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Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj sítě cyklostezek v okolí Nového Města na Moravě. 

V práci bude analyzován stávající systém sítě cyklostezek s návrhem na novou cyklostezku spojující 

Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou. Součástí bakalářské práce bude i průzkum veřejného 

mínění o této výstavbě mezi obyvateli Nového Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou. 
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Assessment of variants of the routing and design of cycle path from Žďár nad Sázavou to Nové 

Město na Moravě 

 

Annotation 

The bachelor thesis focuses on the development of cycle paths in surroundings of Nové Město 

na Moravě. In the thesis there will be analyzed current system of cycle paths‘network. There will be 

also suggested some possibilities for connecting towns Nové Město na Moravě and Žďár nad Sázavou 

with a cycle path. A research of public opinion between people living in the Nové Město na Moravě 

and Žďár nad Sázavou about the cycle paths‘ construction will be also part of the bachelor thesis. 

 

Keywords 

A cycle path, a bike trail, a participatory process, a variant proposal  



7 

 

OBSAH 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................................. 9 

SEZNAM TABULEK .............................................................................................................10 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ......................................................................................11 

ÚVOD ....................................................................................................................................11 

1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ...........................................................................12 

1.1 Infrastruktura pro cyklisty ..........................................................................................12 

1.1.1 Technické parametry infrastruktury pro cyklisty .................................................12 

1.1.2 Cyklostezka........................................................................................................14 

1.1.3 Přibližné náklady na výstavbu cyklostezky .........................................................16 

1.1.4 Cyklotrasa ..........................................................................................................16 

1.1.5 Infrastruktura pro cyklisty v HDP .......................................................................17 

1.1.6 Výběr vhodné infrastruktury pro cyklisty ............................................................18 

1.2 Rozbor území .............................................................................................................19 

1.2.1 Přírodní, krajinné, kulturní hodnoty ....................................................................20 

1.2.2 Dopravní infrastruktura, zdroje a cíle dopravy ....................................................20 

1.2.3 Stávající síť cyklistických tras ............................................................................26 

1.3 Participační proces – cílená interview se zástupci veřejnosti .......................................27 

1.4 Závěr analýzy a návrh postupu při návrhu trasy ..........................................................29 

2 VARIANTNÍ NÁVRH SMĚROVÉHO VEDENÍ CYKLOTRASY SPOJUJÍCÍ 

VYBRANÁ MĚSTA ........................................................................................................................31 

2.1 Návrh cyklistických tras .............................................................................................31 

2.1.1 Varianta 1 ..........................................................................................................31 

2.1.2 Varianta 2 ..........................................................................................................32 

2.2 Zhodnocení variant navrhovaných tras .......................................................................32 

3 DETAILNÍ ROZBOR NAVRHOVANÉ TRASY ..........................................................34 

3.1 Rozbor majetkoprávních vztahů .................................................................................34 

3.2 Kritická místa na trase a návrh na jejich řešení ...........................................................35 

3.3 Technické parametry navrhované trasy .......................................................................40 

3.4 Značení navrhované cyklotrasy ..................................................................................41 

3.5 Posouzení finanční náročnosti ....................................................................................42 



8 

 

4 POSOUZENÍ NÁVRHU ...............................................................................................44 

4.1 Klady a zápory ...........................................................................................................44 

4.2 Přínosy pro místní obyvatele a turistický ruch ............................................................45 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................46 

SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ ...........................................................48 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................50 

 



9 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 Volný prostor komunikace pro cyklisty  – obousměrný provoz .........................................13 

Obrázek 2 Informativní dopravní značení cyklistických tras ..............................................................17 

Obrázek 3 Přibližné hodnoty intenzity a rychlosti automobilové dopravy při začlenění cyklistické 

dopravy do HDP ...............................................................................................................................18 

Obrázek 4 Délka cyklotras v jednotlivých krajích v km .....................................................................21 

Obrázek 5 Procentuální vyjádření poměru cyklostezky/cyklotrasy v jednotlivých krajích ..................21 

Obrázek 6 Významné firmy, školská zařízení, zdravotnická zařízení, turistické, rekreační a sportovní 

cíle....................................................................................................................................................23 

Obrázek 7 Dopravní spojení Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě .........................................24 

Obrázek 8 Dojíždění za prací ............................................................................................................25 

Obrázek 9 Dojíždění do školských zařízení .......................................................................................25 

Obrázek 10 Stávající síť cyklistických tras mezi městy Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě .26 

Obrázek 11 Mapa cyklistických tras, které podle dotazovaných osob cyklisté využívají .....................28 

Obrázek 12 Vyznačení navrhovaných variant na mapovém pokladu ..................................................32 

Obrázek 13 Vyznačení úseků na navrhované trase vedoucí po pozemních komunikacích a polních 

cestách ..............................................................................................................................................34 

Obrázek 14 Vyznačení úseků na navrhované trase .............................................................................35 

Obrázek 15 První úsek navrhované trasy ...........................................................................................36 

Obrázek 16 Referenční fotografie prvního úseku ...............................................................................36 

Obrázek 17 Druhý úsek navrhované trasy..........................................................................................36 

Obrázek 18 Referenční fotografie druhého úseku ..............................................................................36 

Obrázek 19 Třetí úsek navrhované trasy ............................................................................................37 

Obrázek 20 Čtvrtý úsek navrhované trasy..........................................................................................37 

Obrázek 21 Pátý úsek navrhované trasy ............................................................................................38 

Obrázek 22 Detailně vyznačený šestý úsek navrhované trasy ............................................................39 

Obrázek 23 Sedmý úsek navrhované trasy .........................................................................................39 

Obrázek 24 Vyznačení kritického místa na osmém úseku ..................................................................40 

Obrázek 25 Výškový profil navrhované trasy s vyznačením jednotlivých obcí i měst ........................41 

Obrázek 26 Symbol cyklotrasy EuroVelo 4 .......................................................................................42 

 

  

file:///J:/Janů_BP.docx%23_Toc482541383
file:///J:/Janů_BP.docx%23_Toc482541384


10 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 Technické parametry cyklostezek .....................................................................................13 

Tabulka 2 Značení infrastruktury cyklostezek ...................................................................................14 

Tabulka 3 Svislé dopravní značení cyklostezek .................................................................................15 

Tabulka 4 Vodorovné dopravní značení přejezdů pro cyklisty přes pozemní komunikaci ...................15 

Tabulka 5 Průměrné ceny při výstavbě cyklostezky bez mostků, propustků, lávek a opěrných zdí......16 

Tabulka 6 Položky zvyšující cenu výstavby cyklostezky ...................................................................16 

Tabulka 7 Vodorovné dopravní značení pro cyklisty na pozemní komunikaci ....................................17 

Tabulka 8 Způsob vedení cyklistů v rámci prostoru pozemní komunikace .........................................18 

Tabulka 9 Mezní hodnoty intenzity cyklistické dopravy pro začlenění cyklistické dopravy do HDP ..19 

Tabulka 10 Významné firmy, školská zařízení, zdravotnická zařízení, turistické, rekreační a sportovní 

cíle....................................................................................................................................................23 

Tabulka 11 Parametry cyklistických tras ve směru Žďár nad Sázavou-Nové Město na Moravě ..........26 

Tabulka 12 Délka a převýšení jednotlivých tras, které podle dotazovaných osob cyklisté využívají ...28 

Tabulka 13 Technické parametry navrhované trasy vedoucí ve směru Nové Město na Moravě - Žďár 

nad Sázavou ......................................................................................................................................40 

Tabulka 14 Odhad ceny navrhované trasy o šířce jízdního pruhu 2 m s asfaltovým povrchem............43 

Tabulka 15 Odhad ceny navrhované trasy o šířce jízdního pruhu 2 m s mlatovým povrchem .............43 

 

  



11 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

PDP  Přidružený dopravní prostor 

HDP  Hlavní dopravní prostor 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 

 



11 

 

ÚVOD 

Cyklistická doprava není v Kraji Vysočina příliš rozvinuta. Tento problém je při zvyšování 

intenzity automobilové dopravy závažný a je potřeba infrastrukturu pro cyklisty více rozvíjet. Úseky 

se společným provozem cyklistů i automobilové dopravy by bylo vhodné od sebe oddělit. Jedná se 

o případy, kdy je vysoká intenzita automobilové dopravy nebo je silniční komunikace svými 

technickými parametry nevhodná pro společný provoz. 

Dojíždění za prací a do školských zařízení je mezi městy Nové Město na Moravě a Žďár nad 

Sázavou velice významné. Podle studie společnosti UDIMO s. r. o. je četnost dojížděných osob mezi 

těmito městy nejvyšší z celého Kraje Vysočina. Z tohoto důvodu bylo vybráno Nové Město na Moravě 

a Žďár nad Sázavou jako dva významné cíle, které by bylo vhodné propojit cyklistickou trasou. 

V první části této práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se cyklistické dopravy. Dále bude 

v práci provedena analýza území, která poslouží jako podklad pro variantní návrh infrastruktury pro 

cyklisty mezi vybranými městy. 

V dalších částech této práce bude uveden participační proces se zástupci veřejnosti, kde by měl 

autor získat potřebné informace pro návrh cyklistické trasy. Na základě participačního procesu 

a analýzy území budou navrhnuty dvě varianty cyklistické trasy. Autorem bude vybrána jedna z nich. 

Ta bude dále rozebírána v následujících podkapitolách. Při detailním rozboru zvolené navrhované 

trasy bude provedena majetko-právní analýza území, přes které navrhovaná trasa prochází. Dále bude 

upozorněno na kritická místa na navrhované trase s návrhem na jejich řešení. Součástí této práce bude 

i finanční zhodnocení navrhované trasy. 

Cílem této práce je navrhnout bezpečnou a pro realizaci možnou cyklistickou trasu, která bude 

propojovat Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou i s napojením okolních vesnic. 
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola se zabývá analýzou současného stavu cyklistických tras mezi městy Žďár nad 

Sázavou a Nové Město na Moravě a jejich okolí. V první podkapitole je vysvětlen pojem cyklostezka 

a cyklotrasa, jejich technické parametry, způsoby značení a přibližné náklady na vybudování 1 km 

cyklostezky. 

Druhá podkapitola se věnuje rozboru území. Nejprve je popsána dopravní situace na území 

Kraje Vysočina a poté mezi městy Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě. Žďár nad Sázavou 

i Nové Město na Moravě se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Žďárských vrchů. Této oblasti je 

věnována další podkapitola s názvem přírodní, krajinné a kulturní hodnoty. Poslední část podkapitoly 

je věnována stávající síti cyklistických tras. Součástí druhé podkapitoly je také analýza problémových 

bodů, včetně vyznačení kritických míst při křížení cyklotrasy s komunikací první třídy. 

Třetí podkapitola je zaměřená na průzkum veřejného mínění. Se zvolenými zástupci veřejnosti 

bylo uskutečněno cílené interview na téma: Variantní návrh směrového vedení cyklotrasy Žďár nad 

Sázavou – Nové Město na Moravě. Výsledek veřejného mínění získaný od zástupců veřejnosti je také 

zpracován v této podkapitole. 

1.1     Infrastruktura pro cyklisty 

„Jízdní kolo je ekologicky vhodným dopravním prostředkem především v osobní dopravě 

na krátké vzdálenosti. Nesporným přínosem cyklistické dopravy je její ekologická šetrnost, malá 

prostorová a finanční (provozní) náročnost.“ (1) 

Dalšími důvody, proč je vhodné cyklistickou dopravu rozvíjet, je snižování hluku, emisí 

škodlivých látek, zvyšování fyzické zdatnosti a zdraví obyvatel. Rychlostí přepravy na krátké 

vzdálenosti, především v městském prostředí, je cyklistická doprava srovnatelná s automobilovou 

dopravou.  

Přes již zmíněné výhody cyklistické dopravy má tento způsob přepravy i své nevýhody. 

Cyklista je na jízdním kole zranitelnější, což přináší velké riziko hlavně při začlenění cyklistů 

do HDP. Dále je cyklistická doprava citlivá na sklonové a povětrnostní podmínky. Při navrhování 

cyklistických tras je pak kladen důraz na co nejkratší spojení zdrojů a cílů dopravy, což při navrhování 

tras pro cyklisty bývá nelehký úkol. 

