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1) Vládní koncepce

❑ Vládní Koncepce městské a aktivní mobility pro léta 2021-2030

❑ https://www.akademiemobility.cz/koncepce
Cyklostezky jsou pozemními komunikacemi IV. třídy na úrovni tzv. 
místních komunikací, tzn., jedná se o dopravní infrastrukturu 
vlastněnou samosprávou na úrovni obcí. Přestože je cyklistická 
doprava provozována zejména na krátké až střední vzdálenosti, je 
nutné, aby vznikaly cyklostezky procházející více obcemi. Cílem je 
zajistit pro cyklistickou dopravu plošnou obsluhu území, tzn. 
postupně zajistit napojení všech obcí na cyklistickou síť. Tento cíl 
se dá naplnit jen prostřednictvím spolupráce více organizací. Pokud 
se má vybudovat ucelená dopravní síť pro cyklisty, je nutné 
odstranit řadu problémů, které brání vytvoření této sítě. 

https://www.akademiemobility.cz/koncepce


1) Vládní koncepce
• Dne 25. 6. 2021 v Olomouckém kraji byla ustanovena komise pro cyklistiku při

Asociaci Krajů České republiky s pracovním názvem CYKLOVIZE 2030, která se
skládá ze zástupců jednotlivých krajů.

• Další pracovní porada se uskutečnila ve dnech 11. – 13. 10. 2021 v Plzeňském
kraji

• Další pracovní porada se uskutečnila on-line dne 1. 12. 2021
• Další pracovní porada se uskutečnila ve dnech 23. – 24. 6. 2022 v Hranicích na

Moravě
• Konzultace problematiky s ministrem dopravy 4. 3. 2022
• Dne 1. 4. 2022 proběhla Dopravní komise Asociace krajů ČR, na které byly

definovány problémy s výstavbou cyklostezek
• Dne 4. 10. 2002 se sešla komise při MD, ve které jsou zastoupeny kraje, MD,

MMR, ŘSD, SŽ a dalších instituce podílejících se na vytváření dopravní sítě ČR.



1) Vládní koncepce

Důsledek: Účelem CYKLOVIZE 2030 je pracovat na vytvoření
ucelené páteřní sítě komunikací určených pro aktivní mobilitu, která
bude zaměřena na uspokojování dopravních potřeb území jimiž je
trasována a stane se plnohodnotnou součást dopravní sítě České
republiky.
▪takto definovaná páteřní sít komunikací určených pro aktivní
mobilitu bude zahrnuta do územních plánovacích podkladů na
národní a krajské úrovni. Stane se součástí politiky územního
rozvoje a zásad územního rozvoje
▪stane se podkladem pro stanovení pravidel čerpání vytvořených
finančních nástrojů k její realizaci
▪bude plnohodnotnou součástí dopravní sítě České republiky



2) Cyklovize2030

Vize: vybudovat bezpečnou dopravní síť pro cyklisty

Vize je prezentována pomocí webového a mapového portálu 
http://stavbycyklo.cz/

http://stavbycyklo.cz/


2) Cyklovize2030

https://www.stavbycyklo.cz/spoluprace

https://www.stavbycyklo.cz/spoluprace


2) Cyklovize2030

https://www.stavbycyklo.cz/bezpecnost

https://www.stavbycyklo.cz/bezpecnost


Každý kraj má svého cyklokoordinátora.

https://www.stavbycyklo.cz/kraje

2) Cyklovize2030

https://www.stavbycyklo.cz/kraje


2) Cyklovize2030

Součástí je i mapový portál, kde si člověk může zapnout různé 
vrstvy.

https://www.stavbycyklo.cz/mapovy-portal

https://www.stavbycyklo.cz/mapovy-portal


2) Cyklovize2030
Příklad Olomoucký kraj:  
příklad výstavby nové cyklostezky u Hranic- detail
Poznámka: jedná se o místní, regionální, či dálkové spojení



3) Projektování cyklostezek

❑ Řadu pozitivních příkladů najdete zde:

❑ https://www.citychangers.eu/promeny?status=completed&city=&tag=23

https://www.citychangers.eu/promeny?status=completed&city=&tag=23


3) Projektování cyklostezek

❑ Řadu dalších pozitivních příkladů najdete zde:

❑ https://www.ceskobezbarier.cz/projekty

https://www.ceskobezbarier.cz/projekty


3) Projektování cyklostezek

❑ Pro vás jsme vybrali příběh cyklostezky Praha – Říčany, která byla
prezentována na konferenci CityChangers 17. 5. 2022:
https://konference2022.citychangers.eu/program

https://konference2022.citychangers.eu/program


3) Projektování cyklostezek

❑ Monitoring plánovaných cyklostezek. Je tam i vaše cyklostezka?

