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Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP—

Správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Kralupy nad Vltavou se 
nachází na území Středočeského kraje, cca 20 km od severního okraje hl. m. 
Prahy. Správní obvod zahrnuje 18 obcí (Dolany, Dřínov, Hostín u Vojkovic, 
Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Ledčice, Nelahozeves, Nová Ves, 
Olovnice, Postřižín, Újezdec, Úžice, Veltrusy, Vojkovice, Všestudy, Zlončice, 
Zlosyň). Celková rozloha SO ORP je 13 121 ha a bydlí zde 31 590 obyvatel. 
Největším sídlem je centrum SO ORP Kralupy nad Vltavou s přibližně 18 tisíci 
obyvateli, dalšími významnými obcemi s počtem obyvatel nad 1000 jsou 
Veltrusy, Nelahozeves, Postřín a Nová Ves. Kralupy nad Vltavou se nenachází 
v centrální části území, ale při jeho jižní hranici.

Charekteristika řešeného území
Obrázek:  Aktuální vedení cyklostezek a cyklotras v obvodu ORP Kralupy nad Vltavou /  vlastní zpracováníZdroj:

Obrázek: Obvod ORP Kralupy nad Vltavou /  ČSÚZdroj:

44



Dle údajů ze SLDB 2011 vyplývá, že z ORP Kralupy nad Vltavou vyjíždí denně 
mimo správní obvod ORP 5 538 obyvatel do zaměstnání a do škol. Do ORP 
Kralupy nad Vltavou přijíždí za prací či za vzděláním denně 2 155 obyvatel. 
Z této skutečnosti vyplývá záporné saldo vyjížďky a dojížďky do zaměstnání a 
škol o 3 383 obyvatel. Důvodem vysoké vyjížďky z ORP Kralupy nad Vltavou 
může být právě dobré dopravní spojení s Prahou, nebo problematika 
jednosměrně zaměřené ekonomiky na chemický průmysl.

Kralupy nad Vltavou se rozprostírají převážně v údolí, výjimkou jsou části 
Lobeč, Minice, Míkovice, které jsou umístěny na terénních vyvýšeninách. 
Vzhledem k velikosti města, trasování pěších a cyklistických cest a jejich 
oddělení od motorové dopravy má město Kralupy nad Vltavou velký potenciál 
stát se městem krátkých vzdáleností a zároveň pro naplňení podmínek 
a principů rozvoje trvale udržitelné mobility.

Dobré dopravní spojení mezi Kralupami nad Vltavou a Prahou předurčuje tento 
region k suburbánnímu rozvoji (dle PÚR ČR je tato oblast zařazena do OB1 
Metropolitní rozvojová oblast Praha). Dle ČSÚ se do SO ORP přistěhovalo 
nejvíce obyvatel v letech 2007 až 2010 a to přibližně 7.000 obyvatel. Hlavní 
město je přímo z města Kralupy nad Vltavou velmi dobře dostupné zejména 
integrovanou hromadnou dopravou (cesta vlakem do centra hlavního města trvá 
cca 28 minut).

Popis sídelní struktury

Centrální část města má smíšenou funkci – mimo bydlení se zde nachází budovy 
významné občanské vybavenosti důležité pro fungování města (MěÚ, střední 
školy, technopark VŠCHT, knihovna, komerční vybavenost, poliklinika). 
Levobřežní část má převážně rezidenční charakter, pravobřežní část má také 
rezidenční charakter a dále je zde umístěn areál největšího zaměstnavatele ve 
městě Syntos (chemický průmysl – počet zaměstnanců je v kategorii 500–999).

Výjimkou je město Kralupy nad Vltavou, které má rozmanitější urbanistickou 
strukturu – historickou rostlou strukturu v centru města, blokovou zástavbu 
tvořenou 2 až 3 podlažními objekty, sídlištní zástavbu i zástavbu individuálních 
rodinných domů. Území města Kralupy nad Vltavou je de facto členěno na tři 
části – centrální, levobřežní a pravobřežní. Tyto části jsou od sebe vždy odděleny 
určitou liniovou bariérou buď přírodního (řeka Vltava) nebo dopravního 
(železniční trať) charakteru.

Obce v rámci řešeného území jsou zpravidla návesního/uličního typu. Původní 
rostlá urbanistická struktura byla postupně v novém tisíciletí, v souvislosti 
s vlnou suburbanizace, doplňována další zástavbou zpravidla individuálních 
rodinných domů.
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Z hlediska celého správního obvodu je vhodné přednostně trasovat cyklostezky 
tak, aby umožnily občanům těchto sídel sdílet občanskou vybavenost 
a dosáhnout této vybavenosti i bez využití individuální motorové dopravy, např. 
VHD, železnicí, trasováním cyklostezek mimo zatížení motorovou dopravou.

Cyklistická doprava má v Kralupech nad Vltavou funkci účelovou (každodenní) – 
umožňuje obyvatelům města se dostat z míst jejich bydliště do cílového bodu 
(zaměstnání, vzdělání, úřady), pro tento účel je využívána zejména cyklostezka 
podél Zákolanského potoka. Základním předpokladem pro každodenní využití 
je bezpečnost cyklostezky, vhodné oddělení od dopravně problematických uzlů 
a volba vhodného typu mobiliáře a jeho umístění (například kryté stojany pro 
kola v cílových bodech).

Základní charakteristika cyklistické dopravy 
ve městě

Dále má cyklistická doprava funkci rekreační – rekreační funkci využívají nejen 
obyvatelé města, ale i jeho návštěvníci. Podél řeky Vltavy vede mezinárodní trasa 
EV 7 Vltavská, která je intenzivně využívána. Je vhodné rozvíjet doplňkové 
funkce související s rekreačním potenciálem (např. kiosky, pobytová místa, 
koupaliště, dětská hřiště, vyhlídky, informační servis atd.)