V následující podkapitole jsou detailněji popsány technické parametry, jednotlivé druhy 

infrastruktury, dopravní značení těchto komunikací a investiční náklady. 

 

1.1.1 Technické parametry infrastruktury pro cyklisty 

Šířka jízdního pruhu pro cyklisty se odvíjí od toho, zda se jedná o cyklostezku se smíšeným 

provozem či nikoliv, nebo zda je cyklostezka jednosměrně či obousměrně využívaná. Stručný přehled 

technických parametrů cyklostezek je uveden v tabulce níže (Tabulka 1). 
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Tabulka 1 Technické parametry cyklostezek 

Provoz Podmínky 
Šířka jízdního 

prostoru 

Provoz pouze cyklistů 
Jednosměrný provoz 1,50 m 

Obousměrný provoz 2,50 m 

Smíšený provoz 

Intenzita do 20 cyklistů/h a 50 chodců/h 2,00 m 

Intenzita do 150 cyklistů/h a 150 chodců/h 2,50 m 

Intenzita 150 až 300 chodců/h 3,00 m 

Intenzita nad 300 chodců/h 4,00 m 

Zdroj: (1) 

Volný prostor nad komunikací pro cyklisty se skládá z jízdního a bezpečnostního prostoru. 

Celkovou šířkou jízdního pruhu je tedy myšlena šířka jízdního prostoru a bezpečnostní prostor (to je 

0,25 metru z každé strany komunikace), výška (volná výška) nad komunikací pro cyklisty je nejméně 

2,50 metru. Podrobněji je to vyobrazeno na obrázku níže (Obrázek 1). 

 

Obrázek 1 Volný prostor komunikace pro cyklisty  – obousměrný provoz 

Zdroj: (1) 

Infrastruktura pro cyklisty se člení na komunikace v přidruženém dopravním prostoru (PDP). 

Jedná se o druh infrastruktury, kde se cyklistická doprava nepotkává se silniční motorovou dopravou. 

Dalším druhem je infrastruktura integrovaná do hlavního dopravního prostoru (HDP). Cyklistická 

doprava je začleněna do silniční motorové dopravy. Podrobnější přehled i s příklady značení dané 

infrastruktury je uveden v tabulce níže (Tabulka 2). 
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Tabulka 2 Značení infrastruktury cyklostezek 

Infrastruktura 

Komunikace pro cyklisty 

v PDP 
Infrastruktura integrovaná do HDP 

Smíšený 

provoz 

s chodci 

Oddělený 

provoz 
Společný provoz Oddělený provoz Fyzicky oddělený 

 
Stezka pro 

chodce a 

cyklisty 

společná 

 
Stezka pro 

cyklisty 

 

 
Piktogramový 

koridor pro cyklisty 

 
Prostor pro 

cyklisty 

 
Dánský pás 

 
Stezka pro 

chodce 

s dodatkovou 

tabulí 

 
Stezka pro 

chodce a 

cyklisty 

dělená 

 
V jízdním pruhu s 

automobily 

 
Společný pruh 

pro cyklisty a 

bus 

 

 

 
 

Jízda cyklistů v 

protisměru 
  

Jízdní pruh pro 

cyklisty 

 

Zdroje: (10, 11, autor) 

1.1.2 Cyklostezka 

Stezka pro cyklisty (cyklostezka) je pozemní komunikace nebo jízdní pás vyhrazený cyklistům. 

Podle pravidel silničního provozu České republiky (Vyhláška č. 294/2015 Sb.) je povoleno využívat 

cyklostezky i jezdcům na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení, v zimním 

období lyžařům. Upravuje-li to značka, může být cyklostezka určená pro chodce i cyklisty 

(se společným nebo odděleným provozem). Automobilová doprava je z těchto komunikací vyloučená. 

Cyklostezka na rozdíl od cyklotrasy by měla vést po zpevněném povrchu v celé své délce. 

Stezky pro cyklisty jsou značeny svislým nebo vodorovným dopravním značením. Pro svislé 

dopravní značení se používají kulaté modré značky s bílým lemem a bílým symbolem jízdního kola. 

Společný provoz cyklistů i chodců na cyklostezce je na svislém dopravním značení vyobrazeno 

tak, že v druhé polovině dopravní značky je znázorněn bílý chodec. Podrobný přehled svislého 

dopravního značení cyklostezek je uveden v tabulce níže (Tabulka 3). 
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Tabulka 3 Svislé dopravní značení cyklostezek 

Číslo Vyobrazení Název, význam a užití 

C 7a 

 

Stezka pro chodce 

Značka přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu 

nebo stezky. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích 

je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak. 

E 13 

Text nebo symbol 

Vhodným nápisem nebo symbolem uvedeným na dodatkové tabulce je 

zpřesněn nebo omezen význam dopravní značky, pod kterou je dodatková 

tabulka umístěna.  

C 8a 

 Stezka pro cyklisty 

Značka přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu 

nebo stezky. 

 

C 9a 

 

Stezka pro chodce a cyklisty společná 

Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto 

označeného pruhu nebo stezky. 

C 10a 

 

Stezka pro chodce a cyklisty dělená 

Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru části 

vyznačené pro chodce nebo cyklisty a označuje jejich situování. 

Zdroje: (10, autor) 

Vodorovné dopravní značení je doplněním svislého dopravního značení. Jsou to 

upozornění, zvýrazněné přejezdy pro cyklisty, šipky a podélné čáry, které jsou naneseny přímo na 

povrch cyklostezky. Přehled vodorovného dopravního značení cyklostezek je zpracováno v tabulce 

níže (Tabulka 4). 

 

Tabulka 4 Vodorovné dopravní značení přejezdů pro cyklisty přes pozemní komunikaci 

Číslo Vyobrazení Název, význam a užití 

V 8a 

 

Přejezd pro cyklisty 

Značka vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes 

pozemní komunikaci. 

V 8b 

 

Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce 

Značka vyznačuje plochu určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní 

komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce. 
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Číslo Vyobrazení Název, význam a užití 

V 8c 

 

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty 

Značka označuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro 

přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro 

chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací. 

Zdroj: (10) 

1.1.3 Přibližné náklady na výstavbu cyklostezky 

Náklady na výstavbu cyklostezky se liší v závislosti na zvoleném povrchu (mlat, asfalt) a šířce 

cyklostezky. Šířka cyklostezky je určována předpokládanou intenzitou a četností cyklistů, pěších nebo 

in-line bruslařů. Náklady na výstavbu cyklostezky jsou dále ovlivňovány zemními 

pracemi, budováním mostků, lávek, propustků nebo opěrných zdí. Náklady na výstavbu jednoho 

kilometru této komunikace se mohou pohybovat v rozmezí od 1 milionu do 5 milionů Kč (3). 

Podrobněji jsou náklady rozepsané v tabulce níže (Tabulka 5), kde jsou uvedeny průměrné ceny bez 

mostků, propustků, lávek a opěrných zdí. 

Tabulka 5 Průměrné ceny při výstavbě cyklostezky bez mostků, propustků, lávek a opěrných zdí 

Povrch Šířka Cena 

Cyklostezka s asfaltovým povrchem 3,00 m 810 Kč/m2 

Cyklostezka s dlážděným povrchem 3,00 m 970 Kč/m2 

Cyklostezka s nezpevněným povrchem 3,00 m 590 Kč/m2 

Zdroj: (3) 

Další položky zvyšující cenu výstavby cyklostezky při překonávání přírodních nebo jiných 

překážek jsou uvedeny v tabulce níže (Tabulka 6). 

Tabulka 6 Položky zvyšující cenu výstavby cyklostezky 

Položka Šířka, respektive délka Cena 

Propustek plastový 5,00 m 35 000 Kč/ks 

Mostek dřevěný 10,00 m 450 000 Kč/ks 

Lávka dřevěná 5,00 m 75 000 Kč/m 

Opěrná zeď betonová 3,00 m 20 000 Kč/m 

Opěrná zeď gabionová 2,00 m 7 000 Kč/m 

Zdroj: (3) 

1.1.4 Cyklotrasa 

„Cyklistická trasa je pozemní komunikace pro cyklisty upravená (dopravním značením případně 

i stavebně) pro provoz cyklistů (v označeném směru)“ (1). Cyklistická trasa (cyklotrasa) je trasa 

určená pro cyklisty vedená po cyklistické stezce, vozovce nebo vyhrazeném jízdním pruhu na pozemní 

komunikaci, kde se cyklistická doprava střetává s automobilovou dopravou. Zde mluvíme 

o společném provozu. 
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Podle Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. je dopravní cesta určená k užití 

silničními a jinými vozidly a chodci včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho 

bezpečnost. Pozemní komunikace, po kterých je cyklotrasa vedená, by měla splňovat určitá kritéria. 

Jsou jimi například kategorie komunikace, intenzita a rychlost automobilové dopravy. Cyklotrasa 

nemusí být vedená pouze po zpevněném povrchu (asfalt, beton, dlaždice, kostky, mlat), může být 

vedená i po nezpevněných cestách (v terénu). 

Cyklistické trasy jsou vyznačeny pomocí informativního dopravního značení (Obrázek 2). 

Z informativního dopravního značení je možno vyčíst vzdálenost v km do dalšího města nebo 

významného bodu (pokud se ve stejném směru nacházejí dva cíle, vzdálenější cíl se uvádí nahoře, 

bližší dole), směr (ten nám ukazuje černě vybarvená šipka) a číslo cyklistické trasy (to se uvádí 

v rámečku nad symbolem jízdního kola). Někdy bývá toto značení doplněno dalšími informacemi. 

Například, že se jedná o cyklistické trasy EuroVelo nebo jiné národní dálkové trasy. 

 

Obrázek 2 Informativní dopravní značení cyklistických tras 

Zdroj: (2) 

1.1.5 Infrastruktura pro cyklisty v HDP 

Cyklisté začleněni do HDP se musejí řídit pravidly silničního provozu, aby neohrozili 

bezpečnost svou i bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. V další tabulce níže (Tabulka 7) 

jsou vyobrazeny příklady vodorovného dopravního značení pro cyklisty, kteří jsou zaintegrováni do 

HDP. 

Tabulka 7 Vodorovné dopravní značení pro cyklisty na pozemní komunikaci 

Číslo Vyobrazení Název, význam a užití 

V 14 

 

Jízdní pruh pro cyklisty 

Značka vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty. Šipka vyznačuje 

stanovený směr jízdy. 

V 19 

 

Prostor pro cyklisty 

Značka vyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál 

„Volno.“ 
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Číslo Vyobrazení Název, význam a užití 

V 20 

 

Piktogramový koridor pro cyklisty 

Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. Řidiče motorových 

vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený provoz 

cyklistů. 

Zdroj: (10) 

1.1.6 Výběr vhodné infrastruktury pro cyklisty 

Intenzita i rychlost motorových vozidel na komunikaci je důležité kritérium ke zvolení 

komunikace pro společný provoz cyklistické i automobilové dopravy. Komunikace I. třídy není 

vhodná pro provoz cyklistů, na komunikacích nižších tříd to závisí zejména na objemu a rychlosti 

automobilové dopravy. Dále je začlenění cyklistů do HDP závislé na intenzitě cyklistické dopravy. 

Přibližné hodnoty intenzity a rychlosti automobilové dopravy jsou vyobrazeny níže (Obrázek 3). 

 

Obrázek 3 Přibližné hodnoty intenzity a rychlosti automobilové dopravy při začlenění cyklistické dopravy do HDP 

Zdroj: (1) 

Způsob vedení cyklistů v rámci prostoru pozemní komunikace vzhledem k intenzitě a rychlosti 

automobilové dopravy je uveden v tabulce níže (Tabulka 8). Jedná se o doplnění obrázku výše 

(Obrázek 3). 

