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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce „Studie části cyklistické trasy D v Ostravě“ je popis koncepce 

cyklistické dopravy města Ostravy a následná analýza vybraného území, konkrétně části 

místní komunikace 17. listopadu, a to z hlediska prostupnosti pro cyklistickou dopravu. 

Na základě analýzy jsou navrţeny dvě varianty řešení cyklistické trasy přes dané území. 

Součástí práce je také vyjádření Odboru dopravy Magistrátu města Ostravy a Policie ČR 

k řešené problematice. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis called „Study of a Section of Cycle Route D in the City of Ostrava“ deals 

with a description of the conception of cycle infrastructure in Ostrava, which is followed by 

an analysis of cycling permeability in a chosen area, namely in the section of 17. listopadu 

street. Based on the analysis, two solution variants of cycle route are proposed. The paper 

also contains statements of the Ostrava City Authority – Department of Transport 

and the Police of the Czech Republic.  
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Seznam použitých zkratek 

ČR Česká republika 

FNO Fakultní nemocnice Ostrava 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

KČT Klub českých turistů 

MHD Městská hromadná doprava 
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NPR Národní přírodní rezervace 

TEN-T Trans-European Transport Networks (česky Transevropská dopravní síť) 

TP Technické podmínky 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VDZ Vodorovné dopravní značení 

VŠB Vysoká škola báňská 
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1 Úvod 

Cyklistická doprava v České republice, ale i ve světě zaţívá v posledních letech obrovský 

rozvoj. I přes tuto skutečnost Česká republika za mnoha západoevropskými zeměmi 

zaostává. Tento fakt je dán tím, ţe se v minulosti cyklistické dopravě nepřikládalo 

na významu. Důraz se kladl hlavně na individuální automobilovou dopravu, která se 

v posledních letech výrazně nasytila, zdraţily se pohonné hmoty a v mnoha městech 

je problém ve špičkových hodinách s parkovacími místy. Z těchto důvodů lidé začali hledat 

alternativy dopravy. S tím souvisí trend ekologie a zdravého ţivotního stylu a mnoho lidí 

začalo více vyuţívat cyklistickou dopravu. Města hledají nejrůznější alternativy individuální 

automobilové dopravy a kladně podporují rozvoj cyklistické dopravy výstavbou nové 

infrastruktury. Mezi největší výhody cyklistické dopravy patří relativně nízká pořizovací cena 

jízdních kol oproti automobilům, minimální provozní ceny, moţnost vyuţití bez řidičského 

průkazu a nulová ekologická zátěţí. Avšak cyklistická doprava s sebou nese bohuţel také 

mnoho nevýhod. V České republice panuje vysoká averze řidičů osobních automobilů vůči 

cyklistům, která mnohdy přechází aţ v útoky, a vznikají nebezpečné situace. Konflikty také 

vznikají na neoddělených stezkách pro chodce a cyklisty, hlavně při vzájemném 

nerespektování obou skupin. Mnoho lidí tyto skutečnosti odrazují, protoţe se 

na komunikacích necítí bezpečně. Proto by měla být snaha měst komunikace pro cyklisty 

upravovat a zkvalitňovat, aby byly co nejvíce atraktivní a bezpečné. [16] 

 

K cyklistické dopravě mám velmi blízko uţ odmalička. Během mého ţivota zaznamenala 

cyklistická doprava v České republice obrovský rozmach. Hlavním důvodem je pouţití kola 

nejen jako čistě dopravního prostředku, jak tomu bývalo dříve, ale také k rekreačnímu, 

turistickému a sportovnímu vyuţití. Jsem sportovní cyklista a rozhodl jsem se studovat 

projekt „Rozvoj cyklistické dopravy“, abych svým působením pomohl zkvalitnit a rozvíjet 

cyklistickou infrastrukturu, kterou vyuţívám téměř kaţdý den. Jako téma své práce jsem si 

vybral studii části cyklistické trasy D v Ostravě v území městské komunikace 17. listopadu 

v úseku K Myslivně – Dr. Slabihoudka. 
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2 Základní údaje o městě a jeho historie 

Ostrava je statutární město, počtem obyvatel i rozlohou třetí největší v České republice. 