Cyklistická doprava je na území města prioritně vedena podél vodních toků 
(Vltava, Zákolanský potok, Knovízský potok), nebo v ulici Mostní se širokým 
uličním pro�lem, který umožňuje oddělení motorové a cyklistické dopravy. 
Kralupy nad Vltavou se rozprostírají převážně v údolí, výjimkou jsou části 
Lobeč, Minice, Míkovice, které jsou umístěny na terénních vyvýšeninách. 
Vzhledem k velikosti města, trasování pěších a cyklistických cest a jejich 
oddělení od motorové dopravy má město Kralupy nad Vltavou velký potenciál 
stát se městem krátkých vzdáleností a příjemných a bezpečných tras.
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Zdroje a cíle cyklistické dopravy

Popis současného stavu podmínek pro 
cyklistickou dopravu na území města Kralupy nad 
Vltavou

Hlavním zdrojem cyklistické dopravy jsou hustě obydlené oblasti v území. 
Zejména se jedná o sídliště Hůrka, V Zátiší, U Cukrovaru a sídliště Lobeček. 
Hlavními zaměstnavateli ve městě jsou �rmy SYNTHOS a.s. (dříve KAUČUK 
a.s.) a K-protos. Nejvýznamnější vzdělávací instituce jsou základní školy 
(Jodlova 111, Revoluční 682, Třebízského 523, Komenského nám. 198 a Gen. 
Klapálka 1029) a střední školy (Dvořákovo gymnázium a střední odborná škola 
ekonomická Kralupy nad Vltavou a Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Kralupy nad Vltavou). Mezi nejvýznamnější prvky občanské vybavenosti 
patří úřady (městský, �nanční a úřad práce), sportoviště (zimní stadion, 
víceúčelové hřiště, cyklotrasa EV7 Vltavská), obchodní centra (Lidl, Tesco) 
a soukromá nemocnice. 
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Velký potenciál pro rozvoj cyklistické dopravy dává městu páteřní cyklostezka, 
která prochází diametrálně celým územím. Největší výhodu představuje svedení 
cyklistické dopravy ze všech významných cílů od Masnerovy stezky až po ulici 
Veltruskou. Cyklistická doprava po páteřní cyklostezce je ve velké části města 
vedena po stezce pro chodce a cyklisty s odděleným provozem, případně po 
zklidněných komunikacích. Na pravou stranu řeky je převedena pomocí 
samostatné lávky určenou taktéž pro pouze pro cyklisty a pěší.

Současná cyklistická infrastruktura

Napojení hlavních zaměstnavatelů na cyklistickou infrastrukturu je kvalitní. 
Cyklisté jsou přímo přivedení k průmyslovým areálům na severovýchodě města. 
Vzdělávací instituce sice nejsou přímo připojeny na páteřní cyklostezku, 
nicméně ve většině případů cyklostezka vede v jejich těsné blízkosti. Jedinou 
výjimkou je Základní a Mateřská škola v ulici Třebízského 523 a Základní škola 
Václava Havla v ulici Revoluční 682, které jsou značně vzdáleny od jakékoliv 
cyklistické infrastruktury. Cyklostezka prochází skrz centrum města, kde jsou 
situovány nejvýznamější úřady. Propojení území s autobusovým nádražím 
a železniční stanicí je pomocí cyklotrasy vedoucí od řeky Vltavy, přes 
Komenského náměstí.  Cyklotrasa je vedena po zklidněných komunikacích. 
Nevýhodou je špatné napojení levobřežní obydlené oblasti (tj. sídliště Hůrka, 
sídliště v Zátiší), kvůli kterému musí cyklisté překonávat více než dvojnásobnou 
vzdálenost k dosažení jejich cíle. Pro rekreační vyžití je možné využít cyklotrasu 
nadnárodního významu EV 7, která prochází městem a přímo se kříží s páteřní 
cyklostezkou u řeky Vltavy, nebo cyklostezku okolo Zákolanského potoka, která 
je zcela separovaná a není zde realizováno napojení na stávající cyklistickou síť.

Při místním šetření bylo nalezeno několik problémových a kritických míst, která 
ovlivňují bezpečnost, plynulost a atraktivitu cyklistické dopravy na území města. 
Jedná se jak o drobné a nepříliš �nančně náročné úpravy, tak o záměry většího 
rozsahu, u kterých by bylo vhodné provést studii proveditelnosti jednotlivých 
variant a vybrat tak řešení, které bude pro dané území nejpřijatelnější.

Plynulost cyklistické dopravy je v celé délce cyklostezky narušována absencí 
přejezdů pro cyklisty, které chybí na všech křižovatkách, jimiž stezka prostupuje. 
Dále na všech přilehlých křižovatkách chybí prvky umožňující cyklistům snadné 
napojení na páteřní cyklostezku, jedná se například o prvek vodorovného 
dopravní značení V19 – „prostor pro cyklisty“ dle TP 179. Nelogickými částmi 
jsou neprůjezdná místa přímo na cyklotrasách.

Problémová a kritická místa

Obrázek:  Žádná opatření pro cyklisty na křižovatce /  vlastní fotoZdroj:

Obrázek:  Chybějící přejezd pro cyklisty /  vlastní fotoZdroj:

Obrázek:  Povrch stezky u Vltavy /  vlastní fotoZdroj:

Ke zvýšení přehlednosti a bezpečnosti cyklistické infrastruktury je třeba zdokonalit 
dopravní značení. Jedná se doplnění svislého dopravního značení, tak aby cyklista 
měl přehled o organizaci provozu v dané lokalitě, případně o doplnění piktogramů 
na komunikaci, pro lepší srozumitelnost stezky. Dále je důležité upravit povrchy, tak 
aby cestování bylo komfortní (u Vltavy nový povrch komunikace, oprava zámkové 
dlažby v okolí Zákolankého potoka, snížení nášlapu obrub). Jedná se i odstranění 
bariér v trase (potrubí u Zákolanského potoka, chybějící rampa v podchodu).

Páteřní cyklotrasa je dobrým výchozím stavem, nicméně ve městě chybí 
koncepční napojení na důležité cíle. Chybí zde přímá a krátká vazba na centrum 
a železniční stanici. Dále zde není cyklostezka dotažena k plaveckému bazénu, 
ZŠ Generála Klapálka a k cyklostezce v okolí Zákolanského potoka, ačkoli 
k tomu daná situace vybízí. Ve městě není umožněn legální provoz cyklistů 
v ulici V Olších, V Zátiší, po červené trase podél sídliště V Zátiší, v ulici Alšova 
a v ulici Kaplířova, který by zkrátil dosažitelnost centra. Také chybí cyklovazba 
na okolní obce Zákolany a Olovnice. Chybí napojení na okolní obce.