Tabulka 8 Způsob vedení cyklistů v rámci prostoru pozemní komunikace 

Pole Provoz Prostor Způsob vedení cyklistické dopravy 

A Společný 
Hlavní dopravní 

prostor 

- v jízdních pruzích v hlavním dopravním prostoru 

- v obytné nebo pěší zóně 

B 

Společný 

nebo 

oddělený 

Hlavní dopravní 

prostor nebo 

přidružený prostor 

- v jízdních pruzích v hlavním dopravním prostoru 

- v jízdních pruzích pro cyklisty v hlavním dopravním 

prostoru 

- v jízdních pruzích pro cyklisty v přidruženém 

prostoru 

- na společných pásech pro provoz cyklistů a chodců 
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Pole Provoz Prostor Způsob vedení cyklistické dopravy 

v přidruženém prostoru 

C Oddělený 

Hlavní dopravní 

prostor nebo 

přidružený prostor 

- v jízdních pruzích v hlavním dopravním prostoru 

- v jízdních pruzích pro cyklisty v přidruženém 

prostoru 

- na společných pásech pro provoz cyklistů a chodců 

v přidruženém prostoru 

- na stezkách pro cyklisty/pro cyklisty a chodce mimo 

prostor místní komunikace 

D Oddělený Přidružený prostor 

- v jízdních pruzích pro cyklisty v přidruženém 

prostoru 

- na společných pásech pro provoz cyklistů a chodců 

v přidruženém prostoru 

- na stezkách pro cyklisty/cyklisty a chodce mimo 

prostor místní komunikace 

E Oddělený 
Mimo prostor 

místní komunikace 

- na stezkách pro cyklisty/ pro cyklisty a chodce místní 

komunikace funkční podskupiny D2 mimo prostor 

místní komunikace 

Zdroj: (1) 

Další důležitou informací pomocí které se rozhoduje, zda je možné začlenit cyklistickou 

dopravu do HDP, PDP nebo mimo prostor místní komunikace je intenzita cyklistické dopravy. 

V tabulce níže (Tabulka 9) jsou uvedeny mezní hodnoty, při jejichž překročení je vhodné cyklistickou 

dopravu oddělit od silniční dopravy. 

Tabulka 9 Mezní hodnoty intenzity cyklistické dopravy pro začlenění cyklistické dopravy do HDP 

 

Počet jízdních kol 

za špičkovou 

hodinu v jednom 

směru 

Počet motorových 

vozidel za 24 hodin 

v obou směrech 

Místní komunikace 

v území 

zastavěném 

10 > 20 000 

20 10 000 - 20 000 

30 5 000 - 10 000 

60 2 500 - 5 000 

150 < 2 500 

Zdroj: (1) 

Budování cyklostezek je nákladnější investicí než levnější varianta spojená se začleněním 

cyklistů do HDP. Z obrázku (Obrázek 3) a tabulek (Tabulka 8, 9) výše uvedených je zřejmé, že ne 

vždy je možné nebo vhodné praktikovat levnější variantu začlenění cyklistické dopravy do HDP. 

1.2     Rozbor území 

V této podkapitole je zkoumána stávající dopravní síť nejprve v Kraji Vysočina, poté mezi 

městy Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě. Dále je zde analyzováno území obou měst 

s vyznačením na mapovém podkladu významných míst, jako jsou školská zařízení, zdravotnická 
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zařízení, významné firmy, turistické, rekreační a sportovní cíle. Poslední část této podkapitoly 

je věnována stávající síti cyklistických tras. 

1.2.1 Přírodní, krajinné, kulturní hodnoty 

Nové Město na Moravě i Žďár nad Sázavou se nacházejí v chráněné krajinné oblasti (CHKO) 

Žďárské vrchy, která byla zřízena 25.5 1970 (8). Výjimečnost CHKO Žďárských vrchů je ta, 

že přibližně 60 % (8) této krajiny je zalesněno, což byl jeden z důvodů, proč zde byla CHKO zřízena. 

Krajina je velice bohatá na turistické trasy, které jsou vhodné i pro výlety na kole, v zimním období 

jsou pak Žďárské vrchy velice často využívané pro zimní turistiku.  

Typickými krajinnými prvky Žďárských vrchů jsou roztroušené skalní útvary na hřebenech. 

Nejznámější z nich se jmenují Devět skal, Čtyři palice a Čertův kámen. Vzácné a chráněné druhy 

rostlin se pak nacházejí v přírodní rezervaci Žákova hora, kde také pramení řeka Svratka.  

Přehled významných míst ve městech Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a jejich 

blízkém okolí je vyznačen na obrázku níže (Obrázek 6). 

1.2.2 Dopravní infrastruktura, zdroje a cíle dopravy 

Kraj Vysočina svou polohou v České republice zaujímá výhodnou pozici. Ovšem kvůli 

přírodním poměrům a nerovnoměrnému osídlení nemá žádný vlastní integrovaný dopravní systém, 

rozvinutou silniční ani železniční dopravní síť. 

Nejvýznamějšími dopravními tepnami v Kraji Vyosčina jsou dálnice D1 vedoucí z Prahy do 

Brna (12) a dále dvě silnice mezinárodního výnamu E59 (Jihlava-Vídeň-Záhřeb) (12) a E551 (České 

Budějovice-Třeboň-Humpolec) (12). V železniční dopravě je součastný stav nedostačující. Krajem 

neprochází žádný ze čtyř tranzitních železničních koridorů, které jsou určeny k dálkové a tranzitní 

dopravě. Krajem Vysočina prochází traťě určené předenvším k regionální dopravě. 

Tento kraj nepatří mezi kraje s rozvinutější sítí cyklotras v České republice. V pomyslném 

žebříčku se nachází na pátém místě s 2 451 km cyklotras (Obrázek 4). 
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Obrázek 4 Délka cyklotras v jednotlivých krajích v km 

Zdroj: (4) 

Závažnější je však poměr mezi cyklotrasami/cyklostezkami, kde se Kraj Vysočina nachází na 

posledním místě. V porovníní délky sítě cyklostezek se Kraj Vysočina s 48 km (4) nachází na 

předposledním místě před Libereckým krajem s 44 km (4). Procentuální vyjádření poměru 

cyklostezek/cyklotras v jednotlivých krajích je vyobrazeno níže (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5 Procentuální vyjádření poměru cyklostezky/cyklotrasy v jednotlivých krajích 

Zdroje: (4,5) 

Z obrázků výše (Obrázek 4,5) lze vyčíst, že orientace cyklistů při jízdě Krajem Vysočina může 

být díky husté síti cyklistických tras poměrně snadná. Komfort jízdy (míra oddělení cyklistické 

dopravy od motorové dopravy, nebo kvalita povrchu) může být poměrně nízký z důvodu absence 

cyklistických stezek. 
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Žďár nad Sázavou 

Je okresní město, kde žije 21 335 obyvatel (6). Žďár nad Sázavou má na svém území velké 

množství firem, přibližně 126 (14). Nejvýznamější z nich jsou (Žďas, Hettich, Tokoz, Teleflex, 

PKS okna, Zdar). Tyto firmy nabízí dostatek pracovních příležitostí nejen pro občany města Žďár nad 

Sázavou ale i lidi z širokého okolí. 

Žďár nad Sázavou je často vyhledávanou cílovou lokalitou studentů, kteří zde mají od roku 

2014 na výběr ze 7 středních škol a dvou vyšších odborných škol. Stejně jako za prací, tak i do 

školských zařízení studenti dojíždějí ze širokého okolí. Vyplývá to ze studie společnosti UDIMO 

(Obrázek 8,9), která analyzovala přepravní vztahy v Kraji Vysočina mezi jednotlivými městy. 

Žďár nad Sázavou je bohatý na památky, nachází se zde Zelaná hora (památka UNESCO), 

bazilika minor Nanebezvetí Panny Marie, Zámek rodiny Kinských, morový sloup, renesanční radnice 

a další. 

Nové Město na Moravě 

S městskými částmi má Nové Město na Moravě 10 120 obyvatel (6). Pracovních příležitostí zde 

není tolik, nejčastěji obyvatelé za prací dojíždějí do Žďáru nad Sázavou. Přibližný počet osob 

dojíždějících z Nového Města na Moravě do Žďáru nad Sázavou za prací je zobrazen na obrázku níže 

(Obrázek 8). Firem působících v Novém Městě na Moravě je 35 (14). Nejvýznamnějšími z nich jsou 

Medin, Sporten či Plastpol. Zdravotní péče je zajištěna Okresní nemocnicí Nové Město na Moravě. 

V Novém Městě na Moravě jsou pouze dvě střední školy, do dalších školních zařízení studenti 

nejčastěji dojíždějí právě do Žďáru nad Sázavou. Přibližný počet studentů dojíždějících do školských 

zařízení ve Žďáru nad Sázavou je vyobrazen na obrázku níže (Obrázek 9). 

Zázemí pro volnočasové aktivity je v Novém Městě na Moravě veliké. V zimním období 

je Nové Město na Moravě vyhledávanou lokalitou především díky sjezdovce na Harusově kopci 

a běžkařským tratím, které jsou udržované i mimo biatlonový stadion. Pro letní období je v Novém 

Městě na Moravě vybudována sít cyklistických tratí pro horská kola. 

Památky se v Novém Městě na Moravě nevyskytují ve velkém množství, nachází se zde kostel 

svaté Kunhuty, Tři kříže, Horácké muzeum a další. 

Na obrázku níže (Obrázek 6) jsou vyznačeny významné firmy , školská zařízení , 

zdravotnická zařízení , turistické, rekreační a sportovní cíle  měst Žďár nad Sázavou, Nové Město 

na Moravě a jejich blízkého okolí. Popisky k jednotlivým vyznačeným místům jsou v přiložené 

tabulce (Tabulka 10). 
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Obrázek 6 Významné firmy, školská zařízení, zdravotnická zařízení, turistické, rekreační a sportovní cíle 

Podklad: (13), vyznačení: (autor) 

Popisky k jednotlivým vyznačeným místům jsou v tabulce níže (Tabulka 10). 

Tabulka 10 Významné firmy, školská zařízení, zdravotnická zařízení, turistické, rekreační a sportovní cíle 

Kategorie Číslo Název 

Zaměstnání  

1 ŽĎAS a.s. 

2 ZDAR a. s. 

3 Cooper Standard, spol. s.r.o. 

4 VAMAFIL, spol. s.r.o. 

5 Tokoz a.s. 

6 MEDIN a.s. 

7 Sporten a.s. 

Školská zařízení  

8 VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 

9 Vyšší odborná a střední zdravotnická škola Žďár nad Sázavou 

10 Střední škola obchodní a služeb Žďár nad Sázavou 

11 Biskupské gymnázium, střední škola gastronomická Žďár nad Sázavou 

12 Gymnázium Žďár nad Sázavou 

13 Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě 

14 Střední odborná škola Nové Město na Moravě 

Zdravotnická 

zařízení  

15 Poliklinika Žďár nad Sázavou 

16 Nemocnice Nové Město na Moravě 

Turistické, 

rekreační a 

sportovní cíle  

17 Zámek Žďár nad Sázavou 

18 Zelená hora 

19 Náměstí Republiky 

20 Poutní kostel k Božímu milosrdenství 

21 Harusův kopec (ski park) 

22 Městské lázně 

23 Vysočina Arena (biatlonový stadion) 

Zdroj: (autor) 
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Dopravní spojení Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě 

Dopravní spojení mezi těmito městy je zabezpečeno silniční i železniční dopravou. Autobusový 

dopravce ZDAR, a.s. zabezpečuje nejen mezi těmito městy ale také po celém okrese Žďár nad 

Sázavou autobusovou dopravu. Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě spojuje silnice první třídy 

číslo 19, v železniční dopravě se využívá trať číslo 251. Na obrázku níže (Obrázek 7) je vyznačena 

silnice číslo 19 (vyznačeno zelenou barvou ) a trať číslo 251 (vyznačeno modrou barvou ). 

 

Obrázek 7 Dopravní spojení Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě 

Podklad: (13), vyznačení: (autor) 

Obě města také spojuje cyklotrasa EuroVelo 4 a Posázavská cyklotrasa číslo 19. Posázavská 

cyklotrasa číslo 19 vede po komunikacích nižších tříd přes okolní vesnice a dvakrát křižuje silnici 

první třídy číslo 19. Právě křižování cyklotrasy a silnice první třídy není bezpečné a to zejména 

v odpoledních hodinách, kdy je intenzita automobilové dopravy vysoká. Vedení obou cyklotras 

spojující Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě je vyobrazeno na obrázku níže (Obrázek 10). 