Jedná se o krajské město, které leţí uvnitř průmyslové oblasti Slezska na severovýchodě 

České republiky v Moravskoslezském kraji u hranic s Polskem. V současné době zde ţije 

okolo 300 000 obyvatel. Město Ostrava se nachází na soutoku řek Odry, Opavy, Ostravice 

a Lučiny. Právě podle řeky Ostravice dostala Ostrava své jméno. Tato řeka rovněţ město 

rozděluje na moravskou a slezskou část. [1] 

 

První zmínky o osídlení území, na kterém dnešní město leţí, pocházejí jiţ ze starší doby 

kamenné. Dle četných archeologických nálezů se právě bájný vrch Landek stal tábořištěm 

lovců mamutů, kteří jako jedni z prvních na světě vyuţili černé uhlí vycházející ze slojí 

na povrch jako palivo. K nejstarším ostravským vsím patří Polská (dnes Slezská) Ostrava, 

o níţ se dokumenty zmiňují jiţ v roce 1229. Nad soutokem řeky Lučiny s Ostravicí byl 

ke střeţení hranice mezi polským a českým státem roku 1297 zbudován Slezskoostravský 

hrad. Dnešní Moravské Ostravě byl statut města udělen před rokem 1279. [2] 

 

V první polovině 16. století postavení Ostravy zesílilo hlavně díky rozvoji řemeslné výroby 

a rybníkářství se stalo významnou sloţkou hospodářství. V roce 1533 město zakoupilo ves 

Čertovu Lhotu (dnešní Mariánské Hory) a v roce 1555 Přívoz. Město se však nevyhnulo 

válkám a ţivelným katastrofám, které zbrzdily jeho rozvoj. K oţivení hospodářského ţivota 

na Ostravsku došlo s objevem uhlí v roce 1763, s pravidelnou těţbou se ale začalo 

aţ o necelých 25 let později. Prudký růst aglomerace nastartovalo v roce 1828 zaloţení 

ţelezáren ve Vítkovicích. Napojení na Severní dráhu Ferdinandovu v roce 1847 

prostřednictvím nádraţí ve Svinově a Přívoze udělalo z Ostravy jedno z nejvýznamnějších 

průmyslových středisek rakousko-uherské monarchie. Rozkvět průmyslu vyvolal i příliv 

obyvatelstva, během padesáti let se počet obyvatel sedminásobně zvýšil. [2] 

 

Po vzniku Československa si město zachovalo díky ţelezárnám a dolům významné 

hospodářské postavení a začalo se pomalu měnit ve správní, společenské a kulturní 

centrum. Zatímco před vypuknutím druhé světové války se největší průmyslové podniky 

dostaly do říšskoněmecké správy a přeorientovaly se na válečnou výrobu, po roce 1945 

a v průběhu padesátých let 20. století se Ostrava, v té době nazývána „město uhlí a ţeleza“ 

nebo také „ocelové srdce republiky“, stala centrem rozvoje rozvoj hornictví, ocelářství 

a dalších oborů těţkého průmyslu v Československu. [2] 
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V roce 1949 započala výstavba rozsáhlého průmyslového komplexu Nová huť, s níţ došlo 

i k přílivu nových pracovních sil do města a okolí, který v tehdejších okrajových čtvrtích 

města způsobil vznik řady nových sídlišť (především Poruby, Zábřehu, Hrabůvky, později 

Výškovic a Dubiny). [2] 

 

Po roce 1989 se Ostrava stala statutárním městem v čele s primátorem, městskou radou 

a zastupitelstvem voleným ve svobodných a demokratických volbách. Restrukturalizací 

průmyslu se výrazně utlumila důlní činnost, aţ došlo k jejímu úplnému ukončení v roce 1994. 

Vítkovické vysoké pece vyhasly v roce 1998 a průmysl ve Vítkovicích se přeorientoval 

na strojírenskou výrobu. Od roku 2000 je Ostrava sídelním městem Moravskoslezského 

kraje. [2] 
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3 Vazby města na cyklistickou dopravu 

3.1 Obecný přehled 

Na území města se nachází cca 237 km cyklistických tras, pruhů a stezek, ze kterých je více 

neţ 70 km zrealizováno odděleně od motorové dopravy. Tato síť stezek a tras má v  Ostravě 

přes dvacet let dlouhou historii. Řeky protékající městem tvoří tzv. přirozené zelené koridory 

pro vedení nemotorové dopravy – Greenways. Město se mimo jiné také zapojilo 

do mezinárodního programu BYPAD+, který přispívá k cyklistickému managementu. Jedná 

se o nástroj pro vyhodnocení a zlepšení cyklistické politiky v daném území. Ostrava dostala 

na rozvoj cyklistické sítě opakovaně dotace z různých fondů. V roce 2011 město zřídilo 

funkci městského cyklokoordinátora. V roce 2013 zastupitelstvo města schválilo vstup 

do Asociace měst pro cyklisty. [3] [17] 

  

3.2 Mezinárodní vazby 

Město Ostrava se nachází na VI. evropském multimodálním koridoru (obrázek 1), jehoţ 

větev B sleduje průchod historické Jantarové stezky. Tento fakt se odrazil také v projektování 

cyklistické trasy Eurovélo č. 4 skrz město (obrázek 2). Ostrava také leţí na cyklokoridoru 