Obrázek:  Překážka na stezce /  vlastní fotoZdroj:
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Aktuální stav cyklostezek a cyklotras ve městě

Zdroj: vlastní zpracování
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V území chybí základní vazba ostatních obcí na statutární město, a tedy i vazba 
na zaměstnavatele a veškerou občanskou vybavenost, za kterou obyvatelé 
okolních obcí do města vyjíždí. Vazbu cyklistické infrastruktury na veřejnou 
hromadnou dopravu lze nalézt na cyklotrase EV7, která prochází okolo 
železniční stanice Nelahozeves Zámek a nedaleko od železniční stanice v Kralupy 
nad Vltavou. Do této stanice se lze dostat také po cyklotrase 0082, která se ve 
městě napojuje na páteřní cyklistickou síť.

Základní popis sítě cyklotras a prvků cyklistické 
infrastruktury v rámci obvodu ORP

V ORP Kralupy nad Vltavou mimo území města Kralupy nad Vltavou je, 
navzdory atraktivním podmínkám pro cyklodopravu, vedena pouze cyklotrasa 
0082, která je do území přivedena z jihu, a část cyklotras 0080 a 0081 
a cyklotrasa EV7, Vltavská. Cyklotrasa Vltavská spojuje okolní zajímavé 
turistické cíle jako je zámek Chvatěruby, zámek Nelahozeves, zámek Veltrusy, 
Červený mlýn aj. a je vedena v okolí toku řeky Vltavy po zpevněných pěšinách. 
Cyklotrasa 0082 je vedena po silnici třetí třídy č. III/24017.

Největším problémem zájmového území je nepropojenost jednotlivých obcí. 
Pomocí cyklistické infrastruktury (cyklotrasou EV7) je pouze propojena linie 
obcí Chvatěruby – Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves – Veltrusy – Všestudy. 
V okolí města Kralupy nad Vltavou by bylo vhodné propojit okolní obce (např. 
Zeměchy, Mikovice, Minice, Olovnici) s centrem. Dalším důležitým bodem je 
připojení obce Velvary na cyklistickou infrastrukturu, jelikož obec není 
napojena na žádný významný cíl v území a z hlediska rekreačního vyžití má 
dobrý potenciál. 
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Zdroj: vlastní zpracování
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Průzkum cyklodopravy

Zdroj: vlastní zpracování
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Problémová mapa cyklodopravy

Zdroj: vlastní zpracování
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3: Špatný povrch cyklotrasy

22: Chybějící cyklovazba na obec Olovnice

1: Absence cykloprvků v ulici Žižkova a (VDZ)

6–14: Absence přejezdu pro cyklisty; žádné cyklistické prvky 
umožňující snazší napojení na páteřní cyklotrasu v zájmové 
křižovatce (např. V19 „Prostor pro cyklisty“)
15: Nepřehlednost uzlu, absence snížené obruby, příliš dlouhá 
trasa pro napojení z rampy na most pro pěší a cyklisty
16: Neprůjezdné místo pro cyklisty

4: Neprůjezdné místo pro cyklisty 

17: Absence přejezdu pro cyklisty; žádné cyklistické prvky 
umožňující snazší napojení na páteřní cyklotrasu v zájmové 
křižovatce (např. V19 „Prostor pro cyklisty“)

5: Nepřehledný uzel

2: Špatná srozumitelnost uzlu, chybí snížené obruby pro 
odbočení na cyklotrasu

18: Porušení povrchu cyklostezky vlivem pojíždění těžké 
techniky (nedaleká stavební činnost)
19: Absence přejezdu pro cyklisty
20: Absence přejezdu pro cyklisty
21: Chybí svislé dopravní značení označující jednosměrnou 
komunikaci

23: Chybějící cyklovazba na obec Zákolany
24: Neumožnění legálního provozu cyklistů v ulici V Olších, 
V Zátiší, po červené trase podél sídliště V Zátiší  a v ulici Alšova
25: Absence přejezdu pro cyklisty; žádné cyklistické prvky 
umožňující snazší napojení na páteřní cyklotrasu v zájmové 
křižovatce (např. V19 „Prostor pro cyklisty“)
26: Neumožnění legálního obousměrného provozu cyklistů 
v ulici Kaplířova

27: Chybějící rampy na schodech u podchodu pod železniční 
tratí 

33: Absence kapacitního a dobře přístupného B+R

29: Nelogické vedení cyklostezky pod železničním mostem
30: Absence vazby mezi páteřní cyklostezkou a centrem města

32: Absence napojení plaveckého bazénu na cyklostezku 

34: Překážka zasahující do stezky pro chodce a cyklisty

28: Chybějící přímá vazba z páteřní cyklotrasy do ulice 
Jungmannova

31: Absence přejezdu pro cyklisty; žádné cyklistické prvky 
umožňující snazší napojení na páteřní cyklotrasu v zájmové 
křižovatce (např. V19 „Prostor pro cyklisty“)
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SWOT analýza současného stavu cyklodopravy

Mezinárodní trasa EV 7 Vltavská
– rekreační a sportovní funkce

• Je trasována mimo dopravní tahy 
zatížené motorovou dopravou

• Po pravém břehu je jako povrch využit 
asfalt

• Cyklotrasa má výrazný rekreační 
charakter

• Přírodní charakter cyklostezky i okolí

• Eliminace kolizních bodů s motorovou 
dopravou (podjezd pod Mostní ulicí, 
lávka pro pěší a cyklisty)

Silné stránky

• Příliš úzký pro�l na levém břehu 
neodpovídá významu cyklotrasy

• Orientace v území (např. bez 
povšimnutí míjíme kavárnu 
a infocentrum iCafé)

• Nedostačené fyzické i vizuální 
propojení cyklostezky s řekou (tj. 
nedostatek pobytových míst, nevhodné 
sadové úpravy – např. živé ploty)

Slabé stránky

• Realizace cyklostezky po obou březích 
řeky v celé délce na území města

• Tvorba zajímavých pobytových ploch

• Lepší orientace a návaznosti na 
urbanizované území (např. Rybova 
ulice)

• Rozšíření pro�lu cyklostezky na levém 
břehu při ponechání přírodních 
charakteru místa

Příležitosti

• Nevyužití potenciálu tvorby 
cyklostezky po obou březích řeky

• Majetkoprávní vztahy

• Ztráta přírodního charakteru území

Hrozby

Regionální trasa 082 (Kralupy – Roztoky)
– sportovní funkce • U Roztok vede cyklotrasa atraktivním 