V roce 2013 nechal Kraj Vysočina zhotovit společností UDIMO s.r.o. analýzu přepravních 

vztahů Kraje Vysočina, která byla dokončena v roce 2014. Z průzkumu přepravních vztahů mezi 

jednotlivými městy bylo zjištěno, že denní dojížďka do zaměstnání mezi městy Nové Město 

na Moravě a Žďár nad Sázavou se 712 osobami/den (7) je významnější, než mezi ostatními městy 

v kraji. Četnost osob dojíždějících za prací mezi jednotlivými městy v kraji je pak vyobrazena 

na obrázku níže (Obrázek 8). 
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Obrázek 8 Dojíždění za prací 

Zdroj: (7) 

Podobné zjištění nastalo i při analýze denní dojížďky do školských zařízení, kde je spojení 

Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou denně využíváno přibližně 116 žáky (7). Četnost žáků 

dojíždějících do školských zařízení mezi Novým Městem na Moravě a Žďárem nad Sázavou je druhé 

nejvyšší v Kraji Vysočina. Podrobněji je situace denního dojíždění do školských zařízení v Kraji 

Vysočina vyobrazena na obrázku níže (Obrázek 9). 

 

Obrázek 9 Dojíždění do školských zařízení 

Zdroj: (7) 
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1.2.3 Stávající síť cyklistických tras 

Síť cyklistických tras mezi městy Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě tvoří dvě 

cyklotrasy. Cyklotrasa číslo 19 (Posázavská cyklotrasa) a cyklotrasa evropského významu 

EuroVelo 4 (protíná celou Evropu od západu až na východ o celkové délce 4000 km) (9). 

Cyklotrasa EuroVelo 4 spojující Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě vede přes vesnice 

Vysoké, Lhotka a Jiříkovice. Technické parametry cyklotrasy EuroVelo 4 jsou zaznamenány v tabulce 

níže (Tabulka 11). Na obrázku níže (Obrázek 10) je pak tato trasa vyznačená červenou barvou. 

Posázavská cyklotrasa číslo 19 vede ze Žďáru nad Sázavou do Nového Města na Moravě přes 

vesnice Mělkovice, Veselíčko, Slavkovice a Petrovice. Technické parametry této Posázavské 

cyklotrasy číslo 19 jsou zaznamenány v tabulce níže (Tabulka 11). Na obrázku níže (Obrázek 10) je 

tato trasa vyznačená fialovou barvou. V modrém kolečku jsou pak zvýrazněna kritická místa křížení 

této cyklotrasy se silnicí první třídy číslo 19. 

 

Obrázek 10 Stávající síť cyklistických tras mezi městy Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě 

Podklad: (12), vyznačení: (autor) 

V tabulce níže (Tabulka 11) jsou vypsané parametry jednotlivých tras vyznačených na obrázku 

výše (Obrázek 10). 

Tabulka 11 Parametry cyklistických tras ve směru Žďár nad Sázavou-Nové Město na Moravě 

Označení Název Vzdálenost Převýšení 

 Cyklotrasa EuroVelo 4 14,6 km 248 m stoupání, 225 m klesání 

 Posázavská cyklotrasa číslo 19 11,9 km 174 m stoupání, 158 m klesání 

Zdroje: (12, autor) 

Kritická místa křížení Posázavské cyklotrasy se silnicí první třídy číslo 19 jsou zaznamenána na 

obrázku výše (Obrázek 10)  a vyznačena symbolem      . 

 

Pro rozvoj cyklistické dopravy je nutné vytvořit podmínky pro budování cyklistických 

komunikací, které přispějí k celkové bezpečnosti dopravy. Na obrázku výše (Obrázek 10) jsou 

zvýrazněna kritická místa křížení Posázavské cyklotrasy se silnicí první třídy číslo 19, která tento 

požadavek nesplňují. 
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1.3 Participační proces – cílená interview se zástupci veřejnosti 

V této podkapitole je zpracován názor zástupců veřejnosti k dané problematice. Snahou autora 

bylo vybrat zástupce veřejnosti tak, aby dotazovaní o dané problematice měli přehled a jejich 

odpovědi byly pro tuto práci přínosné. Každý dotazovaný reprezentoval určitou skupinu obyvatel, díky 

takto strategicky vybraným zástupcům veřejnosti získal autor nezaujatý názor dotazovaných osob. 

Význam participačního procesu ovlivnilo i to, že mezi dotazovanými byl místostarosta Nového Města 

na Moravě, jehož názor je pro tuto práci obzvláště přínosný. 

V této podkapitole jsou uvedeny otázky, na které odpovídaly dotazované osoby. Nechybí ani 

autorovo zhodnocení všech odpovědí k jednotlivým otázkám. Doslovný přepis participačního procesu 

je také součástí této práce a to v příloze (Příloha A). Všichni dotazovaní odpovídali na následující 

otázky. 

1) Jezdí lidé z Nové Města na Moravě do Žďáru nad Sázavou nebo naopak na kole? 

Většina dotazovaných se shodla, že lidé mezi těmito městy na kole jezdí. Z odpovědí 

dotazovaných osob vyplývá, že cyklistická doprava není plně využívána především z důvodu 

nerozvinuté infrastruktury cyklistické sítě, což je i názor autora. 

2) Jaká kategorie cyklistů převažuje? rekreační cyklistika (cyklista nevyhledává 

nejpřímější spojení mezi městy Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou. Může zvolit i delší trasu, 

která spojuje rekreační či turistické cíle) nebo dopravní cyklistika (cyklista vyhledává přímé spojení 

mezi těmito městy). 

Zde lze rozdělit dotazované osoby na tři skupiny. Dvě dotazované osoby jsou toho názoru, že 

mezi těmito městy převládají rekreační cyklisté. Jedna osoba se domnívá, že převládají cyklisté 

dojíždějící za prací a jedna z dotazovaných osob nedokázala odpovědět, která kategorie cyklistů 

převažuje. V jedné z odpovědi bylo zjištěno, že začíná projekt Koruna Vysočiny, do kterého jsou 

zapojena i tato dvě města. Tento projekt má za cíl rozvoj rekreační cyklistiky vyznačením nových 

cyklistických tras po komunikacích nižších tříd. Projekt by mohl pomoci s propojením Nového Města 

na Moravě a Žďáru nad Sázavou pomocí právě navrhované trasy pro cyklisty. 

3) Kolik jich je v hezký den? U rekreačních cyklistů v hezký den pracovního klidu, 

u cyklistů dojíždějících za prací v hezký pracovní den. 

U této otázky se odpovědi dotazovaných osob lišily. Dotazované osoby, které na kole jezdí 

několikrát týdně, odhadovaly vyšší denní intenzitu cyklistů mezi těmito městy. Osoby, které 

cyklistickou dopravu nevyužívají pravidelně, odhadovaly nižší intenzitu cyklistů. U rekreačních 

cyklistů je podle dotazovaných osob denní intenzita cyklistů v intervalu od 60 do 200 a více. 

Odhadovaná denní intenzita cyklistů dojíždějících mezi těmito dvěma městy za prací je podle 

dotazovaných osob od 120 do 150 cyklistů za den. 



28 

 

Odhad autora je pro rekreační cyklisty okolo 200 cyklistů za den v hezký den pracovního klidu, 

u cyklistů dojíždějících za prací do 130 cyklistů za den v hezký pracovní den. 

4) Proč jich není více? 

Všichni dotazovaní se shodli na tom, že chybí bezpečná trasa spojující Nové Město na Moravě 

a Žďár nad Sázavou. Při nárůstu automobilové dopravy je pro cyklisty v HDP nekomfortní 

a nebezpečné cestovat. Trasy, které cyklisté využívají k propojení těchto dvou měst, jsou 

frekventované s nebezpečnými i nepřehlednými úseky. 

5) Kudy cyklisté mezi těmito městy jezdí? 

Na mapovém podkladu níže (Obrázek 11) jsou vyznačeny všechny cyklistické trasy mezi 

Novým Městem na Moravě a Žďárem nad Sázavou, které dotazované osoby během průzkumu 

zmínily.  

 

Obrázek 11 Mapa cyklistických tras, které podle dotazovaných osob cyklisté využívají 

Podklad: (13), vyznačení: (autor) 

V tabulce níže (Tabulka 12) jsou uvedeny hodnoty jednotlivých cyklistických tras, které jsou 

vyznačené na obrázku výše (Obrázek 11). 

Tabulka 12 Délka a převýšení jednotlivých tras, které podle dotazovaných osob cyklisté využívají 

Trasa Délka trasy Převýšení Předpokládané využívání 

 18,8 km 363 m stoupání, 347 m klesání Turistické využití 

 10,5 km 181 m stoupání, 165 m klesání Dopravní využití 



29 

 

Trasa Délka trasy Převýšení Předpokládané využívání 

 11,6 km 174 m stoupání, 158 m klesání Dopravní, turistické využití 

Zdroj: (12, autor) 

Trasa vyznačená  je totožná s trasou Posázavské cyklotrasy číslo 19. Předpokládané 

využívání jednotlivých tras autor určil podle délky trasy a prostředí, kterým daná trasa prochází. 

6) Existuje více tras? 

Při dotazování zástupců veřejnosti zda existuje více tras mezi těmito městy, se téměř všichni 

shodli na tom, že nejsou další varianty než ty, které jsou zakresleny na mapovém podkladu výše 

(Obrázek 11). Pouze jedna dotazovaná osoba věděla o možnosti jiné trasy odlišené od těch, které jsou 

zakresleny na mapovém podkladu výše (Obrázek 11). Jedná se o cyklistickou trasu EuroVelo 4. Tato 

trasa je vyznačena na obrázku výše (Obrázek 10) a je znázorněna . Trasa EuroVelo 4 není v terénu 

značená, což je jedním z důvodů, proč není v podvědomí cyklistů a trasa není využívána. 

7) Jaké jsou problémy na jednotlivých trasách? (povrch, šířka komunikace, frekvence 

dopravy, sklon komunikace, kritická místa). 

Podle dotazovaných osob je nevýhodou cyklistických tras vyznačených  na obrázku výše 

(Obrázek 11) šířka komunikace a převýšení. Na trase vyznačené  je nevýhodou vysoká frekvence 

a rychlost dopravy. Na trase vyznačené  je jako nevýhoda vnímána šířka komunikace a přejíždění 

silnice první třídy číslo 19, která je na obrázku výše (Obrázek 10) též  vyznačena      . 

8) Jak často v průběhu týdne a popřípadě kudy jezdíte Vy tímto směrem na kole 

během cyklistické sezóny? 

Dotazované osoby nejčastěji na kole jezdí přes Petrovice, Slavkovice, Veselíčko a Mělkovice, 

což je na obrázku výše (Obrázek 11) vyznačeno . Pro dojíždění za prací dotazované osoby 

využívají nejkratší spojení po silnici první třídy číslo 19, což je na obrázku výše (Obrázek 11) 

vyznačeno . Dotazované osoby na kole jezdí nejčastěji 2x až 3x týdně. Za prací dojíždí 

dotazovaná osoba za pěkného počasí každý den. 

9) Měla by být výstavba nové infrastruktury pro cyklisty spojující obě města 

prioritou (byly by to dobře vynaložené veřejné prostředky)? 

Všichni dotazovaní se shodli, že finance investované do cyklistické dopravy jsou vhodně 

investované. Během participačního procesu bylo zjištěno, že stavby tohoto typu bývají až z 90 % 

financovány z dotací. Tato skutečnost by mohla napomoci k realizaci navrhované trasy. 

1.4 Závěr analýzy a návrh postupu při návrhu trasy 

Z participačního procesu vyplývá, že cyklistickou dopravu využívají spíše rekreační cyklisté 

než cyklisté dojíždějící za prací. Na základě tohoto zjištění by bylo vhodné při návrhu trasy spojující 

města Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě brát na tuto skutečnost zřetel. V podkapitole 
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rozboru území byla analyzována s vyznačením turistických, rekreačních a sportovních cílů 

(Obrázek 6). Při návrhu trasy by proto bylo vhodné v rámci možností tyto cíle propojit. 

Všichni dotazovaní, včetně místostarosty Nového Města na Moravě, by výstavbu cyklistické 

infrastruktury mezi městy Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě uvítali. Nikdo z dotazovaných 

osob by nebral výstavbu nové infrastruktury pro cyklisty za nevhodně vynaložené veřejné prostředky. 

Nejčastěji dotazované osoby argumentovaly tím, že cyklistická síť je mezi těmito městy s narůstajícím 

objemem motorové dopravy nedostačující a nebezpečná.  