Greenway Odra – Morava – Dunaj, který ještě není zcela dokončen. [3] 

 

 

Obrázek 1: ČR ve vazbě na TEN-T, multimodální koridory [4]  
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Obrázek 2: Síť cyklistických tras Eurovélo [5] 

 

3.3 Regionální a krajské vazby 

Město Ostrava je navrţeno v rámci návrhu rozvoje dopravního systému pro cyklistickou 

dopravu jako kříţení dálkových a významných regionálních tras. V Ostravě mají cyklisté 

výborné napojení na ţelezniční spojení díky dvěma velkým ţelezničním uzlům, pro západní 

část města a okolí je to Ostrava-Svinov a pro severovýchodní část města je to Ostrava-

Hlavní nádraţí, kde zastavují téměř všechny vlaky, které v dnešní době disponují 

soupravami na přepravu jízdních kol jak pro regionální, tak pro dálkovou přepravu. V Ostravě 

lze vyuţít i nabídky cyklobusů, které vyuţívají cyklisté a turisté k přiblíţení do podhůří 

a centra Beskyd. 

 

3.4 Okolní vazby k městu 

Cílem pro denní rekreaci je nejčastěji oblast v západní části, kde se nachází mnoho lesních 

porostů, polí a luk. Velice oblíbenou oblastí je také Poodří v jihozápadní části, kde se 

nachází spousta rybníků kolem obce Jistebník a města Studénka, nebo Hlučínské jezero 

(Štěrkovna) směrem na severozápad. Směrem na jih se pak dostaneme do podhůří Beskyd. 

Nejméně cyklisticky vyhledávanou je severovýchodní aţ východní oblast spolu se středem 

Ostravy, kde je velice špatné ovzduší díky průmyslové výrobě v Ostravě (Arcelor Mittal, 

Vítkovice Steel) a průmyslové výrobě na polské straně. Okolní obce a města jsou spojeny 

s Ostravou mnoha cyklistickými trasami, které procházejí skrze části města. Jsou to tyto 

trasy: 6011, 6064, 6066, 6109, 6185, 6200, Radegast Slezsko, Radhošťská stezka 

a městské cyklotrasy z Bohumína, Petřvaldu či Rychvaldu. [3] 
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3.5 Nejvýznamnější aspekty města 

Aţ na výjimky v historických částech a centru města nabízí Ostrava široké uliční prostory, 

díky čemuţ lze poměrně snadno projektovat cyklistické komunikace i v centru osídlení. 

Tyto komunikace se dají lehce kombinovat s hustou sítí veřejné dopravy, která je ve městě 

nabízena (MHD, ţelezniční doprava, cyklobusy). Na území města Ostravy se navíc nachází 

lesoparky (Poruba, Myslivna, Benátky, Plesná, Bělský les, zoo), CHKO Poodří 

a NPR Landek, kdy tato území častou slouţí ke krátkodobým rekreacím. Oblíbenosti 

cyklistické dopravy v Ostravě nahrává také niţší věkový průměr a slabší sociální struktura 

města. [3] 
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4. Stávající cyklistické trasy v Ostravě 

4.1 Souhrn tras 

Cyklistickou infrastrukturu v Ostravě tvoří rozsáhlá síť cyklistických tras, jejich souhrn 

najdeme v tabulce 1. Mezi další stezky procházející městem patří okruh Radegast Slezsko 

a Radhošťské stezky. Okrajově zasahují do území Ostravy trasy vedoucí do Bohumína 

a Rychvaldu. Na území města končí trasy z Klimkovic (trasa 6011), Horní Datyně 

(trasa 6066) a Bobrovníků (trasa 6185). [6] 

 

Tabulka 1: Přehled cyklistických tras [6] 

Označení Popis trasy 

Trasa A Stará Bělá – Výškovice – Zábřeh – Bělský Les – Dubina – Hrabůvka – 

Hrabová – Kunčice; Jistebník – Polanka nad Odrou; Moravská Ostrava – 

Slezská Ostrava 

Trasa B Krmelín – Stará Bělá – Zábřeh – Vítkovice – sídliště Fifejdy; 

Přívoz – Muglinov 

Trasa C Hrabová – Hrabůvka – Vítkovice; Nová Ves, chemická osada – Mariánské 

Hory, radnice 

Trasa D Poruba-Ves – Poruba – Pustkovec – Martinov 

Trasa E Hrabová – Vítkovice – Slezská Ostrava – centrum – Muglinov – Hrušov – 

Vrbice 

Trasa F Centrum – Slezská Ostrava – sídliště Muglinov – Heřmanice; Nová Ves – 

Hulváky – Mariánské Hory 

Trasa G Třebovice – Hošťálkovice – Mariánské Hory – Přívoz – Petřkovice – Koblov 

– Antošovice 

Trasa H Hrabová – Nová Bělá – Stará Bělá – Krmelín 

Trasa CH Martinov – Poruba – Plesná 

Trasa I Polanka nad Odrou – Stará Bělá; Bělský Les – Hrabůvka – nádraţí 

Vítkovice 

Trasa J Slezská Ostrava – Radvanice – Bartovice – Šenov 

Trasa K Bartovice – Radvanice – Petřvald 

Trasa L Hošťálkovice – Mariánské Hory – Nová Ves – Zábřeh – Výškovice; 