územím – Únětice, Tiché údolí

• Značení trasy

• Aleje podél cesty

Silné stránky

• Cyklotrasa vede po silnicích II. a III. 
třídy

• Je třeba zdolat převýšení cca 180 m

Slabé stránky

• Vedení cyklotrasy mimo prostor 
vymezený pro motorovou dopravu

Příležitosti

• Vykácení alejí podél cesty

Hrozby

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP—

Jedná se o mezinárodní cyklotrasu, která propojuje Prahu 
a Drážďany. Ve městě vede tato cyklotrasa podél řeky Vltavy 

(nejdříve po pravém a poté po levém břehu řeky – spojnicí je lávka 
pro pěší a cyklisty poblíž Mostní ulice). V území je vedena 

cyklotrasa mimo motorovou dopravu a propojuje Kralupy nad 
Vltavou s dalšími obcemi v okolí – Veltrusy, Nelahozeves. Jedná se 
o cyklostezku převážně s rekreační a sportovní funkcí. V rámci SO 

ORP propojuje Kralupy nad Vltavou a obce v jejím správním 
obvodu (Chvatěruby, Dolánky, Nelahozeves, Veltrusy, Všestudy, 

Dušníky nad Vltavou, Dědibaby, Křivousy, Bukol). Realizací 
cyklostezky po obou stranách řeky by byly dále napojeny také další 

obce (Dolany nad Vltavou, druhé a rychlejší propojení s Veltrusy, 
Staré Ouholice, Vepřek).

Cyklotrasa vede převážně po silnicích III. třídy, pouze v některých 
úsecích také po silnicích II. třídy. Značná část trasy je lemována 

liniovou zelení. Jedná se o cyklotrasu s převážně sportovní funkcí.
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SWOT analýza současného stavu cyklodopravy

Páteřní stezka ve městě
Kralupy nad Vltavou

• Bez přítomnosti motorové dopravy

• Prochází rezidenčními oblastmi 
i centrem města, na východě končí 
u areálu SYNHTOS a.s. a při významné 
komerční vybavenosti (Lidl, Tesco)

• Vede v zeleni podél vodního toku

• Odvedení dopravy z Riegrovy ulice

Silné stránky

• Nejasné trasování směrem 
k vlakovému nádraží

• Přítomnost kolizních bodů a zúžení 
(například pod železnicí, místa přejezdů)

• Kvalita mostů přes Zákolanský 
a Knovízský potok

• Návaznost na centrum města

Slabé stránky

• Revitalizace Knovízského potoka

• Opravit mosty a lávky přes Zákolanský 
a Knovízský potok

• V závislosti na okolní zástavbě 
(centrum, rezidenční čtvrti doplňovat 
cyklostezku o další pobytové 
a městotvorné prvky (např. Kavárny, 
dětská hřiště, vyhlídky, informační 
cedule atd.)

• Kolizní body a zúžení řešit s důrazem 
na zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů

• Rozšířit cyklostezku až do obce 
Olovnice

Příležitosti

Celkové shrnutí cyklistické infrastruktury
na území obvodu ORP Kralupy nad Vltavou

• Tradiční využivání cyklistické dopravy 
ke každodenním cestám po městě

• Existence segregované páteřní trasy 
v rámci města

• Kvalitní napojení města na 
cyklostezsku nadnárodního významu 
Euro Velo 7 (CT7)

• Přímé napojení sídlišť Hůrka 
a U Cukrovaru na městskou páteřní 
cyklostezsku

Silné stránky

• Nevyhovující cyklistická infrastruktura 
v rámci spojení města Kralupy nad 
Vltavou s okolními obcemi

• Neexistence vyhovujícího napojení 
centra města na stávající síť 
cyklotras/cyklostezek

• Diskontinuita 
cyklostezek/infrastrukturních prvků pro 
cyklistickou dopravu

• Neexistence vyhovujícího napojení 
železniční stanice na stávající síť 
cyklotras/cyklostezek

Slabé stránky

• Rovinaté území přirozeně podporující 
užívání cyklistické dopravy

• Trend pozitivního vnímání udržitelné 
mobility a vyšší zájem o otázky 
životního prostředí ve společnosti

Příležitosti

• Nevyužití potenciálu

Hrozby

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP—

Jedná se o páteřní cyklostezku města, která propojuje tři oddělené 
části města – centrální, pravobřežní a levobřežní část území. Tato 

cyklostezka má velký význam pro každodenní dojížďku obyvatel po 
městě. Cyklostezka propojuje rezidenční čtvrti s centrem i místa 

s významnými pracovními příležitostmi ve městě.

Současný stav cyklistické dopravy a podmínek pro její další rozvoj na území 
ORP Kralupy nad Vltavou, včetně území města Kralupy nad Vltavou, lze 

celkově charakterizovat následující SWOT analýzou.

ORP Kralupy nad Vltavou má dobrý potenciál pro rozvoj cyklistické dopravy, 
který je dán zejména příznivým charakterem krajiny, jenž je převážně rovinný. 

Navzdory tomuto faktu se v zájmovém území nacházejí jen 4 cyklotrasy, z nichž 
je jedna nadnárodního významu. Západ a sever území je téměř neobsloužen. 

Největší slabinou zdejší cyklistické infrastruktury je absence vazeb mezi 
jednotlivými obcemi.  Páteřní cyklostezka vedoucí skrz město Kralupy nad 

Vltavou je výborným výchozím stavem pro vybudování koncepční a kontinuální 
sítě pro obsluhu statutárního města a jeho napojení na ostatní obce v území. 
Rozvoji zdejší cyklistické infrastruktury nahrává i trend udržitelné mobility, 
snaha snížení uhlíkové stopy i zvyšující se zájem o cyklistiku jako takovou.

• Nedostačený počet přejezdů vodního 
toku

• Nevyužití potenciálu tvorby 
cyklostezky i do okrajových míst města, 
nebo nepropojení této cyklostezky s obcí 
Olovice

• Zavedení dopravy do Riegrovy ulice

• Nejasné trasování cyklostezky

• Majetkoprávní vztahy

Hrozby
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Dopravní politika ČR v letech 2014–2020

Relevantními a v současné době platnými strategickými dokumenty v oblasti 
cyklistické dopravy na národní úrovni jsou zejména Dopravní politika ČR 
2014–2020 a Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy 2013–2020. 
Časový horizont obou dokumentů je rok 2020, lze však očekávat, že zásady 
a principy platné v těchto dokumentech převezmou i jejich aktualizace na 
následující období. (Aktualizované dokumenty s platností „2020+“ bohužel 
nejsou v době zpracování tohoto generelu k dispozici).