Nebezpečná místa, jako křižování cyklistické trasy se silnicí číslo 19 nebo vysoká intenzita 

i rychlost automobilové dopravy na silnici číslo 19, jsou podmětem k tomu, tuto situaci začít řešit. 

Řešením těchto nebezpečných míst je navrhnout opatření, které cyklistům zajistí větší bezpečnost. 

Například v místě křižování cyklistické trasy se silnicí číslo 19 by bylo vhodné omezit rychlost 

osobních automobilů. Druhým řešením je vybudovat novou cyklotrasu, která by byla bezpečná 

a zároveň by propojovala turistické, rekreační i sportovní cíle, což by pomohlo k rozvoji turistického 

ruchu v dané oblasti. 
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2 VARIANTNÍ NÁVRH SMĚROVÉHO VEDENÍ 

CYKLOTRASY SPOJUJÍCÍ VYBRANÁ MĚSTA 

Tato kapitola se věnuje návrhu trasy spojující města Nové Město na Moravě a Žďár nad 

Sázavou. Navrhovaná trasa je vedena na základě zjištěných informací z participačního procesu se 

zástupci veřejnosti a na základě rozboru území. Výsledky rozboru jsou zaznamenány v podkapitole 

1.2.2 Dopravní infrastruktura, zdroje a cíle dopravy. 

První podkapitola je zaměřena na návrh cyklistické trasy mezi městy Nové Město na Moravě 

a Žďár nad Sázavou. Navrhnuty budou dvě varianty cyklistických tras, autorem bude vybrána jedna 

z variant jako prioritní trasa, kterou se bude autor dále zabývat. Jedna varianta navrhované trasy se 

zaměří na rekreační cyklistiku, druhá bude zaměřena na dopravní cyklistiku. Je to záměr a politici 

mohou ve výsledku zvolit jednu nebo druhou variantu, v závislosti na tom, zda je jejich cílem podpora 

rekreační, nebo dopravní cyklistiky. V druhé podkapitole je zhodnocení variant navrhovaných tras. 

Cílem této kapitoly je navrhnout cyklistickou trasu spojující Nové Město na Moravě a Žďár nad 

Sázavou tak, aby byl návrh zvolené cyklotrasy v budoucnu uskutečnitelný. 

2.1 Návrh cyklistických tras 

V podkapitolách níže jsou navrhnuty dvě varianty cyklistické trasy. První navrhovaná varianta 

je zaměřena na rekreační cyklistiku, druhá navrhovaná varianta cyklistické trasy je zaměřena na 

dopravní cyklistiku. 

2.1.1 Varianta 1 

Tato první varianta cyklistické trasy částečně kopíruje cyklotrasu EuroVelo 4, která v terénu 

není značená. Část cyklotrasy EuroVelo 4 vede po nezpevněných polních cestách, kde by bylo vhodné 

navrhnout pevný povrch, například mlat. Další nevýhodou cyklotrasy EuroVelo 4 je to, že mezi 

vesnicí Jiříkovice a městem Nové Město na Moravě trasa vede přes Harusův kopec, což není pro 

cyklistickou dopravu ideální. Při návrhu bude snahou autora navrhnout cyklistickou trasu přes 

Harusův kopec tak, aby bylo převýšení menší než na trase EuroVelo 4. Hledáním vhodné cesty se 

navrhovaná trasa prodlouží oproti trase EuroVelo 4. Výhodou tohoto prodloužení je naopak to, že 

navrhovaná trasa bude procházet další vesnicí, konkrétněji se jedná o vesnici Radňovice, čímž se 

zvyšuje její potenciál. 

Cyklotrasa EuroVelo 4 pak dále vede po pozemních komunikacích III. tříd, což je vyhovující 

i pro návrh první varianty cyklistické trasy. Tyto komunikace slouží pouze pro obsluhu dané obce, kde 

silnice dále nepokračuje, ale končí. V tomto případě je začlenění cyklistů do HDP bezproblémové. Od 

obce Vysoké až do Žďáru nad Sázavou je na účelové komunikaci v obou směrech vjezd motorovým 

vozidlům zakázán. Tuto účelovou komunikaci by bylo možné využít pro vedení cyklistů v celé své 
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šířce. S využitím pozemních komunikací III. tříd a účelových komunikací by náklady na výstavbu 

cyklotrasy první varianty byly nižší, což může být i rozhodující faktor pro realizaci. 

Na obrázku níže (Obrázek 12) je na mapovém podkladu vyznačena první varianta navrhované 

trasy s označením . 

 

Obrázek 12 Vyznačení navrhovaných variant na mapovém pokladu 

Podklad: (13), vyznačení: (autor) 

2.1.2 Varianta 2 

Druhá varianta cyklistické trasy spojující Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou kopíruje 

železniční trať od Okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě až k Veselíčku. Před obcí Veselíčko 

se navrhovaná varianta cyklistické trasy začleňuje do HDP až k obci Mělkovice, odkud opět kopíruje 

železniční trať až do Grejdů. Grejdy jsou místní část Žďáru nad Sázavou. Odtud jsou cyklisté opět 

začleněni do HDP. Navrhovaná trasa končí na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou. 

Výhodou této druhé varianty je to, že celá cyklistická trasa vede mimo HDP (vyjma míst 

přejíždění silnic III. tříd, úseku Veselíčko – Mělkovice a Grejdy – náměstí Republiky Žďár nad 

Sázavou). Dalšími výhodami při kopírování železniční tratě jsou minimální převýšení a pozemky, 

které jsou v okolí tratě ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty. 

Nevýhodou druhé varianty cyklistické trasy jsou vyšší náklady na výstavbu oproti první 

možnosti. Náklady na výstavbu jsou vyšší z důvodu neexistujících polních cest a pozemních 

komunikací, které by byly souběžné s železniční tratí, a mohly se při trasování využít. Vyšší náklady 

jsou také spojené s vyšším objemem zemních prací souvisejících s překonáváním výškových rozdílů 

při kopírování železniční tratě. 

Na obrázku výše (Obrázek 12) je na mapovém podkladu vyznačena druhá varianta navrhované 

trasy s označením . 

2.2 Zhodnocení variant navrhovaných tras 

První varianta navrhované trasy začíná v Novém Městě na Moravě nedaleko hotelu Ski. Zde 

jsou přes léto udržované tzv. „singltreky“ (síť tras pro horská kola odstupňovaná podle technické 
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náročnosti na zdolání). První navrhovaná trasa dále pokračuje přes vesnice Radňovice, Jiříkovice, 

Lhotka, Vysoké a Žďár nad Sázavou, kde cyklisté přijedou k Zelené hoře (památka UNESCO) 

a Zámku rodiny Kinských. Dále pak tato trasa navazuje na cyklotrasu číslo 5061, která propojuje Žďár 

nad Sázavou s Pilskou nádrží sloužící pro rekreaci v letním období. Po této trase cyklisté projíždějí 

malebnou krajinou s hezkými výhledy ozdobenou vodními plochami, včetně šesti kaskádovitých 

rybníčků nazývaných Velišáky. Ty jsou umístěny mezi obcemi Jiříkovice a Lhotka. Tato první 

varianta navrhované trasy je tedy atraktivnější pro rekreační cyklistiku. 

Druhá varianta navrhované trasy začíná u Okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě, 

nedaleko firmy MEDIN. Oba tyto objekty jsou významným zaměstnavatelem v Novém Městě 

na Moravě a jeho okolí. Druhá navrhovaná trasa dále vede přes vesnice Radňovice, Veselíčko, 

Mělkovice do Žďáru nad Sázavou. Cyklisté přijíždějí k průmyslové zóně na jihu Žďáru nad Sázavou. 

Zde je soustředěna většina průmyslových závodů. Dále pak tato trasa pokračuje na náměstí Republiky, 

kde je možnost napojení na cyklotrasu číslo 5061. Tato cyklotrasa dále pokračuje okolo firmy Tokoz 

na severu Žďáru nad Sázavou. I tato organizace je významným zaměstnavatelem města a okolí. Druhá 

varianta návrhu je vhodnější svým profilem a propojením významných cílů pro dopravní charakter 

provozu obou měst. 
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3 DETAILNÍ ROZBOR NAVRHOVANÉ TRASY 

Tato kapitola je věnována výběru a následně detailnímu rozboru zvolené navrhované trasy.  

V  kapitole je rozebírána pouze zvolená varianta navrhované trasy. 

Nejen názor autora, ale i mínění zástupců veřejnosti je takové, že rekreační cyklistika má na 

daném území větší potenciál. Autor tak soudí podle toho, že Nové Město na Moravě i Žďár nad 

Sázavou jsou vyhledávanou lokalitou turistů. Navržení cyklistické trasy spojující významná turistická 

a rekreační místa obou měst by bylo přínosem a zatraktivněním pro turistický ruch i samotné 

obyvatele obou měst. Proto je autorem vybrána a dále rozebírána pouze první varianta navrhované 

trasy. 

3.1 Rozbor majetkoprávních vztahů 

První varianta navrhované trasy vede po již existujících polních cestách a pozemních 

komunikacích. I přes to je nutné provést majetkoprávní rozbor území, přes které navrhovaná trasa 

prochází. Na obrázku níže (Obrázek 13) je na mapovém podkladu vyznačena navrhovaná trasa. 

Zelenou barvou  jsou vyznačeny úseky, které vedou po pozemních komunikacích a jsou ve 

vlastnictví obcí nebo státu. Červenou a žlutou barvou jsou vyznačeny úseky vedoucí po existujících 

polních cestách. Červená barva  vyznačuje polní cesty, které jsou v soukromém vlastnictví, žlutá 

barva  pak vyznačuje polní cesty, které jsou ve vlastnictví obcí nebo státu.  

 

Obrázek 13 Vyznačení úseků na navrhované trase vedoucí po pozemních komunikacích a polních cestách 

Podklad: (13), vyznačení: (autor) 

Informace o vlastnictví pozemků, přes která prochází navrhovaná trasa, autor čerpal 

z internetových stránek Českého úřadu zeměměřictví a katastru (15) a jejich mapových podkladů. 

Z majetkoprávního rozboru je zřejmé, že existující polní cesty, které jsou v této variantě 

navrhované trasy využívány, nejsou kompletně ve vlastnictví státu či obcí. Mezi vesnicemi Lhotka 

a Jiříkovice je celkem 641 m polních cest v soukromém vlastnictví využitých pro vedení navrhované 

trasy. Mezi Radňovicemi a Novým Městem na Moravě se jedná celkem o délku 545 m polních cest, 

které jsou v soukromém vlastnictví a jsou využity pro vedení navrhované trasy. Celková délka 
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navrhované trasy mezi městy Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě činí 11 610 m, z toho je 

celkem 1 235 m z celkové délky trasy v soukromém vlastnictví. Celkem se jedná o 12 vlastníků 

pozemků, přes které prochází navrhovaná trasa. Některé pozemky jsou ve vlastnictví více osob. Tam 

je pak vlastnictví pozemku procentuálně vyjádřeno na danou osobu. Některé pozemky, přes které vede 

navrhovaná trasa, jsou ve vlastnictví osob s trvalým bydlištěm například v Poděbradech, Chlumci nad 

Cidlinou nebo Českých Budějovicích. 

3.2 Kritická místa na trase a návrh na jejich řešení 

Navrhovaná cyklistická trasa bude v této podkapitole rozdělena na jednotlivé úseky, pro které 

bude autor navrhovat určitá opatření. Úseky rozdělující navrhovanou trasu jsou rozčleněny tak, aby 

navrhované opatření bylo řešením problému po celé délce úseku. Na obrázku níže (Obrázek 14) 

je navrhovaná trasa rozdělena do úseků podle barev. 

 

Obrázek 14 Vyznačení úseků na navrhované trase 

Podklad: (13), vyznačení: (autor) 

Cyklistická trasa začíná v Nové Městě na Moravě nedaleko firmy Medin, na mapovém 

podkladu výše (Obrázek 14) je tento první úsek navrhované trasy vyznačen . Začátek navrhované 

cyklistické trasy se nachází na strategickém místě. Navazuje na stezku pro cyklisty, která vede ke 

Ski hotelu nebo přírodnímu koupališti, které bývá v letních měsících využíváno k rekreaci. Doprava 

na Vratislavovo náměstí (centrum Nového Města na Moravě) je možná hned několika cestami. 