Proskovice 

Trasa M Centrum – Mariánské Hory; Poruba – Plesná; Poruba – Svinov – Dubí – 

Nová Ves; Michálkovice – Rychvald 

Trasa N Zábřeh – Hrabůvka; Shopping Park – Dubí – Svinov 

https://www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/cykloturistika/cyklisticke-trasy-a-stezky-1/trasa-a
https://www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/cykloturistika/cyklisticke-trasy-a-stezky-1/trasa-b
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Trasa O Petřkovice; Moravská Ostrava – Přívoz; Slezská Ostrava – Radvanice 

Trasa P Hrabová – Hrabová, statek; Vítkovice – Moravská Ostrava; Lhotka – 

Bobrovníky; Hrabová, průmyslová zóna 

Trasa Q Krásné Pole – Poruba; Poruba – Martinov; Petřkovice – Nordpól 

Trasa R Polanka nad Odrou – Jistebník 

Trasa S Nová Ves 

Trasa T Martinov – Poruba – Třebovice 

Trasa U Dubina – Interspar; Zábřeh, vodárna – Odra; Krmelín – Nová Bělá; Hrabová, 

průmyslová zóna 

Trasa V Heřmanice – Michálkovice 

Trasa W Krásné Pole – Poruba-Ves; Poruba – Svinov; nádraţí Vítkovice – Vítkovice 

Trasa X Poruba – Pustkovec 

Trasa Y Zábřeh – Bělský les 

Trasa Z Hošťálkovice; Třebovice – Poruba 

Trasa 5 Jantarová stezka 

Trasa 6064 Vratimov – Bartovice – Šenov – Havířov 

Trasa 6109 Antošovice – Bohumín 

Trasa 6185 Hlučín – Petřkovice 

Trasa 6200 Velká Polom – Plesná – Dobroslavice 

 

4.2 Charakteristika tras 

4.2.1 Trasy podle funkce 

Cyklistické trasy podle funkce obecně dělíme na trasy dopravní funkce a trasy rekreačně 

turistické funkce. Tyto funkce je vhodné při projektování prolínat. K odlišnostem jednotlivých 

funkcí se při plánování přihlíţí, hlavně u šířkového uspořádání a směrového a výškového 

vedení tras. [3] 

 

Trasu s dopravní funkcí charakterizuje jízda na kole za účelem přepravy k cíli. Jedná se 

nejčastěji o kaţdodenní přepravu do zaměstnání, škol či občanskou vybaveností. Také zde 

zařazujeme jízdy k prostředku MHD, tzv. systémy Bike and Ride a Bike and Go. Dopravní 

funkce trasy poţaduje co nejkratší spojení, aby bylo dosaţeno co nejkratší cestovní doby. 

Dále je poţadováno přímé napojení dalších cest. V případě nevhodného trasování si cyklisté 

hledají alternativní vhodnější trasy, jelikoţ kaţdodenní cyklisté jsou znalí městského provozu 

na pozemních komunikacích a jezdí nejčastěji jednotlivě, mnohdy za kaţdého počasí. [7] 
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U trasy s rekreačně turistickou funkcí je cílem samotná jízda na kole. Tyto trasy většinou 

spojují turisticky zajímavé cíle mimo zastavěná území. Prioritou není co nejkratší dopravní 

spojení, ale umístění v atraktivním prostředí, roli hraje i bezpečnost, protoţe po těchto 

trasách se pohybují různorodé skupiny cyklistů jak jednotlivců, tak i skupin všech věkových 

kategorií včetně dětí, které tvoří nejrizikovější skupinu. Trasy s touto funkcí procházejí také 

mezi zelení, kde pak cyklistům nevadí ani menší zajíţďky. Důleţitým prvkem je, ţe jsou zde 

hojně vyuţívány in-line bruslaři. Tyto skupiny uţivatelů mají velmi rozdílné zkušenosti, coţ 

značně ovlivňuje rychlost jízdy a bezpečnost. Na tyto uţivatele má velký vliv počasí, 

den v týdnu a roční období. [7] 

 

Těmto dvěma skupinám se však vymykají jisté další skupiny cyklistů, které nelze zcela 

uspokojit podle jejich potřeb. První skupinou jsou sportovci; tato skupina vyţaduje 

pro tréninkové vyuţití kvalitní povrch, dostatek šířky a co nejméně kříţení s ostatními 

komunikacemi. Tito cyklisté většinou vyuţívají cyklistické trasy ve městě v období špičkových 

hodin nebo trasy podél významnějších komunikací, aby se dostali ven z města, kde pak 

pokračují po komunikacích určených pro motorová vozidla. V Ostravě je poměrně hodně 

cyklistických profesionálních a hlavně amatérských oddílů. Druhou skupinou jsou kurýři, 

pro které je prioritou co nejrychlejší cesta, takţe kombinují různé druhy komunikací. 