Analýza nadřazených strategických a koncepčních 
dokumentů relevantních pro oblast cyklistické 
dopravy

Strategické cíle de�nované v těchto dokumentech shrnuje následující seznam.

Zásady řešení dopravy ve městech (výtah):

— rozvíjet cyklistické stezky ve městech a pěší zóny

— dle místních podmínek v intravilánech přehodnotit využití současných 
chodníků pro cyklistickou dopravu a prostor pro cyklistickou dopravu 
vymezovat dle místních podmínek také na úrovni vozovky

— v extravilánech v závislosti na intenzitě provozu od sebe navzájem oddělovat 
nemotorovou dopravu

Zásady pro nemotorovou dopravu:

— budovat systémy parkovišť P+R, B+R a K+R, a to zejména u železničních 
stanic s intervalovou dopravou na předměstích měst

— segregace od ostatních druhů dopravy na silně zatížených komunikacích za 
účelem snížení dopravní nehodovosti

— cíl většího zapojení cyklistické dopravy do systému osobní přepravy na kratší 
vzdálenosti

— hustě obydlené oblasti-spojení s realizací prvků pro zklidňování dopravy

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP—

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy 2013–2020

Obecně lze konstatovat, že národní dokumenty dávají důraz na zvýšení podílu 
cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce zejména u krátkých cest (cca do 5 km), 
zvýšení bezpečnosti cyklistů a etablování cyklistické dopravy jako významný nástroj 
vedoucí k udržitelné mobilitě a rozvoje principů „města krátkých vzdáleností“.

— ochrana přírody (respektování soustavy Natura 2000, migrační trasy, ...)

Strategické cíle pro místní úroveň:

— cyklistická doprava jako rovnocenná každodenní doprava na
vzdálenosti do 5 km

— usilovat o zvýšení bezpečnosti a lákavosti pro cyklisty, zvýšit přepravní výkon 
na 25 % do roku 2025

Pro oblast Kralupy nad Vltavou de�nuje doplnění sítě zejména o nová propojení 
města Kralupy nad Vltavou a nové vazby na obce v okolí – Olovnice, Zákolany, 
Velvary, Veltrusy, Chvatěruby, Úžice. Dále generel obsahuje návrh cyklostezky 
podél levého břehu Vltavy (trasa CT7, respektive Euro Velo 7).

— vytvořit podmínky pro mobilitu (odstranit překážky bránící rozvoji 
cyklistické dopravy)

— vytvořit zázemí v cíli (parkování, úschova kol)

— bezpečné, bezbariérové trasy

Na regionální úrovni je relevantním koncepčním dokumentem Generel 
cyklodopravy Středočeského kraje, který poskytuje základní koncepční podklad pro 
území Středočeského kraje, de�nuje páteřní cyklistické trasy, včetně průchodu 
nadnárodních tras EuroVelo a Greenways a navrhuje doplnění současné sítě 
cyklotras o další nová chybějící propojení navazující na páteřní trasy a 
zabezpečující propojení mezi jednotlivými obcemi.

Shrnutí

Obecně strategie podporuje vedení cyklistické infrastruktury podél vodních 
toků a na protipovodňvých hrázích, rovněž využití stávajících lesních a polních 
cest.

— vytvořit zázemí pro odpočinek (cykloturistika)
Obrázek: Výřez z Generelu cyklodopravy Středočeského kraje (oblast Kralupy
nad Vltavou) /  Středočeský krajZdroj:

Strategický plán města Kralupy nad Vltavou de�nuje strategický cíl 4.2.6 
Rozšíření stávající sítě cyklostezek, přičemž de�nuje i konkrétní záměry na toto 
rozšíření:

Město Kralupy nad Vltavou protíná páteřní cyklostezka vedoucí prakticky přes celé 
území centrálního města a současně městem prochází mezinárodní cyklotrasa Praha 
– Drážďany. Nová cyklostezka, jejíž realizace je připravována ve spolupráci s obcemi 
Otvovice a Zákolany. Měla by vést od ulice Pod Hradištěm v Kralupech nad Vltavou 
– Minicích přes Rusavky do obce Otvovice. Tam by měla pokračovat kolem MŠ dále 
přes železniční přejezd směrem do obce Zákolany přes „Vystrkov“, kolem železniční 
stanice Zákolany, kolem fotbalového hřiště a končit by měla v parku u sochy 
Antonína Zápotockého. Dále by tato cyklostezka měla navazovat na stávající 
cyklostezku na Okoř. Další plánované cyklostezky, které by měly být i za případné 
podpory dotačních titulů realizovány, jsou trasy: z Kralup nad Vltavou do Veltrus, z 
Kralup nad Vltavou do Lešan, kde by u Anglického resortu měla cyklostezka navázat 
na tzv. Přemyslovský okruh, z Kralup nad Vltavou do Dolan a z Kralup nad Vltavou 
do Nelahozevsi, kde by měla přirozeně navazovat na cyklotrasu Praha – Drážďany. 
Poslední plánovanou trasou by měla být cyklostezka z Kralup nad Vltavou do 
Olovnice přes Zeměchy, která by měla dále navazovat na cyklostezku do Slaného.

Zároveň akční plán předpokládal podporu cyklistiky vydáváním cyklomap 
(2019/2020) a zadání studie na zřízení “Parkovací věže” pro kola u železniční 
stanice (2020).

54



Možnosti rozvoje cyklistické dopravy na 
Kralupsku; příklady dobré praxe odjinud

Níže uvádíme několik inspirativních příkladů (již realizovaných staveb) ze 
zahraničí i z České republiky, které jsou dle našeho názoru vhodné a jasně 
znázorňují potenciál pro rozvoj cyklodopravy na Kralupsku.

Pro lepší orientaci tyto příklady členíme do několika kategorií: cyklodoprava na 
nábřeží, odstavování a parkování kol, doplňkové funkce a možnost revitalizace 
toků. Informace ke každé kategorii uvádíme samostatně níže, včetně 
příkladných řešení.

Významným fenoménem celého řešeného území je řeka Vltava, podél níž mají 
cyklostezky významnou rekreační i účelovou funkci. Přestože podél toku vede 
jedna z nejvýznamnějších tras v ČR – EV 7, tato cyklostezka jednoznačně 
nevyžívá zcela svůj potenciál – není dostatečně široká, nezajišťuje dostatečný 
vizuální i fyzický kontakt s řekou a je zde patrná absence pobytových prvků. 