Nejkratší cesta vede kolem vlakové stanice Nové Město na Moravě, zastávka. Pro očekávanou vyšší 

intenzitu automobilové dopravy, zejména v odpoledních hodinách, kdy zaměstnanci Medinu cestují 

z práce domů, je na tento úsek o celkové délce 650 m navrhnuta cyklostezka. Zamýšlená cyklostezka 

je na obrázku níže (Obrázek 15) navrhována na pravé straně pozemní komunikace, přičemž navazující 

cyklostezka se nachází na levé straně. Proto je v tomto místě napojení navrhován přejezd pro cyklisty 

s přechodem pro chodce. Referenční fotografie k řešení napojení navrhované cyklotrasy 

s cyklostezkou je na obrázku níže (Obrázek 16). Šířka navrhované cyklostezky jsou 2 m na základě 

předpokladu autora, že nebude na navrhované cyklotrase intenzita pohybu osob vyšší než 20 cyklistů/h 
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a 50 chodců/h. Konec této cyklostezky je zaústěním cyklotrasy na polní cestu. Z hlediska 

majetkoprávních vztahů je celý tento první úsek navrhované trasy na pozemcích, které jsou ve 

vlastnictví Kraje Vysočina a Nového Města na Moravě. 

 

Obrázek 15 První úsek navrhované trasy 

Zdroj: (autor) 

Druhý úsek navrhované trasy je na mapovém podkladu výše (Obrázek 14) vyznačen . Tento 

druhý úsek navazuje na navrhovanou cyklostezku z prvního úseku, která je navrhnuta z důvodu 

bezpečnosti cyklistů mimo HDP. Pro napojení prvního i druhého úseku nejsou navrhnuty žádné 

bezpečnostní opatření, protože cyklisté se nacházejí v PDP. Druhý úsek v celé své délce 1 386 m vede 

po polních cestách, kde je zapotřebí vybudovat nový povrch. Nový povrch může být asfaltový, při 

nedostatku financí je možné zvolit alternativu mlatového povrchu. Autor preferuje asfaltový povrch 

z hlediska komfortu jízdy i pevnosti. Polní cesty, po kterých vede navrhovaná trasa, jsou využívány 

zemědělskou technikou. Případným přejetím asfaltového povrchu zemědělskou technikou se povrch 

nepoškodí, u mlatového povrchu by k poškození při přejíždění zemědělskou technikou mohlo dojít. 

Na obrázku níže (Obrázek 17) je fotografie části druhého úseku s referenční fotografií (Obrázek 18). 

Z hlediska majetkoprávních vztahů je na tomto druhém úseku celkem 594 m pozemků, které jsou 

v soukromém vlastnictví. Zde je nutné pozemky, přes které prochází navrhovaná trasa, od majitelů 

odkoupit. 

 

Obrázek 17 Druhý úsek navrhované trasy 

Zdroj: (autor) 

Třetí úsek o celkové délce 1 900 m vede po pozemních komunikacích třetí třídy a účelových 

komunikacích. Na mapovém podkladu výše (Obrázek 14) je tato trasa vyznačena . Napojení 

druhého i třetího úseku navrhované trasy je bezrizikové, trasa se napojuje na účelovou komunikaci, 

Obrázek 16 Referenční fotografie prvního úseku 

Obrázek 18 Referenční fotografie druhého úseku 



37 

 

kde denní intenzita automobilové dopravy podle odhadu autora je 10 aut/den. Navrhovaná trasa dále 

využívá v tomto úseku pozemní komunikace třetí třídy, tato komunikace slouží pouze pro obsluhu 

obce Jiříkovice. Obec Jiříkovice má přibližně 200 stálých obyvatel, odhad autora na denní intenzitu 

automobilové dopravy na této pozemní komunikaci je 150 osobních automobilů za den. Pro začlenění 

cyklistů do HDP proto nebude zapotřebí žádné další opatření. Na obrázku níže (Obrázek 19) je 

fotografie pozemní komunikace využívané pro navrhovaný úsek. 

 

Obrázek 19 Třetí úsek navrhované trasy 

Zdroj: (autor) 

Čtvrtý úsek navrhované trasy vede v celé své délce 1 728 m po polních cestách. Tento úsek 

trasy je mezi obcemi Jiříkovice a Lhotka. Na mapovém podkladu výše (Obrázek 14) je vyznačen . 

Místo napojení třetího úseku na čtvrtý se nachází na účelové komunikaci, kde z důvodu nízké intenzity 

automobilové dopravy není zapotřebí navrhovat žádné bezpečnostní opatření. Pro tento úsek, stejně 

jako pro úsek číslo dva, je zapotřebí zvolit povrch. Autor preferuje asfaltový povrch, ovšem při 

nedostatku financí je možné zvolit alternativu mlatového povrchu. V tomto úseku je opět problém 

s pozemky. Navrhovaná trasa v tomto úseku prochází přes pozemky soukromého vlastnictví v celkové 

délce 641 m, tyto pozemky je nutné od majitelů odkoupit. Na fotografii níže (Obrázek 20) je část 

třetího úseku navrhované trasy. 

 

Obrázek 20 Čtvrtý úsek navrhované trasy 

Zdroj: (autor) 

Pátý úsek opět využívá pozemní komunikace třetí třídy k vedení navrhované trasy o celkové 

délce 3 535 m. Na mapovém podkladu výše (Obrázek 14) je tento úsek vyznačen . Místo napojení 
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čtvrtého úseku na pátý se nachází v obci Lhotka, kde cyklisté vjíždějí na pozemní komunikaci třetí 

třídy Tato pozemní komunikace slouží pouze k obsluze obce Lhotka, která má přibližně 200 stálých 

obyvatel. Odhad autora na denní intenzitu automobilové dopravy na této pozemní komunikaci je 150 

osobních automobilů za den. Na základě odhadu autora denní intenzity automobilové dopravy není na 

místo napojení čtvrtého úseku na pátý zapotřebí žádné další opatření. Na obrázku níže (Obrázek 21) je 

fotografie pozemní komunikace využívané pro navrhovaný úsek. 

 

Obrázek 21 Pátý úsek navrhované trasy 

Zdroj: (autor) 

Šestý úsek o celkové délce 280 m využívá k vedení navrhované trasy účelovou komunikaci 

v obci Vysoké. Na mapovém podkladu výše (Obrázek 14) je tento úsek vyznačen . Při napojování 

pátého a šestého úseku musejí cyklisté přejet pozemní komunikaci druhé třídy číslo 353, po přejetí této 

komunikace cyklisté dále pokračují po účelové komunikaci. Na obrázku níže (Obrázek 22) je v obci 

Vysoké detailně vyznačena na mapovém podkladu navrhovaná trasa. Šipka červené barvy ukazuje na 

kritické místo křížení navrhované trasy s pozemní komunikací druhé třídy. Toto jednoúrovňové 

křížení pozemních i účelových komunikací s pěti rameny je pro řidiče zmatečné a nepřehledné. Je 

zapotřebí celé návsí obce Vysoké navrhnout a zrekonstruovat tak, aby zbytečně rozsáhlé asfaltové 

plochy a přebytečná ramena křižovatky zmizela. Během návrhu návsí obce Vysoké se musí pamatovat 

také na chodce i cyklisty, těmito úpravami se zvýší bezpečnost a dopravní situace se zpřehlední. Návrh 

komplexní rekonstrukce prostoru není předmětem této práce. 
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Obrázek 22 Detailně vyznačený šestý úsek navrhované trasy 

Podklad: (12), vyznačení: (autor) 

Sedmý úsek navrhované trasy o celkové délce 1 598 m vede po účelové komunikaci, kde je 

vjezd všem motorovým vozidlům zakázán. Na mapovém podkladu výše (Obrázek 14) je tento úsek 

vyznačen . Místo napojení šestého úseku na sedmý se nachází v PDP, kde cyklisté přijíždějí a dále 

pokračují po účelové komunikaci. Účelovou komunikaci využívanou v sedmém úseku pro vedení 

navrhované trasy je vhodné využít v celé své délce i šířce pro navrhovanou trasu. Výhoda tohoto 

sedmého úseku je celkové převýšení, kde na vzdálenosti 1 598 m je celkové převýšení 36 m. Tato 

účelová komunikace je svým profilem i omezenému vjezdu osobních automobilů intenzivně 

využívána běžci, cyklisty nebo in-line bruslaři i bez navrhované trasy. Na obrázku níže (Obrázek 23) 

je fotografie účelové komunikace využívané pro navrhovaný úsek. 

 

Obrázek 23 Sedmý úsek navrhované trasy 

Zdroj: (autor) 

Poslední osmý úsek navrhované trasy o celkové délce 885 m je na mapovém podkladu výše 

(Obrázek 14) vyznačen . Místo napojení sedmého úseku na osmý úsek se nachází v PDP, kde 

cyklisté přijíždějí a dál pokračují po účelové komunikaci. Tento úsek využívá pro vedení navrhované 

trasy účelové komunikace, kde je intenzita automobilové dopravy dle odhadu autora 200 automobilů 

za den. Proto je provoz cyklistů v tomto úseku bezproblémový. Jediné místo se zvýšeným rizikem je 

křižování navrhované trasy s komunikací první třídy číslo 37 ve Žďáru nad Sázavou nedaleko zámku 
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rodiny Kinských a Zelené hory. Na obrázku níže (Obrázek 24) je toto kritické místo vyznačeno 

červenou šipkou. Na pozemní komunikaci číslo 37 je denní intenzita automobilové dopravy 8 000 až 

10 000 automobilů (16). Tuto křižovatku, vzhledem k vysoké intenzitě automobilové dopravy na 

pozemní komunikaci číslo 37, autor navrhuje řídit světelným signalizačním zařízením. Při návrhu 

světelně řízené křižovatky je nutné pamatovat na cyklisty i chodce, kteří v okolí žádný přechod pro 

chodce nebo přejezd pro cyklisty nemají. Po přejetí pozemní komunikace číslo 37 navrhovaná trasa 

dále vede po účelové komunikaci, ze které se navrhovaná trasa napojuje na cyklotrasu číslo 5061. 

Cyklotrasa číslo 5061 propojuje náměstí Republiky Žďáru nad Sázavou s Pilskou nádrží. 

 

Obrázek 24 Vyznačení kritického místa na osmém úseku 

Podklad: (12), vyznačení (autor) 

3.3 Technické parametry navrhované trasy 

Varianta navrhované cyklistické trasy je popsána v předcházejících částech této práce. Pro lepší 

představu a vyšší přehlednost jsou technické parametry a všechny důležité informace k navrhované 

trase zaznamenány v tabulce níže (Tabulka 13). 

Tabulka 13 Technické parametry navrhované trasy vedoucí ve směru Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou 

Kritérium Hodnota 

Délka navrhované trasy 11 962 m 

Celkové převýšení trasy  stoupání 183 m, klesání 236 m 

Délka navrhované trasy vedoucí po polních cestách 3 114 m 

Délka navrhované trasy vedoucí po pozemních a 

účelových komunikací 
8 198 m 

Délka navrhované trasy vedoucí po stezce pro 

cyklisty 
650 m  

Délka navrhované trasy vedoucí přes pozemky 

soukromého vlastnictví 
1 235 m 

Délka navrhované trasy vedoucí přes pozemky, které 

nejsou v soukromém vlastnictví 
10 727 m 

Místo s nejvyšším sklonem trasy u obce Jiříkovice je stoupání přibližně 11 % 
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Kritérium Hodnota 

Nejvyšší bod na trase 682 m. n. m. u obce Jiříkovice 

Nejnižší bod na trase 565 m. n. m. se nachází ve Žďáru nad Sázavou 

Navrhovaná trasa propojuje následující města a obce 
Nové Město na Moravě, Radňovice, Jiříkovice, 

Lhotka, Vysoké, Žďár nad Sázavou 

Zdroj: (12, 15, autor) 

Varianta navrhované cyklistické trasy z Nového Města na Moravě do Žďáru nad Sázavou má 

zvlněný profil. Na celkové délce navrhované trasy 11 962 m je celkové stoupání 183 m a celkové 

klesání 236 m. Na obrázku níže (Obrázek 25) jsou vyznačeny obce i města na profilové mapce 

navrhované trasy. Nové Město na Moravě se nachází v bodě 1, Radňovice bod 2, Jiříkovice bod 3, 

Lhotka bod 4, Vysoké bod 5 a Žďár nad Sázavou bod 6. 