Tato skupina cyklistů v Ostravě tvoří naprosté minimum z celkového objemu. [3] 

 

4.2.2 Trasy podle druhu 

Druhy cyklistických tras dělíme podle trasování, geografické polohy a dopravního významu 

na trasy místní, regionální a dálkové. [7] 

 

Trasy místní mají nejčastěji funkci dopravní, proto jsou také hlavně v zastavěném území. 

Tyto trasy dělíme na základní, které se v Ostravě nazývají páteřní, a trasy doplňkové, které 

nemusejí být značené orientačním značením. Ale v Ostravě jsou značeny všechny trasy. [3] 

 

Trasy regionální mají funkci jak dopravní, tak rekreační. Jsou to spojnice mezi atraktivními 

cíli v regionu. Tyto trasy jsou dány koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury 

Moravskoslezského kraje. [3] 

 

Trasy dálkové mají funkci zejména rekreační. Spojují vzdálené cíle. Tyto trasy tvoří 

rozsáhlou síť přes celou Evropu – Eurovélo. Tyto trasy vedou také kolem turisticky 

atraktivních cílů, přitom na trasách nechybí vybavenost (např. ubytování, servis, informační 

centra). Přes obce jsou většinou vedeny po místních cyklistických trasách. Skrze Ostravu 
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vede několik dálkových tras. Jedná se o cyklotrasu KČT č. 5, která se má v  budoucnu 

převést podél koridoru řeky Odry, dále cyklotrasu 55, která se má v budoucnu vést podél 

řeky Opavy a cyklotrasu 56, která vede směrem na Těšínské Slezsko. [3] 

 

4.2.3 Typy použitých tras 

V Ostravě je pouţito několik typů cyklistických tras. Tyto typy lze rozdělit na dvě skupiny, 

a to trasy segregovaného vedení – s odděleným provozem nemotorové a motorové dopravy, 

trasy smíšeného provozu, kde je provoz motorové i nemotorové dopravy společný, 

a cyklistické zóny. [3] 

 

Mezi trasy segregovaného vedení v Ostravě patří samostatná stezka pro cyklisty, společná 

nedělená stezka pro chodce a cyklisty a společná dělená stezka pro chodce a cyklisty, která 

je preferovaná u páteřních cyklistických tras. [3] 

 

Do skupiny tras smíšeného provozu řadíme vyhrazené cyklistické pruhy na vozovce, 

vyhrazené pruhy společné (např. s autobusy), účelové komunikace (např. polní nebo lesní 

cesty), trasy v obytné a pěší zóně a vedené po vozovkách místních obsluţných komunikací 

v koridorových piktogramech. [3] 

 

Cyklistické zóny se vyznačují vyšší ochranou cyklistů v provozu a jejich vyuţití 

pro cyklodopravu je výrazně významnější nebo frekventovanější neţ pro motorovou dopravu. 

V Ostravě jsou takovéto zóny dvě. 

 

4.2.4 Povrchová úprava 

Cyklistické trasy v Ostravě mají nejčastěji ţivičnou úpravu nebo podobu zámkové dlaţby, 

kterou vyţadují správci sítí, ta je však méně výhodná pro cyklisty. Pouţívá se zámková 

dlaţba bez zkosených hran, aby byla trasa co nejhladší. Hlavní barvou cyklistických tras 

v Ostravě je červená, hlavně na vyhrazených pruzích na vozovce. Občas se tento červený 

nátěr pouţívá u stávající ţivice, kdyţ to lokalita vyţaduje. Výjimečně se jako povrch pouţívá 

betonový povrch nebo panely. Ţulové kostky se jako podklad nepouţívají, mimo Prahy 

a památkových zón. Na účelových komunikacích, hrázích a březích řek či koridorech ÚSES 

se pouţívají nezpevněné komunikace nebo komunikace z přírodních materiálů. [3] [8] 
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4.2.5 Vodorovné a svislé značení 

Vodorovné značení se v Ostravě mimo vozovku pouţívá ve ţluté barvě, značení V 15 

(Nápis na vozovce) s motivem P 4 (Dej přednost v jízdě) se provádí barevně. Na společných 

stezkách pro chodce a cyklisty s odděleným provozem se místo vodorovného značení 

pouţívá mezi reliéfní dlaţbou a stezkou kostka šířky 10 cm ve ţluté barvě. Dále se 

pro oddělení cyklistických pruhů na vozovce od jízdních pruhů pro motorová vozidla pouţívá 

V 1a (Podélná čára) souvislé šířky 0,125 m místo standardního V 4 (Vodící čára). 