Níže uvádíme příklad z Kadaně, kde je patrný způsob, jakým se vyrovnali 
s přítomností skalních útvarů a nedostatečnými šířkovými poměry. Dále 
uvádíme několik příkladů, které jsou podle našeho názoru příkladným řešením 
pro návrh i realizaci cyklistické dopravy podél vodních toků. Zejména 
oceňujeme volbu povrchů, práci se sadovými úpravami i dostatek pobytových 
ploch.

Cyklodoprava na nábřeží

Jedním z důvodů tohoto stavu jsou i nedostatečné šířkové poměry, skalní útvary 
po cestě i důraz, který je oprávněně kladen na zachování přírodního charakteru 
místa. 

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP—

Obrázek: Zdroj: Inspirativní řešení cyklostezky v Kadani /  Město Kadaň

Obrázek: Zdroj: Inspirativní řešení cyklodopravy na nábřeží /  Citylab

Doplňkové funkce cyklodopravy

Cyklistická doprava není jen o přemístění se z jednoho bodu do druhé bodu, 
v závislosti na hlavní funkci, tedy důvodu využití cyklistické dopravy (tj. 
rekreační nebo každodenní účelová), je vhodné volit další doplňkové funkce, 
podél cyklotras a cyklostezek, které zvýší příjemný pocit ze zážitku z jízdy nebo 
umožní řešení případných problémů vzniklých na cestě.

V případě rekreační funkce je vhodné doplnit cyklostezky/cyklotrasy o další 
prvky, které souvisí s rekreační či sportovní funkcí. Jedná se zejména o možnosti 
občerstvení, infotabule s odkazem dalších zajímaných míst/ 
vyhlídek/historických událostí v okolí, pobytové prvky, nebo například 
exteriérové posilovací stroje. 

Pro každodenní účelovou funkci je vhodné umístit podél cyklotras pítka nebo 
základní vybavení na opravu kol při defektu.

Obrázek: Zdroj: Exteriérové posilovací stroje /  Dobrá města
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Dostatečná, bezpečná a kvalitní nabídka odstavování a parkování kol v cílových 
bodech jízdy je základním předpokladem pro každodenní využití kola jako 
dopravního prostředku po městě. Důležité je nejen vytipovat vhodná místa pro 
umístění stojanů na kola v rámci celkové struktury města, ale i jejich konkrétní 
umístění ve veřejném prostranství. Ve struktuře města je vhodné umístit stojany 
pro kola zejména při vlakovém či autobusovém nádraží a při významných 
budovách občanského vybavení (např. městský úřad, školy, knihovny, sportovní 
areály, zdravotní střediska, komerční vybavenost). Ve veřejném prostranství je 
pak vhodné umisťovat stojany pro kola při vstupech do objektů, tak aby 
nepřekážely pohybu chodců a zároveň zde byl dostatečný manipulační prostor 
pro umístění a uzamčení kola. Stejně tak důležité je i bezpečné místo, které 
eliminuje riziko odcizení, dostatečná kapacita stojanů a ochrana kol před 
nepřízní počasí (vítr, déšť).

Odstavování a parkování kol

Jako alternativu k běžným stojanům je možné volit i tzn. parkovací věže pro 
kola, jejichž výhodou je bezpečnost a úspora plošného záboru veřejného 
prostranství.

Dále uvádíme několik příkladů hodných následování.

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP—

Obrázek: Zdroj: Přístřešek pro kola, Pardubice /  Město Pardubice Obrázek: Zdroj: Cyklověž v Hradci Králové /  Město Hradec Králové

Možnost revitalizace toků

Při umisťování nových nebo revitalizaci stávajících cyklostezek je vhodné se 
nezaměřovat pouze na vyřešení patrného problému – tedy na 
umístění/konkrétní řešení cyklostezky, ale je vhodné zohlednit celkový kontext 
místa a s ním dále pracovat. Například je vhodné revitalizovat širší okolí – 
vysázet vzrostlou zeleň, vytvořit protierozní opatření, nebo revitalizovat vodí tok. 
Všechny tyto aspekty mají pozitivní vliv na mikroklima i estetickou hodnotu 
krajiny a zvyšují potenciál užívání cyklostezky pro každodenní jízdy.

Níže uvádíme jako příklad revitalizaci potoka Rokytka v Praze. Tato revitalizace 
nejen, že zvýšila retenci vody v krajině a tím zlepšila mikroklima místa, ale 
přírodní řešení břehu přispělo ke zvýšení biodiverzity i setrvání obyvatel 
v daném prostoru. Obdobné řešení doporučujeme zejména podél Knovízského 
a Zákolanského potoka.

Obrázek: Zdroj: Příkladné revitalizace toků /  Dobrá města
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Koncepční zásady řešení cyklistické dopravy 
v Kralupech nad Vltavou a okolí

Koncepční zásady řešení cyklistické dopravy na území města Kralupy 
nad Vltavou, respektive v rámci intravilánu sídel

— Páteřní cyklistické trasy důsledně realizovat jako samostatné stezky pro 
cyklisty, stezky pro pěší a cyklisty, či prostřednictvím prvků infrastruktury 
oddělující provoz cyklistů od automobilové dopravy, zejména s důrazem na 
kontinuitu cyklistické infrastruktury
 
— U všech vyznačených cyklotras realizovat integrační či segregační opatření

— V centru města a v centrech obcí realizovat provoz cyklistů v rámci sdílených 
prostorů (např. pěší zóna, obytná zóna)

Pro naplnění vysokého potenciálu cyklistické dopravy ve městě Kralupy nad 
Vltavou, respektive celém správním obvodu ORP Kralupy nad Vltavou, je třeba 
se zabývat cyklistickou dopravou již v koncepční rovině. Každý záměr či 
opatření realizovaná v rámci města i ORP by měla respektovat následující 
koncepční zásady pro řešení cyklistické dopravy, které vycházení z nadřazených 
strategických a koncepčních dokumentů, relevantní technické literatury 
i zahraničních zkušeností a které povedou ke zvýšení podílu cyklistické dopravy 
na dělbě přepravní práce a zvýšení významu cyklistické dopravy v řešeném 
území.

