přípravě a
koordinaci projektů až po realizaci. V rámci poradenské, konzultační a projekční
činnosti spolupracuje také na tvorbě dopravních a urbanistických projektů.
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Od roku 2008 se podílí na přípravě integrace cyklistické dopravy do české legislativy.
V roce 2009 se stal členem Pracovní skupiny Ministerstva dopravy pro začlenění
rozvoje cyklistické dopravy, ve které je jedním z předkladatelů legislativních návrhů.
Od roku 2011 je členem Komise Ministerstva dopravy pro začlenění rozvoje
cyklistické dopravy do silniční legislativy s pracovním názvem Cykloskupina. Přispívá
do odborné literatury s dopravní tématikou, podílí se na přípravě metodických a
osvětových materiálů v oboru cyklistické dopravy, spolupracuje na projektech
Bezpečné cesty do škol a příležitostně přednáší na téma veřejný prostor a doprava.
Společně s kolegy z týmu národního cyklokoordinátora je zapojen do mezinárodní
spolupráce se zahraničními partnery a přenosu cyklistického know-how do Česka, ve
svém oboru pravidelně sbírá zkušenosti v mnoha evropských městech a zemích.
Zúčastnil se odborných stáží ve Švýcarsku (SchweizMobil) a v Německu, ve svém
oboru pravidelně sbírá zkušenosti i v dalších evropských zemích. Z cest publikuje na
internetu komentované fotogalerie cyklistické infrastruktury. Mluví plynně
francouzsky a anglicky.
V týmu cyklokoordinátora se věnuje strategické a koncepční činnosti v oblasti
cyklopolitiky, cyklodopravy, infrastruktury a bezpečnosti dopravy, dále legislativní
agendě, připravuje také komentované fotogalerie a podklady pro články.

Kontakt: +420 739 425 891, tomascach@gmail.com

Ing. Daniel MOUREK
17. listopadu 1989 dokončil VŠE Praha, obor cestovní ruch. V letech 1991-1993
studoval Management cestovního ruchu na universitě Bern. Poté pracoval v nejstarší
cestovní kanceláři Thomas Cook GmbH v Německu a Praze. Po této zkušenosti
působil přes 3 roky jako vedoucí odboru výzkumu trhu a tvorby produktu na
CzechTourismu. Od roku 2000 působí v Nadaci Partnerství, v programu zelené
stezky-Greenways jako koordinátor tohoto programu pro Střední a Východní Evropu.
V této funkci pracoval na rozvoji stezek např. v Srbsku či Chorvatsku, v současné
době se účastní projektu rozvoje greenways v Bělorusku. V ČR se Daniel podílel na
úspěšném zavedení certifikace Cyklisté vítáni do ČR, marketingu stezek v ČR ve
spolupráci s partnery z Rakouska a Německa. V roce 2010 je mimo jiné zodpovědný
za přenos know-how v rámci projektu SchweizMobil do ČR. Zastupuje ČR v řídícím
výboru Evropské asociace Zelených stezek-Greenways (EGWA) se sídlem v Madridu a
řídícím výboru World Carfree Network (WCN) se sídlem v Praze a v Evropské
cyklistické federaci (ECF) v Bruselu. Je dlouholetým členem pražské Komise pro
cyklistickou dopravu při Radě hlavního města Prahy. V současnosti řídí evropský
projekt Stezky Železné stezky/EuroVelo 13, koordinuje zahraniční aktivity kolem
Labské stezky a je kontaktem v ČR pro trasy EuroVelo v rámci evropského projektu
EuroVelo coordination a evropský Zelený pás. Daniel stál v roce 2001 u zrodu
pravidelných cyklojízd v Praze a pražského o.s. Auto-Mat či dílny BajkAzyl.cz.
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Dlouhodobě spolupracuje se svou alma mater VŠE v oblasti marketingu a
ekonomického přínosu cyklostezek. Daniel hovoří plynně německy, anglicky, rusky,
srbochorvatsky, polsky a slovensky, částečně španělsky.
V týmu má na starosti především zahraniční výměnu zkušeností a agendu
cykloturistiky a zelených stezek-Greenways.