❑ https://www.citychangers.eu/promeny?status=inprogress&city=&tag=23

https://www.citychangers.eu/promeny?status=inprogress&city=&tag=23


3) Projektování cyklostezek

❑ Teorii najdete zde: https://www.akademiemobility.cz/cyklisticka-doprava

https://www.akademiemobility.cz/cyklisticka-doprava


3) Projektování cyklostezek

❑ Cílem není jen vybudovat cyklostezku, ale přčdevším vytvořit
bezpečnou dopravní síť pro cyklisty. K tomu se dá využít různé druhy
komunikací.



3) Projektování cyklostezek
❑ Co byste měli vědět.

• Stezka pro cyklisty s povoleným vstupem chodců
- Nejedná se o bezbariérovou trasu
- Nesplnitelné požadavky Vyhl. 398/2009 Sb.
- Nenavazuje chodník z intravilánu
- Přesto lze chodce na stezce očekávat

• Stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů
- Stávající chodníky zejména na okrajích sídel
- Malý počet chodců
- Pro některé cyklisty bezpečnější pohyb v přidruženém prostoru
- Možnost volby
- První instalace ul. Fibichova v Olomouci směrem k ul. Ostravská



3) Projektování cyklostezek

❑ Co byste měli vědět.
Cykloobousměrky

- Současné znění TP 179 toto uspořádání připouští i za relativně úzkých parametrů
- Nejde o rizikové uspořádání, protože se zpravidla nachází v plošně zklidněných lokalitách
- Považovat za standardní uspořádaní, které nebude povoleno jen ve specifických případech
- Bude preferováno řešení pouze svislým dopravním značením E12a,b



Pokud chcete něco udělat, musí na to mít projekt!

4) Financování cyklostezek



• Národní zdroje 200 mil. Euro (5 mld. Kč)
• Spolufinancování národních zdrojů (15%) 30 mil. Euro (0,75 mld. Kč)
• Evropské zdroje 300 mil. Euro (7,5 mld. Kč)
• Spolufinancování evropských zdrojů (15-30%) 60 mil. Euro (1,75 mld. Kč)
• Krajské zdroje (cca) 10 mil. Euro (0,25 mld. Kč)
• Další zdroje (cca) 60 mil. Euro (1,75 mld. Kč)

Zdroje pro CykloVizi 2030
cca 660 mil. Euro (17 mld. Kč)

4) Financování cyklostezek



a) Národní
V Česku existuje státní fond. Za 21 let podpořil 674 úseků cyklostezek ve výši 150 mil. Euro

V roce 2022 stát 
přispěl částkou 560 
mil. Kč (22,4 mil. Euro) 
a podpořil výstavbu 55 
cyklostezek.

4) Financování cyklostezek



b) Evropské fondy ( 1 mld Kč = 40 mil Euro)
300 mil. Euro 

IROP 2014-2020 Návrh IROP 2021-2027

Alokace programu

124 mld. Kč (+ReactEU)

Alokace programu

118 mld. Kč

Alokace SC 2.1 Udržitelná 

mobilita

15,8 mld. Kč

Alokace SC 6.1 Městská 

mobilita

20,4 mld. Kč

Alokace aktivity Cyklodoprava

cca 2,2 mld. Kč

Alokace aktivity „Cyklodoprava“

4,7 mld. Kč

Alokace aktivity Bezpečnost

cca 1,1 mld. Kč

Alokace aktivity „Bezpečnost“

2,8 mld. Kč

+ SC 4.1 CLLD (MAS) + SC 5.1 CLLD (MAS)

Schváleno v IROP 2014-
2020

Plánováno v IROP 2021-
2027

cca 280 km cyklostezek cca 500 km cyklostezek

cca 220 ks realizací

ke zvýšení bezpečnosti

cca 130 km komunikací 

s realizovaným bezpeč. 

opatřením 

4) Financování cyklostezek



Evropské fondy – aktivita Cyklodoprava (alokace 4, 73 mld Kč)

4) Financování cyklostezek

Podaktivity:

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do 

zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické 

dopravy v České republice, včetně doprovodné infrastruktury

• Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou 

intenzitou dopravy

Příjemci:

• Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace jimi zřizované nebo zakládané

Území realizace (míra podpory EFRR + SR):

• Regiony méně rozvinuté (85 % + 0 %), regiony přechodové (70 % + 15 %) – výzvy zvlášť



Hlavní trasy jsou určovány kraji

https://www.stavbycyklo.cz/kraje

4) Financování cyklostezek

Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na 

hlavních trasách cyklistické dopravy v České republice, včetně doprovodné 

infrastruktury

https://www.stavbycyklo.cz/kraje


Kontakt

Jméno: Jaroslav Martinek

Organizace: národní cyklokoordinátor

Mobil: +420 602 503 617

E-mail: jarda@dobramesta.cz

3307/10/2022

mailto:jarda@dobramesta.cz