— Realizovat zklidňovací opatření v rámci celé sítě místních komunikací 
s důrazem na ochranu chodců a cyklistů

— Ve spolupráci s významnými zaměstnavateli vytvořit podmínky pro 
parkování jízdních kol u těchto zaměstnavatelů

— Zajistit přirozené napojení cyklotras a cyklostezek z okolních sídel na páteřní 
síť cyklostezek v rámci města

— Systematicky vytvářet podmínky pro multimodální cestování, zejména 
kombinace veřejná doprava + cyklistická doprava na zajištění „první/poslední 
míle“

— Doplňovat vybavenost pro dopravní i rekreační cyklistiku (veřejné 
cyklopumpy, stojany na kolo, posezení, podpora podniků „Cyklisté vítáni“ 
apod.)

— U významných cílů (úřady, školy, komerční prostory, kulturní instituce) 
realizovat dostatečně kvalitní a kapacitní možnosti parkování jízdních kol

— U záměrů nové obytné zástavby či nového významného cíle dopravy vždy 
řešit obsluhu tohoto území i cyklistickou dopravou (již v úrovni urbanistické 
studie území/záměru v území)

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP—

Základní skelet cyklistické sítě by měl být realizován formou chráněných tras 
a propojení v území s nulovým nebo minimálním kontaktem s motorovou dopravou, 
zpravidla společně s chodci. Nejčastějšími dopravně-organizačními opatřeními 
pro cyklistický průjezd jsou stezky, zákazy vjezdu všech motorových vozidel, pěší 
zóny s povoleným vjezdem cyklistů, obytné zóny, cyklistické zóny atd.

— Doplnění sítě cyklotras a cyklostezek tak, aby byla zajištěna spojení mezi 
všemi významnějšími sídli v řešeném území s městem Kralupy nad Vltavou, 
případně i mezi s sebou

— Dávat důraz na kontinuitu cyklistických opatření

Základní koncepci cyklistických opatření v rámci komunikační sítě de�nují TP 
179 následovně:

— Méně významná spojení lze řešit po nevýznamně zatížených silnicích 
(optimálně s doplněnými integračními opatřeními), případně účelových cestách 
v území

— U cyklotras určených pro dopravní cyklistiku důsledně realizovat zpevněný 
povrch

Koncepční zásady řešení cyklistické dopravy v rámci správního 
obvodu ORP Kralupy nad Vltavou

— Zajistit napojení významných turistických cílů na síť cyklotras

— Doplňovat vybavenost pro dopravní i rekreační cyklistiku (veřejné 
cyklopumpy, stojany na kolo, posezení, podpora podniků „Cyklisté vítáni“ 
apod.)

Koncepční zásady je nutné aplikovat jako celek a v kontextu konkrétního území. 
V opačném případě se očekávané efekty nemusí dostavit. Je třeba dbát na 
systematické naplňování těchto zásad průřezově v rámci všech činností města a ORP.

— Významná spojení a spojení podél silnic zatížených intenzity IAD řešit jako 
samostatné stezky pro cyklisty/stezky pro chodce a cyklisty

Základní dopravně-inženýrská řešení cyklistické 
dopravy

Obrázek: Zdroj: Technické podmínky TP179 /  Politika jakosti pozemních komunikací ŘSD ČR

Obrázek: Stezka pro chodce a cyklisty dle  TP179
 Politika jakosti pozemních komunikací ŘSD ČRZdroj:

Integrované koridory jsou základní významné dopravně-urbanistické, resp. 
provozně-funkční osy v prostoru, které tvoří zejména významné pozemní 
komunikace, které jsou zpravidla zatíženy provozem automobilové a veřejné 
dopravy (≥ 1000 vozidel denně), ze své podstaty atraktivní i pro cyklistický 
provoz, zejména přímostí, rychlostí, spolehlivostí, a především pro rychlé 
dopravní užití či dostupnost bezprostředně obsluhovaného území. Ve městech se 
jedná zejména o významné městské třídy, v obcích o hlavní průtahy apod. 
Typickým dopravně-organizačními opatřeními jsou vyhrazené jízdní pruhy pro 
cyklisty, ochranný pruh pro cyklisty a piktogramový koridor pro cyklisty.

Obrázek: Zdroj: Druhy integračních opatření dle  TP179 /  ŘSD ČR
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Integrační opatření musí být řešena kontinuálně i v prostoru křižovatek. Přerušení 
integračních opatření v prostoru řadících pruhů a křižovatek je zcela nevhodné 
a snižuje tak bezpečnost a atraktivitu trasy pro cyklisty.

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP—

V případě ORP Kralupy nad Vltavou je hlavním multimodáním přestupním 
bodem žst. Kralupy nad Vltavou, přičemž zde existuje vysoký potenciál využití 
cyklistické dopravy pro „první/poslední míli“ cesty veřejnou dopravou. Za tímto 
účelem musí být zajištěna přehledná, komfortní a kontinuální cyklistická 
infrastruktura spojující hlavní cyklistickou síť města Kralupy nad Vltavou 
s přednádražním prostorem a příslušné vybavení určené k zaparkování jízdních 
kol typu B+R. Současná praxe ukazuje, že nejefektivnější a nejpříjemnější pro 
uživatele je kombinace hlídané a (mírně) placené možnost parkování kol 
(cyklobox, kryté a hlídané B+R ve výpravní budově, cyklověž) a krytého 
a neplaceného stání ve veřejném prostranství.

— Funkční skupina místní komunikace

Základní kritéria pro volbu dopravně-inženýrského řešení jsou:

— Standard zastávek Pražské integrované dopravy, kapitola 5

— Intenzity a návrhové (případně nejvyšší dovolené) rychlosti motorových 
vozidel

V rámci multimodálních přestupních bodů veřejné dopravy se rovněž typicky 
setkávají druhy veřejné i individuální dopravy. Uspořádání přestupního bodu 
má respektovat zásady přestupní vazby, a to jak mezi druhy veřejné dopravy, tak 
mezi veřejnou dopravou a pěší a cyklistickou dopravou. Vazba má být přímá 
a krátká, bez ztracených spádů a vzdáleností, na první pohled zřejmá, 
v bezbariérovém provedení. V rámci uspořádání přednádražní prostorů má mít 
prioritu pěší a cyklistická doprava.

Podrobnosti dopravně-inženýrského řešení obecně stanoví ČSN 73 6110 
„Projektování místních komunikací“ a TP 179 „Navrhování komunikací pro 
cyklisty“. Při zadávání projekčních prací by ze strany města jako investora měly 
být principy obsažené v těchto dokumentech vyžadovány.