Kontakt:  736 747 361, daniel.mourek@nap.cz, Skype: nadace-prague

Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D.
Absolvoval gymnázium J.K. Tyla v Hradci Králové a Fakultu stavební ČVUT, obor
Inženýrství životního prostředí. Inženýrské studium zakončil v roce 2002 na katedře
silničních staveb. Doktorské studium zakončil v roce 2010 na stejné katedře
obhajobou disertační práce „Efektivní podpora cyklistické dopravy“.
V letech 2002 – 2007 působil v Hradci Králové jako projektant cyklistické
infrastruktury v oddělení rozvojových programů a životního prostření společnosti
TRANSCONSULT s.r.o. Od roku 2002 zároveň studoval doktorské studium na
Stavební fakultě ČVUT, řešil výzkumné projekty a zajišťoval výuku. V roce 2006 –
2007 absolvoval půlroční doktorskou stáž v Nizozemsku na katedře dopravy a
plánování na Technische Universiteit Delft. V letech 2007 – 2010 pracoval jako
projektant v Dopravně inženýrské kanceláři, s.r.o., kde se zaměřoval na cyklodopravu
a dopravní zklidňování, od roku 2010 působí ve společnosti DHV CR, spol. s r.o.
V letech 2009 – 2010 byl členem pracovní skupiny pro začlenění rozvoje cyklistické
dopravy do silniční legislativy při Ministerstvu dopravy. Od roku 2011 je členem
Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu a Pracovní skupiny pro rozvoj
dopravy v Hradci Králové, kde působí jako poradce cyklistického koordinátora.
Publikuje v odborné literatuře s dopravní tématikou a téma cyklodopravy prezentuje
na konferencích. Spolupracuje na projektech Bezpečné cesty do škol. Společně
s kolegy z týmu je zapojen do mezinárodního spolupráce se zahraničními partnery.
Zbyněk mluví plynně anglicky.
V týmu národního cyklokoordinátora působí od roku 2011, věnuje se strategické a
koncepční činnosti v oblasti cyklistické politiky, cyklodopravy a bezpečnosti dopravy
a překladu zahraničních odborných a vědeckých článků.

Kontakt: +420 608 301 485, zas@email.cz
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Ing. Květoslav SYROVÝ
Studoval Střední průmyslovou školu stavební v Třebíči, v roce 2005 absolvoval České
vysoké učení technické v Praze, Fakultu stavební, obor inženýrství životního
prostředí s mezioborovým přesahem: doprava / urbanismus / životní prostředí. V
letech 2001-2011 působil jako projektant a konzultant při přípravě dopravních staveb
ve firmě DIPRO, spol. s r.o., se zaměřením na zklidňování dopravy a od roku 2005
jako vedoucí sekce bezmotorové dopravy. Od roku 2011 působí jako samostatný
projektant a konzultant v oblasti udržitelné dopravy se specializací na cyklodopravu.
V roce 2006 se stal členem pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu Rady hlavního
města Prahy (RHMP), ze které o rok později vznikla Komise RHMP. Od roku 2008 se
podílí na přípravě integrace cyklistické dopravy do české legislativy jako člen pracovní
skupiny při Ministerstvu dopravy, která je pro tyto účely speciálně vytvořena a od
roku 2011 je členem Komise Ministerstva dopravy pro začlenění rozvoje cyklistické
dopravy do silniční legislativy s pracovním názvem Cykloskupina. Dále přispívá do
odborné literatury s dopravní tématikou, podílí se na přípravě metodických materiálů
v oboru cyklistické dopravy, úzce spolupracuje na projektech Bezpečné cesty do škol
jako dopravní projektant a příležitostně přednáší na základních a vysokých školách na
téma veřejný prostor a doprava. Absolvoval stáže v Berlíně, Brémách a švýcarském
Schweizmobilu, ve svém oboru pravidelně sbírá zkušenosti i v dalších evropských
zemích. Z cest publikuje na internetu inspirativní komentované fotogalerie cyklistické
infrastruktury. Slávek mluví částečně anglicky a německy.
V týmu cyklokoordinátora se věnuje strategické a koncepční činnosti v oblastech
cyklopolitiky, cyklodopravy, infrastruktury a bezpečnosti dopravy, dále legislativní
agendě a přípravě komentovaných fotogalerií a podkladů pro články.