 

Obrázek 25 Výškový profil navrhované trasy s vyznačením jednotlivých obcí i měst 

Podklad: (12), vyznačení: (autor) 

Na navrhované trase se nenachází žádné výraznější stoupání (klesání), nejprudší místo na 

navrhované trase se nachází u obce Jiříkovice. Na obrázku výše (Obrázek 25) jsou Jiříkovice 

znázorněny v bodě 3, kde je stoupání 11 % (na 100 m vzdálenosti je převýšení 11 m). 

3.4 Značení navrhované cyklotrasy 

Navrhovaná cyklotrasa spojující Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou vede po 

pozemních a účelových komunikacích, navrhované cyklostezce i po upravených polních cestách. Pro 

značení této navrhované trasy je vhodné použít informativní dopravní značení, které se běžně 

u cyklotras používá. Příklad informativního dopravního značení cyklotras je na obrázku výše 

(Obrázek 2). K tomuto značení je vhodné doplnit i dodatkovou tabuli s informací, že tato navrhovaná 

trasa je součástí cyklotrasy EuroVelo 4 a také projektu cyklotrasa Koruna Vysočiny. Na obrázku níže 

(Obrázek 26) je znázorněn symbol cyklotrasy EuroVelo 4. 
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Obrázek 26 Symbol cyklotrasy EuroVelo 4 

Zdroj: (9) 

V podkapitole 3.2 Kritická místa na trase a návrh na jejich řešení je navrhovaná trasa rozdělena 

do jednotlivých úseků. V každém úseku jsou navrhnuta opatření, která cyklistům využívajícím 

navrhovanou trasu zajistí bezpečnost a to i v místech, jako je křižování s pozemní komunikací vyšší 

třídy. 

3.5 Posouzení finanční náročnosti 

Kalkulace nákladů i majetkoprávní rozbor území jsou při návrhu a realizaci dané trasy velice 

důležité faktory, které jsou klíčové při rozhodování, zda se daný návrh cyklistické trasy zrealizuje či 

nikoliv. Finance do velké míry ovlivňuje charakter terénu (přemostění, lávky, opěrné zdi, a další) 

a také povrch cyklistické trasy (asfalt, mlat, dlaždice, kostky). Přibližné náklady potřebné na výstavbu 

cyklostezky jsou uvedeny v tabulce výše (Tabulka 5), další položky zvyšující náklady spojené 

s výstavbou cyklostezky jsou uvedeny v tabulce výše (Tabulka 6). 

Finanční náročnost navrhované trasy je v této podkapitole vypracována pro dvě varianty 

povrchu, asfalt i mlat. Cyklostezka na prvním úseku navrhované trasy je navrhována s asfaltovým 

povrchem. Části cyklistické trasy, využívající pozemní a účelové komunikace pro vedení navrhované 

trasy, mají nulové náklady na výstavbu. Jediné náklady spojené s navrhovanou trasou, využívající 

pozemní a účelové komunikace k vedení, jsou náklady vynaložené na bezpečnostní opatření a náklady 

na informativní dopravní značení. Části cyklistické trasy vedoucí po již existujících polních cestách 

mají vyšší náklady na výstavbu navrhované trasy. Mimo nákladů souvisejících s pořízením 

a rozmístěním informativního dopravního značení je nutné počítat i s náklady spojenými 

s vybudováním nového povrchu na polních cestách. Výhodou této navrhované trasy je, že charakter 

území nevyžaduje při výstavbě této trasy žádné další položky, jako je přemostění, opěrné zdi, lávky, 

a další, které by zvyšovaly náklady na výstavbu. 

V tabulce níže (Tabulka 14) je přibližný odhad ceny navrhované trasy o šířce jízdního pruhu 

2 m s asfaltovým povrchem. Průměrné náklady na výstavbu jsou uvedeny v tabulkách výše 

(Tabulka 5, 6), délka navrhované trasy vedoucí přes polní cesty je uvedena v tabulce výše 

(Tabulka 13). 
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Tabulka 14 Odhad ceny navrhované trasy o šířce jízdního pruhu 2 m s asfaltovým povrchem 

Položka Částka 

Cyklostezka na prvním úseku o šířce 2 m 1 053 000 Kč 

Asfaltový povrch o šířce 2 m 5 044 680 Kč 

Mosty, lávky, opěrné zdi 0 Kč 

Informativní dopravní značení 150 000 Kč 

Celkem 6 247 680 Kč 

Zdroj: (autor) 

Tato varianta navrhované trasy s asfaltovým povrchem je vhodná za předpokladu, že budou 

navrhovanou trasu využívat například in-line bruslaři. 

V tabulce níže (Tabulka 15) je přibližný odhad ceny navrhované trasy o šířce jízdního pruhu 

2 m s mlatovým povrchem. Průměrné náklady na výstavbu jsou uvedeny v tabulkách výše 

(Tabulka 5, 6), vzdálenost navrhované trasy vedoucí přes polní cesty je uvedena v tabulce výše 

(Tabulka 13). 

Tabulka 15 Odhad ceny navrhované trasy o šířce jízdního pruhu 2 m s mlatovým povrchem 

Položka Částka 

Cyklostezka na prvním úseku o šířce 2 m 1 053 000 Kč 

Mlatový povrch o šířce 2 m 3 674 520 Kč 

Mosty, lávky, opěrné zdi 0 Kč 

Informativní dopravní značení 150 000 Kč 

Cena celkem 4 877 520 Kč 

Zdroj: (autor) 

Tato varianta navrhované trasy s mlatovým povrchem je levnější alternativa k povrchu 

asfaltovému. Celková cena není konečná ani u asfaltového, ani u mlatového povrchu. K této celkové 

ceně je nutné ještě připočítat náklady spojené s odkoupením pozemků, které jsou v soukromém 

vlastnictví. V tomto případě se jedná o celkovou délku 1 235 m pozemků, které jsou v soukromém 

vlastnictví, a vede jimi navrhovaná trasa. Podrobněji jsou tyto pozemky soukromého vlastnictví na 

navrhované trase zakresleny na obrázku výše (Obrázek 13). 
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4 POSOUZENÍ NÁVRHU 

Tato kapitola se věnuje posouzení navrhované trasy, kladům, záporům navrhované trasy 

a přínosům pro místní obyvatelstvo. Tento návrh cyklistické trasy spojující Nové Město na Moravě 

a Žďár nad Sázavou má své silné i slabé stránky. Těmto kladům a záporům navrhované trasy je 

věnována první podkapitola této třetí kapitoly. Druhá podkapitola se zaměřuje na přínosy pro místní 

obyvatele a přínosy pro turistický ruch. Celá tato kapitola je názor a zhodnocení pouze autora. 

Zástupci veřejnosti v participačním procesu sdělil svůj názor, který se autor snažil při návrhu trasy 

zohlednit. 

4.1 Klady a zápory 

Navrhovaná trasa pro cyklisty má své výhody i úskalí. Nové Město na Moravě i Žďár nad 

Sázavou jsou velká města, která bývají častým cílem turistů. Návrh bezpečné cyklistické trasy 

spojující obě města, by mohl napomoci k rozvoji turistického ruchu v obou městech. 

Výhody navrhované trasy: 

 rozvoj turistického ruchu, 

 navrhovaná cyklistická trasa propojuje turistické i rekreační cíle, 

 na cyklistické trase propojující obě města se nachází čtyři vesnice, 

 na navrhované trase jsou v obcích hostince, které je možné využít k občerstvení, 

 navrhovaná trasa vede přírodou bez vysoké intenzity automobilové dopravy, 

 navrhnutá bezpečnostní opatření na kritických místech křížení navrhované trasy 

s pozemními komunikacemi, jsou přínosná i pro místní obyvatele, 

 upravení již existujících a neudržovaných polních cest, 

 využití účelové komunikace u Žďáru nad Sázavou (sedmý úsek navrhované trasy) v celé její 

šířce. Na tomto úseku je možné očekávat vyšší výskyt osob z důvodu nenáročnosti terénu 

i hezkých výhledů na Zelenou horu, Žďár nad Sázavou a okolní krajinu, 

 napojení navrhované trasy v Novém Městě na Moravě na cyklostezku vedoucí na Ski hotel 

nebo kolem železniční stanice na Vratislavovo náměstí. Ve Žďáru nad Sázavou se 

navrhovaná cyklostezka napojuje na cyklotrasu číslo 5061 vedoucí na Pilskou nádrž nebo na 

náměstí Republiky. 

Nevýhody navrhované trasy: 

 možné komplikace při odkupu pozemků od vlastníků, 

 zábor půdy, 

 možné komplikace pro zemědělskou techniku používající polní cesty, které jsou využity 

k vedení navrhované trasy, 
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 začlenění cyklistů do HDP. I přes nízkou intenzitu automobilové dopravy na pozemních 

komunikacích využívaných pro vedení navrhované trasy je pro cyklistickou dopravu 

bezpečnější i komfortnější vedení v PDP, 

 celkové převýšení na navrhované trase je o 59 metrů větší, než při jízdě po silnici první třídy 

číslo 19, kterou cyklisté doposud využívali. 

4.2 Přínosy pro místní obyvatele a turistický ruch 

Tato navrhovaná cyklistická trasa propojuje s městy Žďár nad Sázavou a Nové Město na 

Moravě i vesnice Radňovice, Jiříkovice, Lhotka a Vysoké. Obyvatelé těchto obcí mohou navrhovanou 

cyklistickou trasu využívat k rekreační cyklistice, jak původně byla tato trasa zamýšlena, tak i za 

dopravním účelem. Firmy MEDIN a Tokoz jsou navrhovanou trasou propojeny s okolními vesnicemi 

tak, že při jízdě na kole po navrhované trase je vzdálenost kratší, než měli cyklisté doposud 

s využíváním pozemních komunikací. Díky bezpečnosti na navrhované trase je možné očekávat 

i navýšení počtu osob využívajících tuto trasu pro dojíždění do školských zařízení. Propojením 

rekreačních cílů pomocí navrhované trasy mají místní obyvatelé využívající cyklistickou dopravu 

snadnější přístup k rekreačním zařízením. 

Aby byla navrhovaná trasa pro turisty atraktivní, musí propojovat turistické cíle a zároveň musí 

procházet přírodou, aby turista využívající navrhovanou trasu, mohl obdivovat a pozorovat přírodu. 

V tomto případě úplně nezáleží na vzdálenosti, turisté více ocení delší, zato atraktivnější trasu. 

Všechny tyto faktory, které jsou pro turistický ruch důležité, navrhovaná trasa splňuje. Na atraktivitě 

navrhované trase přidává i to, že v obcích, kterými prochází, se nachází hostince, kde se mohou turisté 

občerstvovat. Další výhodou navrhované trasy je snadný přístup jak z železniční, tak ze silniční 

dopravy. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navrhnout cyklotrasu spojující města Nové Město na Moravě a Žďár nad 

Sázavou. Z analýzy přepravních vztahů na Vysočině, kterou vypracovala společnost UDIMO vyplývá, 

že denní intenzita dojíždění za prací je mezi městy Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou 

nejvyšší v Kraji Vysočina se 712 osobami za den. Podobné zjištění vyplývá ze stejné studie 

společnosti UDIMO denní intenzity dojíždění do školských zařízení, kde je denní intenzita 116 osob 

za den druhá nejvyšší v Kraji. 

Dříve než byla navrhnuta cyklotrasa, autor provedl analýzu území s vyznačením významných 

míst. Tato vyznačená významná místa na mapovém podkladu sloužila autorovi při návrhu cyklistické 

trasy jako strategické body, které autor mezi sebou propojil. Po analýze území byl s vybranými 

zástupci veřejnosti uskutečněn participační proces, kde všichni dotazovaní odpovídali na stejné 

otázky. Výstupy cíleného interview se zástupci veřejnosti jsou informace o tom, zda cyklisté jezdí 

mezi městy Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou, kolik jich je, proč jich není více a jaká 

kategorie cyklistů převažuje. Ze získaných odpovědí vyplývá, že intenzita rekreačních cyklistů mezi 

těmito dvěma městy je přibližně 200 cyklistů za den, cyklistů dojíždějících za prací a do školských 

zařízení je přibližně 130 cyklistů za den. Z těchto odhadů denní intenzity cyklistů je zřejmé, že mezi 

vybranými městy převažují rekreační cyklisté. Uvedenými důvody toho, proč není více osob 

využívajících cyklistickou dopravu mezi těmito městy je vysoká intenzita automobilové dopravy 

a absence cyklostezky nebo bezpečné cyklotrasy. Dalším výstupem participačního procesu byl 

výzkum toho, kudy cyklisté mezi městy Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou jezdí. 