— Prostorové možnosti (šířkové uspořádání, stavební stav, vedení inženýrských 
sítí)

— Urbanistický a krajinný charakter prostředí, širší prostorové souvislosti

— Prostorová koncepce a funkce daného koridoru či místa z hlediska 
cyklistického provozu (dopravní, rekreační, cykloturistická, převládající funkce 
trasy atd.)

— Pomocná kritéria (vzdálenost křižovatek, řešení zastávek VHD, parkování 
vozidel apod.)

Podmínky pro multimodální chování

„Žádaným druhem návazné dopravy zajišťující vzdálenější vazby je doprava 
cyklistická. Proto mají být velké přestupní body a jejich okolí upraveny k jejímu 
přívětivému užívání (vhodně navržené komunikace, úschovna jízdních kol, B+R, 
stanoviště bikesharingu apod.).“

Obrázek: Příklady integračních opatření v křižovatce

Obrázek: Příklad cykloobousměrky

Při navrhování nových opatření pro cyklisty je především nutné pracovat 
s podstatou a principy používání jízdního kola, zohledňovat pestré a rozdílné 
požadavky různých uživatelských skupin cyklistů a řešit plošně a komplexně dopravní 
obslužnost a pohyb v území. Řešení mají být intuitivní, přirozená, logická a skutečně 
relevantní ve vztahu k území a požadavkům všech uživatelů, protože jinak 
v reálném prostředí dobře nefungují. Nevhodný je přístup založený na vnímání 
problematiky cyklistické dopravy v podobě čistě subjektivních názorů či potřeby 
„segregace cyklistů“.

Obrázek: Příklad parkoviště v rámci výpravní budovy železniční stanice – Harlem, Nizozemsko
 vlastní fotoZdroj:

Obrázek: Zdroj: Kombinace krytého stání a cykloboxů v Říčanech /  Město Říčany
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Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP—

Další vybavenost pro cyklisty

Praktickým vybavením cyklistické infrastruktury mohou být veřejné 
cyklopumpy, a to jak z pohledu dopravní cyklistiky, tak rekreační či sportovní.

Dalším důležitým bodem pro rozvoj potenciálu cyklistické dopravy, kterým 
město bezesporu disponuje, je montáž a případná výstavba stojanů a cykloboxů 
na kola v dostatečném množství. Jedná se zejména o kolostavy u významných 
zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a úřadů. 

Zvýšení atraktivity zejména rekreační funkce cyklistiky typicky přináší 
i připravenost ubytovacích, restauračních či kulturních zařízení na tuto cílovou 
skupinu.
 

Obrázek: Zdroj: Příklad kvalitního cykloparkování /  NaKole.cz

Obrázek: Zdroj: Veřejná pumpa v Uherském Hradišti /  Dobrý den s Kurýrem

Obrázek: Zdroj: Samolepka Cyklisté vítáni /  Cyklisté vítáni
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Generel cyklistické dopravy obvodu ORP Kralupy nad Vltavou
Návrhová část

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP—

Obrázek: Zdroj: Návrh rozvoje cyklistické infrastruktury ve městě Kralupy nad Vltavou / vlastní zpracování
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Návrh rozvoje cyklostezek a cyklotras ve městě Kralupy nad Vltavou

Zdroj: vlastní zpracování

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP— 61



Navrhované trasování cyklodopravy v oblasti centra města

Zdroj: vlastní zpracování

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP— 62



Návrh rozvoje cyklostezek a cyklotras v obvodu ORP Kralupy nad Vltavou

Zdroj: vlastní zpracování

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP— 63



Návrh rozvoje cyklostezek a cyklotras v obvodu ORP Kralupy nad Vltavou

Zdroj: vlastní zpracování

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP— 64



Návrh rozvoje cyklostezek a cyklotras v obvodu ORP Kralupy nad Vltavou: přehled náročnosti realizace opatření

Zdroj: vlastní zpracování

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP—

CYKLOTRASY/CYKLOSTEZKY
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Intenzity cyklodopravy po realizaci navrhovaných opatření

Zdroj: vlastní zpracování

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP— 66



Detail navrhovaných opatření – plavecký bazén

Zdroj: vlastní zpracování

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP— 67



Detail navrhovaných opatření – křižovatka Mostní × Masarykova × Boženy Němcové

Zdroj: vlastní zpracování

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP— 68



Detail navrhovaných opatření – centrum města

Zdroj: vlastní zpracování

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP— 69



Detail navrhovaných opatření – uzel Mostní

Zdroj: vlastní zpracování

Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP— 70



Kralupy nad Vltavou  Generel cyklistické dopravy obvodu ORP—

S rozvojem cyklistické infrastruktury musí jít ruku v ruce i rozvoj adekvátních 
možností odstavit jízdní kolo u cíle cesty. Opatření zahrnuje systematické 
doplnění cyklostojanů, cykloboxů, případně dalších možností odstavení jízdního 
kola u veřejných institucí, škol, kulturních institucí, obchodů a další občanské 
vybavenosti.

Systémové vyznačení přejezdů pro cyklisty při křížení cyklostezky 
s pozemní komunikací

Další opatření

Opatření zahrnuje pasport všech míst křížení stezek pro cyklisty či stezek pro 
chodce a cyklisty a systémovou změnu ze současného stavu, tj. přechod pro 
chodce (přerušení stezky a legální povinnost cyklisty sesednou z kola) nebo nijak 
neřešeno, na řešení dle TP179 (bod 5.5). Opatření odstraní diskontinuitu 
cyklistické infrastruktury a zjednoznační dopravní režim. V rámci zvýšení 
bezpečnosti cyklistů (i chodců) je doporučeno realizovat osvětlení těchto 
přejezdů.

Systematické doplnění cyklostojanů a cykloboxů u veřejných institucí, 
škol, obchodů apod.

U významných cílů dopravy (typicky úřad, škola) musí být kapacita dostatečně 
dimenzována a stání řešeno jako kryté a optimálně zajištěné proti kriminalitě 
(kamerový dohled, hlídané parkoviště pro cyklisty, řešení parkoviště pro cyklisty 
uvnitř areálu školy apod.). 

U malých cílů dopravy je optimální řešení promyšlené umísťování cyklostojanů 
ve veřejných prostranstvích či uličním prostoru.
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