Kontakt:  731 701 027, syrovy.k@gmail.com, Skype: slavasyrovy
Ing. Jitka VRTALOVÁ
V roce 1996 absolvovala studium na stavební fakultě Českého vysokého učení
technického, se zaměřením na obor systémové inženýrství. Po studiu nastoupila ve
společnosti Skanska, kde se podílela na konkrétních stavbách a správě informačního
systému ve firmě. Po několika letech nastoupila do agentury pro výzkum trhu a
veřejného mínění, kde se z pozice asistentky v průběhu čtyřech let vypracovala na
vedoucí výzkumného oddělení. Další zkušenosti získávala ve výzkumných agenturách
Sofres-Factum (dnes Factum Invenio) a STEM/MARK. Kromě výzkumů pro jednotlivé
klienty měla na starosti také přípravu tiskových konferencí. Mateřská dovolená pro ni
znamenala zásadní obrat v životě i v pracovním zaměření. Od roku 2003 společně se
svým manželem provozuje úspěšný internetový portál NaKole.cz, zaměřený na
cykloturistiku, cestovní ruch a také cyklistickou dopravu ve městě. Jitka pracuje
v redakci jako editorka, jejím hlavním oborem je cestovní ruch cyklistů. Absolvovala
několik dálkových cest na kole po Evropě, část z toho s malými dětmi. Zúčastnila se
odborných stáží ve Švýcarsku (SchweizMobil), v německých městech Brémy (systém
Bett&Bike) a Berlín a v Jižním Tyrolsku.
CYKLOKONFERENCE 2011

57

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ CHARTA
V roce 2009 reprezentovala Českou republiku v Naturathlonu, mezinárodní kampani,
která na evropské úrovni propagovala ochranu přírodních parků v Zeleném pásu
podél bývalé železné opony. Pravidelně se podílí na přípravě akcí k Evropskému
týdnu mobility v Praze. Jitka hovoří plynně anglicky, částečně německy a rusky.
V týmu národního cyklokoordinátora
se věnuje přípravě odborných materiálů
(výzkumné zprávy, analýzy trhu), tiskových zpráv a kontaktu s novináři a také
cykloturistice.

Kontakt:  603 432 172, jitka.vrtalova@nakole.cz, Skype: nakole2
Ing. Radka ŽÁKOVÁ
Vystudovala gymnázium v Plzni na Mikulášském náměstí ve třídě se zaměřením na
matematiku a fyziku. V roce 1988 absolvovala technickou kybernetiku na Fakultě
elektrotechnické Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni (nyní Západočeská
univerzita). Po několika letech práce v rodinném nakladatelství nastoupila do Odboru
propagace a tisku plzeňského magistrátu, který více než šest let řídila. Má bohaté
zkušenosti s publikační prací zejména v oblasti turistických propagačních materiálů,
osm let byla výkonnou šéfredaktorkou Radničních listů, dva roky tiskovou mluvčí
magistrátu. Pracovala také jako PR manažerka v Technologickém centru Akademie
věd ČR, pro které zajišťovala tiskový servis na největší vědecké konferenci v rámci
českého předsednictví pro cca 80 novinářů z celé Evropy. Má zkušenosti s podporou
cestovního ruchu a díky účasti na mnoha veletrzích v cestovním ruchu v Evropě i
s přípravou nabídky pro zahraniční turisty. Od roku 2007 se věnuje podpoře
cestovního ruchu a cyklistiky profesionálně. Od roku 2004 pracuje také jako
cykloprůvodkyně v regionu a od roku 2007 je cyklonovinářkou a editorkou vlastního
regionálního informačního portálu pro cyklisty plzenskonakole.cz. Absolvovala stáž
v Berlíně zaměřenou na cyklistiku a stáž u švýcarského Schweizmobilu. Pravidelně
připravuje cykloprogram k Evropskému týdnu mobility v Plzni. Radka mluví česky,
anglicky a slovensky, částečně francouzsky a rusky.
V týmu národního cyklokoordinátora ve věnuje oblasti cykloturistiky, marketingu,
komunikaci s médii a přípravě newsletteru. Od března 2011 pracuje pro Centrum
dopravního výzkumu, v.v.i. „na vlastní plzeňské židli“ jako komunikační manažerka
mezinárodního projektu Central MeetBike a tisková mluvčí národního
cyklokoordinátora. Současně se věnuje podpoře cyklistiky v Plzni a Plzeňském kraji
jako cyklonovinářka a autorka měkkých projektů vč. tzv. cyklobalíčků.

Kontakt:  777 093 290, cykloradka@seznam.cz, Skype: aknudar
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