Z odpovědí dotazovaných osob vyplývá, že cyklisté využívají silnici první třídy číslo 19 

a Posázavskou cyklotrasu číslo 19. Cyklotrasu EuroVelo 4, která vede po polních cestách a pozemních 

komunikací třetích tříd, cyklisté nevyužívají, protože není v jejich podvědomí. Právě trasa EuroVelo 4 

je z velké části využívaná pro vedení navrhované cyklistické trasy.  

Na základě zjištěných informací z participačního procesu a výsledků analýzy území byly 

navrhnuty dvě varianty cyklistické trasy spojující Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou. První 

varianta navrhované trasy je vhodnější pro rekreační cyklistiku. Tato navrhovaná trasa není nejkratším 

spojením obou měst, ale propojuje významné turistické cíle. Druhá varianta navrhované trasy je 

vhodnější pro dopravní cyklistiku. Tato cyklistická trasa je pak navrhována tak, aby spojení obou měst 

bylo co nejkratší s minimálním převýšením a zároveň, aby navrhovaná trasa propojovala významné 

cíle dopravy. Na základě rozhodnutí autora i výsledků participačního procesu byla vybrána první 

varianta navrhované trasy, která je vhodnější pro rekreační cyklistiku. 

U zvolené první varianty navrhované cyklistické trasy byl proveden majetkoprávní rozbor 

území, přes které navrhovaná trasa prochází. Tímto majetkoprávním rozborem území bylo zjištěno, že 

navrhovaná trasa vede i přes pozemky, které jsou v soukromém vlastnictví. Jedná o pozemky 



47 

 

v celkové délce 1 235 m, což je 10,3 % z celkové délky navrhované trasy, které je nutné od vlastníků 

pozemků odkoupit.  

Dalším krokem pro návrh cyklistické trasy bylo zajistit cyklistům bezpečnou a přehlednou 

dopravní situaci navrhnutím nezbytných opatření. Pro tento účel autor navrhovanou trasu rozdělil na 

osm úseků tak, aby navrhovaná opatření zajistila bezpečnost a plynulost jízdy cyklistů v celé délce 

trasy. Na navrhované trase se nacházejí dva nebezpečné a nepřehledné úseky, kde navrhovaná trasa 

křižuje pozemní komunikaci druhé, respektive první třídy, na kterých je intenzita automobilové 

dopravy vysoká. V obci Vysoké, autor navrhuje naprojektovat celé návsí za účelem odstranění 

zbytečných asfaltových ploch, zpřehlednění dopravní situace a zajistit tím bezpečný pohyb cyklistů 

i chodců. Ve Žďáru nad Sázavou autor navrhuje v místě křížení navrhované trasy s pozemní 

komunikací první třídy číslo 37 světelně řízenou křižovatku. Obyvatelé sídliště pod Zelenou horou, 

přes které vede navrhovaná trasa, se potýkají s problémem zařazení se nebo přejetí pozemní 

komunikace číslo 37 z důvodu vysoké intenzity automobilové dopravy. Světelně řízená křižovatka by 

měla tento problém vyřešit. 

Posledním krokem pro návrh cyklistické trasy bylo finanční zhodnocení návrhu. Finanční 

zhodnocení návrhu bylo vypracováno pro asfaltový i mlatový povrch zvlášť. Přibližné náklady 

asfaltového povrchu autor vyčíslil na 6 247 680 Kč, náklady na vybudování mlatového povrchu autor 

vyčíslil na 4 877 520 Kč. Do kalkulace nákladů nebyly zahrnuty náklady na výkup pozemků, které 

jsou v soukromém vlastnictví. 

Navrhovaná trasa o celkové délce 11 962 m je koncipována tak, aby byla bezpečná a byla 

přínosem jak pro místní obyvatelé, tak i pro rozvoj turistického ruchu. Tato práce může sloužit jako 

podklad pro další stupně přípravy trasy jako je předběžné oslovení majitelů pozemků a zpracování 

projektové dokumentace.  
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Příloha A 

Doslovný přepis participačního procesu se zástupci veřejnosti 

1)          Jezdí lidé z Nové Města na Moravě do Žďáru nad Sázavou nebo naopak na kole? 

Osoba 1: „Ano, často potkávám.“ 

Osoba 2: „Určitě ano.“ 

Osoba 3: „Ano, jezdí.“ 

Osoba 4: „Jelikož není mezi těmito městy dobře rozvinutá síť cyklistických tras, tak si myslím, 

že moc lidí cyklistickou dopravu nevyužívá.“ 

2) Jaká kategorie cyklistů převažuje? (rekreační cyklistika – cyklista nevyhledává 

nejpřímější spojení mezi městy Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou a může zvolit i delší 

trasu, která spojuje rekreační či turistické cíle, nebo dopravní cyklistika – cyklista vyhledává přímé 

spojení mezi těmito městy) 

Osoba 1: „Když ráno jezdím do práce, tak potkávám spoustu lidí, kteří jezdí do práce, takže 

si myslím, že převažují cyklisté dojíždějící za prací.“ 

Osoba 2: „Myslím si, že převažují rekreační cyklisté.“ 

Osoba 3: „Podle mého názoru zde převažují rekreační cyklisté.“ 

Osoba 4: „Ráno nejezdím mezi těmito městy, tak nevím, jak významné je dojíždění za prací. 

Ovšem rozjíždí se projekt Koruna Vysočina, do kterého jsou zapojeny i tato dvě města. Tento projekt 

má za cíl rozvoj rekreační cyklistiky vyznačením nových cyklistických tras po komunikacích nižších 

tříd.“ 

3) Kolik jich je v hezký den? U rekreačních cyklistů v hezký den pracovního klidu, 

u cyklistů dojíždějících za prací v hezký pracovní den. 

Osoba 1: „120 – 150 cyklistů za den si myslím, že jezdí. Dojíždění za prací na kole začíná být 

čím dál více populárnější.“ 

Osoba 2: „Můj odhad je 200 cyklistů za den, o prázdninách ještě více“ 

Osoba 3: „Občas z Města do Žďáru na kole jezdívám. Někdy potkám během své jízdy 

20 cyklistů, někdy jen 2. Myslím si, že v hezký den pracovního volna je cyklistů za den 130 a více.“ 

Osoba 4: „Na kole už nejezdím, proto může být můj odhad trochu zavádějící, ovšem více než 

60 cyklistů za den to bude určitě.“ 

Autor: Výše zmíněné odhady nejsou ve velkém rozptylu, odhad autora je pro rekreační cyklisty 

okolo 200 cyklistů v hezký den pracovního klidu, u cyklistů dojíždějících za prací do 130 cyklistů 

v hezký pracovní den. 

4)       Proč jich není více? 

Osoba 1: „Strach o bezpečnost, frekventované silnice, nebezpečné a nepřehledné úseky 

na silnici.“ 
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Osoba 2: „Nedostatečné zázemí pro cyklisty, kopcovitá oblast, nevhodné spojení.“ 

Osoba 3: „Není žádná cyklostezka, která by spojovala obě města. Jediné spojení pro cyklisty 

mezi těmito městy, kde není tak silný provoz je přes Petrovice, Slavkovice, Veselíčko a Mělkovice 

(Posázavská cyklotrasa číslo 19, poznámka autora) s tím, že stejně musí u Mělkovic přejíždět silnici 

číslo 19.“ 

Osoba 4: „Absence cyklostezky nebo bezpečné cyklotrasy.“ 

5)         Kudy cyklisté mezi těmito městy jezdí? 

Osoba 1: „Nejvíce jezdí asi po silnici číslo 19 (na obrázku níže (Obrázek I) vyznačeno ).“ 

Osoba 2: „Cyklisté jezdí přes Petrovice, Slavkovice, Veselíčko a Mělkovice (na obrázku níže 

(Obrázek I) vyznačeno ), jiná trasa pro cyklisty tady není.“ 

Osoba 3: „Co vím, tak cyklisté jezdívají po silnici číslo 19 (na obrázku níže (Obrázek I) 

je vyznačena ), nebo jako já přes vesnice Petrovice, Slavkovice, Veselíčko a Mělkovice (na 

obrázku níže (Obrázek I) vyznačeno ).“ 

Osoba 4: „Co vím, tak cyklisté jezdívají přes Vlachovice, Tři studně, Sklené, Počítky a Vysoké 

(na obrázku níže (Obrázek I) je vyznačená ), nebo přes Petrovice, Slavkovice, Veselíčko, 

Mělkovice (na obrázku níže (Obrázek I) vyznačeno ). “ 

 

Obrázek I Mapa cyklistických tras, které podle dotazovaných osob cyklisté využívají 

Podklad: (13), vyznačení: (autor) 

6) Existuje více tras? 

Osoba 1: „Ano, cyklisté mohou jet i přes vesnice Petrovice, Slavkovice, Veselíčko a Mělkovice.“ 
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Osoba 2: „Pokud cyklisté nechtějí jet po silnici číslo 19, tak zde není jiná trasa.“ 

Osoba 3: „Ne, cyklisté nemají na výběr z žádné další alternativy.“ 

Osoba 4: „Ano, ještě je zde jedna trasa, tu ovšem cyklisté nevyužívají. Jedná se o trasu přes 

Jiříkovice, Lhotku a Vysoké (trasa EuroVelo 4, poznámka autora).“ 

7) Jaké jsou problémy na jednotlivých trasách (povrch, šířka komunikace, frekvence 

dopravy, sklon komunikace, kritická místa). 

Osoba 1: „U silnice číslo 19 je to sklon komunikace, frekvence a rychlost. Přes vesnice 

Petrovice, Slavkovice, Veselíčko a Mělkovice je to šířka komunikace a křižování silnice číslo 19 

u Mělkovic.“ 

Osoba 2: „Špatné značení, šířka komunikace a u Mělkovic přejíždění silnice číslo 19.“ 

Osoba 3: „Na silnici číslo 19 je vysoká frekvence a rychlost dopravy, prudké klesání i stoupání. 

U silnice přes Petrovice, Slavkovice, Veselíčko a Mělkovice je horší značení a kritické místo křižování 

silnice číslo 19.“ 

Osoba 4: „Přes Tři Studně jsou nevýhody šířka komunikace a převýšení. Přes Slavkovice šířka 

komunikace, frekvence dopravy a u Mělkovic přejíždění silnice první třídy číslo 19.“ 

8) Jak často a popřípadě kudy jezdíte Vy tímto směrem na kole za týden během 

cyklistické sezóny? 

Osoba 1: „Když je přijatelné počasí, tak jezdím do práce na kole denně tímto směrem, jezdím 

nejkratší cestou po silnici číslo 19.“ 

Osoba 2: „1 – 2x týdně jezdím tímto směrem, osobně jezdím přes Petrovice, Slavkovice, 

Veselíčko a Mělkovice.“ 

Osoba 3: „1 – 2x týdně, když je hezké počasí, tak někdy i 3x týdně. Jezdím přes Petrovice, 

Slavkovice, Veselíčko a Mělkovice.“ 

Osoba 4: „Nejezdím.“ 

9) Měla by být výstavba nové infrastruktury pro cyklisty spojující obě města 

prioritou (byly by to dobře vynaložené veřejné prostředky)? 

Osoba 1: „Ano, investice do cyklistické dopravy je dobrá investice.“ 

Osoba 2: „Ano, zvýší se bezpečnost cyklistů a zároveň by mohli začít jezdit na kole i ti, kteří se 

při nynějších podmínkách bojí vyjet.“ 

Osoba 3: „Ano, finance investované do cyklistické dopravy jsou vhodně investované.“ 

Osoba 4: „Stavby tohoto typu bývají až z 90 % financovány z dotací, takže jsem pro vybudování 

bezpečné cyklotrasy spojující obě města. Finance vynaložené do cyklistické infrastruktury považuji za 

vhodně využité. Cyklistická doprava přispívá ke zdraví obyvatel a rozvoji turistického ruchu.“ 