V 7 (Přechod pro chodce) se pouţívá výhradně na stezkách, které se kříţí s hlavními pěšími 

komunikacemi. Pokud se jedná o jednosměrnou cyklistickou stezku sdruţenou s chodci, 

tak se do protisměru umisťuje značka B 8 (Zákaz vjezdu jízdních kol). V městských 

cyklotrasách se do značení umisťuje nad symbol kola písmeno příslušné trasy. [3] 

 

4.2.6 Křížení komunikací 

Při vedení cyklistů přes křiţovatku se při velkém počtu ústících komunikací preferuje vjezd 

v hlavním dopravním prostoru, naopak kdyţ jsou křiţovatky dál od sebe a mají dobré 

rozhledové poměry, tak se vede v přidruţeném dopravním prostoru. Pokud je vedení cyklistů 

přes křiţovatku mimo dopravní prostor, pouţívají se zpomalovací prahy a stezka se odsazuje 

5 m od průběţného pruhu. U cyklistických přejezdů se preferuje je vést souběţně 

s přechodem pro chodce, a to s umístěním dovnitř křiţovatky. U světelně řízených křiţovatek 

se zajišťuje umístění cyklisty do zorného pole řidiče pomocí předsazení stopčáry o 3–5 m. [3] 

 

Na místech kříţení s tramvajovou tratí jsou v Ostravě preferovány přejezdy se světelným 

signalizačním zařízením. U nechráněných ţelezničních přejezdů se pouţívají prvky 

ke sníţení rychlosti cyklistů. Při kříţení se všemi druhy kolejové dopravy je snaha vést 

cyklisty pokud moţno pod pravým úhlem. [3] 

 

4.2.7 Vybavení podél cyklistických tras 

Mezi vybavení cyklistických tras v Ostravě patří jednotná síť mapových informačních míst, 

dále se rozmisťují odpočívky, které jsou často zastřešeny a tvoří je kromě mapy také stůl 

a lavice, stojany na kola a odpadkový koš. Tato místa tvoří prostor pro odpočinek 

či občerstvení. Díky programu BYPAD+ byly v Ostravě přidány další bezpečnostní stojany 

na kola. [3] 

 

4.3 Intenzity cyklistické dopravy 

Intenzity cyklistické dopravy v Ostravě lze najít v dokumentu sčítání cyklistů v Ostravě z roku 

2015. Sčítání probíhalo v nedělní odpolední špičku (13. 9. 2015) po dobu trvání 4 h 
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(14–18 h) na 25 místech v Ostravě, obvykle na kříţení 2 a více tras. Ze sčítání můţeme 

vyčíst, ţe největší podíl cyklistů byl podél toku řeky Ostravice, kudy se dostaneme z centra 

Ostravy do Beskyd. V nejsilnějším úseku u Vratimova dosahovala intenzita aţ okolo 1 100 

cyklistů za 4 hodiny. Druhým nejsilnějším úsekem byl koridor podél řeky Opavice 

s napojením na koridor podél řeky Odry, kde se intenzity pohybovaly mezi 500–950 cyklisty 

za 4 hodiny. Severně podél řeky Opavy se dostaneme do rekreačního areálu hlučínské 

štěrkovny. Směrem na jih podél řeky Opavy se napojíme na koridor podél Odry, kudy se 

směrem na jihozápad dostáváme do CHKO Poodří. Opačnou stranou směrem 

na severovýchod se podél Odry dostaneme do centra Ostravy a dál podél řeky Odry do letní 

rekreační oblasti Štěrkovna. Třetím nejsilnějším úsekem je okolí místních částí Bělský Les, 

Dubina a Hrabůvka na jihu města, kde se nachází velice cyklisticky oblíbený lesopark Bělský 

les. Zde se intenzity pohybují okolo 500 cyklistů za 4 hodiny. Dále je namístě vyzdvihnout 

lokalitu na západě částí Poruba, Třebovice a Svinov, kde se intenzity pohybují 

mezi 150–300 cyklisty za 4 hodiny. Na jihu má poměrně silnou intenzitu okolo 300 cyklistů 

za 4 hodiny okolí Staré Bělé. Další silnou lokalitou jsou Antošovice, kde dosahují intenzity 

300 cyklistů za 4 hodiny. Schéma intenzit můţeme vidět na obrázku 3 níţe. [9] 

 

 

