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Téma 1 - Nové změny legislativy 
pro cyklistickou dopravu



Vznik pracovní skupiny pro začlenění
rozvoje cyklistické dopravy do silniční

legislativy

• Z pověření náměstka ministra dopravy Ing. Vykydala 
vznikla pracovní skupina složená ze zástupců:

Ministerstva dopravy a podřízených správních orgánů,
Centra dopravního výzkumu, 
Policie České republiky, 
projektantů dopravních staveb, 
odborné veřejnosti.  



Stanovený postup pro zavádění
legislativních změn 

• Zpracování dostupných témat navrhovaných 
změn 

• Výběr a okamžité zapracování změn do novely 
vyhlášky

• Změny vyžadující širší diskusi, zapracování až v 
komplexní novele zákona



Navržené změny do novely 
vyhlášky č. 30/2001 Sb.

Úprava dopravního značení pro jízdu cyklistů v 
jednosměrné komunikaci obráceným směrem

Současná E 12 ukazuje pouze pohyb cyklistů v pruhu. V 
současném znění chybí, že umístění je nutné v opačném 
směru tj. i pod značku č. B 2. (níže vyobrazeno IP 4b + E 12c 
a B 2 + E 12d)



Doplnění dodatkové tabulky pro povolený odlišný 
směr jízdy cyklistů

obdélníkové vyobrazení slouží jako součást zn. č. IP 19 - řadící
pruhy. Nejvýstižnější je užití čtvercové E 14.



Nová návěst doporučeného způsobu odbočení
cyklistů



Nově zavedený „přimknutý“ přejezd pro 
cyklisty k přechodu pro chodce



Nově zavedený „piktogramový koridor pro cyklisty“

• Cílem piktogramového koridoru je vhodně připomenout obecně
stanovenou povinnost ohleduplnosti chování účastníků provozu 
na pozemních komunikacích, a to na straně cyklistů užitím 
především takto označené části pozemní komunikace, a na 
straně ostatních účastníků provozu umožněním provozu cyklistů
zejména v tomto prostoru.



• Nově zavedené vyobrazení „konec cyklistické
trasy“, kde je připuštěno i vyznačení více čísel 
cyklotras

• Možnost kombinace čísla a loga na značce
cyklotrasy



Téma 2 – Cyklistické stezky a jejich 
financování



Téma 2 – Cyklistické stezky a jejich 
financování

Celkem z 
prostředků

Strukturálních 
fondů EU

2 647 457 374 Kč



K 1.1. 2010 je na území ČR celkem
1 601 km cyklostezek, 

z čehož 221 km jsou
stezky vybudované v roce 2009.

Téma 2 – Cyklistické stezky a jejich 
financování



Téma 3 – Kampaň: komplexní
přístup MD pro vytváření podmínek 

pro cyklisty (cyklodopravu)
• 1) cyklistická infrastruktura umožňující

kvalitní napojení budovy pro příjezd i 
odjezd 

• 2) vhodné parkoviště s kvalitními 
stojany na kola

• 3) zázemí pro cyklisty – šatny pro 
převléknutí a uložení cyklistické výbavy 



Téma 3 – Kampaň: komplexní
přístup MD pro vytváření podmínek 

pro cyklisty (cyklodopravu)



Téma 3 – Kampaň: komplexní
přístup MD pro vytváření podmínek 

pro cyklisty (cyklodopravu)
Guvernér České národní banky Zdeněk 

Tůma  – nejlépe placený úředník:
MF DNES: Co kolo?
Guvernér: To je časově náročnější, tak na 
něm alespoň dojíždím do práce,
MF DNES: V tomhle počasí?
Guvernér: Mráz ani déšť nevadí. Pokud silnice  
nekloužou.
MF DNES: Aha. Takže v práci vylezete z 
výtahu, zablácený, v elasťákách. Typický 
úředník národní banky.



Guvernér: To se občas stává a nějakou kaluží projedu. 
Ale mám tady sprchu. Převléknu se a mohu 
pracovat. Na kole nejezdím do práce proto, že mi to 
nějak dramaticky zvýší kondici, ale protože mě
nebaví stát v zácpě. Naopak vím na minutu přesně, 
kdy tady budu. Autem to trvá od pětadvaceti minut 
do pětačtyřiceti. Na kole jsem zde nejpozději za 
dvacet. A když přišlápnu, tak i za šestnáct.

MF DNES: 4.2.2010

Guvernér České národní banky Zdeněk 
Tůma  – nejlépe placený úředník:



Téma 4 – Nástroje kampaně & 
mediální a komunikativní nástroje

• 1. Webový portál www.cyklostrategie.cz:
• 2. Video (DVD) o cyklistice
• 3. Newsletter
• 4. Spolupráce s dánskou ambasádou na zvýšení image

cyklistiky – CYKLOKONFERENCE 21.4.2010
• 5. Konference, semináře, akce
• 6. Aktivity BESIP



Připravujeme projekt 

ČESKO JEDE,

který bude podán  
do Integrovaného operačního programu.

Téma 5 – Česko jede



Inspirujeme se Švýcarskem –
www.cyklokonference.cz

1. „Partneři jsou důležitější než technika“



2. Značení – pamatujme na údržbu



3. Visuál projektu



4. Koordinace cyklotras



5. Integrace veřejné a nemotorové dopravy



6. Internetová prezentace



7. Mapy on-line



8. Tištěné mapy a průvodce



9. Rezervační systém / prodej produktů



10. Marketing

Každý na svém písečku Koordinovaný přístup
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