Obrázek 3: Schéma sčítání cyklistů 2015 [9]  
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4.4 Zdroje a cíle cyklistické dopravy 

Centrum sídelní aglomerace v Moravskoslezském kraji tvoří Ostrava. Město se rozléhá 

na tzv. Ostravské pánvi, coţ je rovinaté aţ ploché pahorkovité území. Z jihozápadu do tohoto 

území zasahuje Moravská brána, která tvoří historický dopravní koridor vedoucí podél řeky 

Odry. Na západ od města navazuje Vítkovská vrchovina. Sever města sahá téměř k hranicím 

s Polskem. Východně od města je oblast slezské zástavby; je to krajina, kde nejsou úplně 

rozpoznatelné hranice mezi jednotlivými obcemi. Tuto krajinu tvoří jak obytná, 

tak průmyslová zástavba. V minulosti zde došlo k silné devastaci této krajiny vlivem 

těţebního a následně zpracovatelského průmyslu. Své následky to zanechalo jak v ovzduší, 

tak i v půdě (např. ropné laguny, tzv. kaly). Na jihu města krajina přechází do Příborské 

pahorkatiny a následně Moravskoslezských Beskyd. [3] 

 

 

Obrázek 4: Hlavní zdroje a cíle cyklistické dopravy v Ostravě [autor] [10]  
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Ostravu lze rozdělit na tři základní obytné oblasti. První oblastí je centrální část města, 

kam můţeme zařadit obvody Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, 

Slezská Ostrava (místní části Slezská Ostrava a Muglinov). Druhá obytná oblast je západní, 

kam patří Pustkovec, Poruba, Třebovice a Svinov. Poslední obytná oblast se rozprostírá 

v jiţní části města Ostrava-Jih a tvoří ji místní části Zábřeh, Hrabůvka, Bělský Les, Dubina 

a Výškovice. Sever a jih širšího centra, severozápadní části a hlavně jihovýchod města je 

tvořen průmyslem. Tyto obytné oblasti a průmyslová centra jsou primárními zdroji a cíli 

cyklistické dopravy. Jejich grafické znázornění můţeme vidět na obrázku 4. Mezi rekreační 

cíle se lze výsledků sčítání z roku 2015 zařadit areál hlučínské štěrkovny, oblast CHKO 

Poodří, štěrkovny v severní části města, areál koupaliště v Ostravě-Porubě, pohoří Beskyd 

a městské parky. [18] 

 

4.5 Analýza nehod 

Při zjišťování příčin nehodovosti v Ostravě je dobré rozdělit nehody na 2 hlavní skupiny, a to 

na nehody na stezkách a nehody na komunikacích. Dle nehod s účastí cyklistů v roce 

2007–2014 v Ostravě bylo zjištěno, ţe příčiny nehodovosti tvoří hlavně nedostatečný rozhled 

nebo osvětlení ve slabých světelných podmínkách na kříţení cyklistů s motorovými vozidly, 

dále vjezd a výjezd na pozemky mimo komunikaci (parkovací a odstavné plochy, čerpací 

stanice) a střety s chodci, kteří nerespektují cyklistické koridory či kříţení s nimi. 

Na vozovkách jsou nejčastějšími příčinami nehod velké rozdíly rychlosti mezi cyklisty 

a vozidly, odbočení vozidel vpravo (mrtvé úhly, moţnost cyklistů předjíţdět vpravo, včasné 

neoznámení změny směru vozidla), odbočení vozidel vlevo (nedání přednosti), odbočení 

cyklistů vlevo (nedání přednosti, kolizní objíţdění vozidly, odbočení přes tramvajové koleje) 

a otevírání dveří vozidel (mrtvé úhly, nepozornost řidičů vozidel, absence denního osvětlení). 

[3] 

 

Jak můţeme vidět na obrázku 5, nejvíce nehod bylo zaznamenáno podél hlavních tahů 

komunikací pro motorovou dopravu či přímo na nich. Často v těchto místech chyběla 

nebo chybí cyklistická infrastruktura nebo trasa nebyla či není dostatečně atraktivní 

pro cyklisty. Nejčastější nehodou se smrtí do 24 h a nehodou s těţkými zraněními je střet 

s motorovým vozidlem, přičemţ míra zavinění je zhruba rovnoměrně rozdělena mezi řidiče 

motorového vozidla a cyklistu, výjimečně se objevují i jiná zavinění, coţ je nejméně ze všech 

případů. Co se týče usmrcení do 24 h od nehody, za období 2007–2014 došlo k devíti 

takovýmto případům. Nejvíce se v tomto období vyskytovaly nehody s lehkými zraněními, 

na druhém místě jsou nehody s hmotnou škodou, výrazně méně je pak nehod s těţkými 

zraněními. Na obrázku 6 při pohledu na celé území města Ostravy můţeme vidět, ţe se 
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nehody nejvíce shlukují kolem tří největších obytných oblastí v Ostravě, s nejvyšším 

výskytem v jiţní oblasti. [11] 

 

 

Obrázek 5: Přehled nehod s účastí cyklistů 2007–2014 v Ostravě – bližší pohled [11] 

 

 

Obrázek 6: Přehled nehod s účastí cyklistů 2007-2014 v Ostravě – celé území [11]  
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5 Analýza řešeného území 

5.1 Základní údaje území 

Oblastí zadanou k řešení v této práce je území MK 17. listopadu v úseku K Myslivně – 

Dr. Slabihoudka. Tento úsek se nachází v městském obvodu Ostrava-Poruba. Tento obvod 

leţí v severozápadní části města, ţije zde téměř 70 000 lidí, coţ řadí tento obvod na druhé 

místo v pořadí podle zalidnění. Centrum tvoří 1,6 km dlouhá Hlavní třída, kde je soustředěno 

velké mnoţství obchodů v přízemí domů. Poruba je charakteristická obytnou částí podél 

Hlavní třídy a v jejím okolí, která je postavena v charakteristickém socialistickém realismu. 

Další významné dominanty tvoří Fakultní nemocnice Ostrava a Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava. [12] 

 

5.2 Stávající stav a vymezení území 

Zadané území je ze tří stran ohraničeno ulicemi. Jiţní stranu území ohraničuje ulice 

K Myslivně, východní stranu ulice 17. listopadu a ze severní strany ulice Dr. Slabihoudka. 

Zbylá západní strana je ohraničená Fakultní nemocnicí Ostrava a Domovem sester. 

Na obrázku 7 vidíme toto území na mapě. 

 

Tento úsek by měl být po svém zhotovení součástí cyklistické trasy D, která je momentálně 

směrem ze severu od VŠB svedena po komunikaci na ulici Dr. Slabihoudka, trasa se pak 

obtáčí kolem celé nemocnice a dál pokračuje na jihozápad ke koupališti. Ačkoli v tomto 

úseku není velký provoz motorových vozidel, není toto vedení pro cyklisty moc atraktivní, 

zejména pak u cyklistů s čistě dopravními cíli. Řešený úsek zde opravdu chybí. Kolem něj se 

totiţ nachází velké mnoţství zdrojů a cílů cyklistické dopravy. Hlavní objekt zájmu přímo 

v tomto území tvoří zejména Fakultní nemocnice Ostrava, která představuje místo, kam se 

lidé sjíţdějí jak za prací, tak za sluţbami. Směrem na severozápad leţí kampus Vysoké 

školy báňské, která je největší univerzitou v Moravskoslezském kraji. Severovýchodně 

je vozovna tramvají, krytý bazén, atletický ovál a zimní stadion. Od východu aţ k jihu se 

rozprostírá rozlehlá obytná oblast. Směrem na jihozápad je letní koupaliště, které je největší 

ve střední Evropě. 
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Obrázek 7: Mapa řešeného území [13] 

 

Na trasu D se v jiţní části území napojuje cyklotrasa N, která vede kolem Domu sester podél 

ulice K Myslivně. Trasa N v tomto úseku je vedena jako společná trasa pro chodce a cyklisty 

s odděleným provozem v přidruţeném dopravním prostoru. Na její konec se napojuje úsek 

řešený v této práci. Na druhé straně řešeného úseku trasa D přichází směrem od VŠB, kde 

je vedena jako společná stezka pro chodce a cyklisty rovněţ v přidruţeném dopravním 

prostoru. Druhá strana trasy D je zde přivedena po komunikaci pro motorová vozidla 

v hlavním dopravním prostoru. Úsek této křiţovatky (Dr. Slabihoudka – 17. listopadu) uţ byl 

v době psaní této práce zadán MMO spolu s řešením preference výjezdu sanitních vozidel 

z FNO a napojení cyklistické sítě ze všech směrů křiţovatky jisté projektové společnosti. 

Po dohodě bylo autorem tohoto projektu svoleno uvést výkres v této práci, který je přiloţen 

v příloze E1 pod názvem „Cizí projekční výkres“. Napojení na křiţovatku řešenou v tomto 

návrhu je v místě před Krevním centrem, kde je přivedena společná stezka pro chodce 

a cyklisty s odděleným provozem v přidruţeném dopravním prostoru. [13] 
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5.3 Analýza intenzit dopravy 

Pro určování vedení cyklistických komunikací je důleţité zjistit jak intenzity motorové dopravy 

na dané místní komunikaci, tak intenzity cyklistů u napojení na budoucí návrh cyklistické 

trasy. Vzhledem k typu území a jeho lokalitě (vysoké zalidnění, Fakultní nemocnice Ostrava, 

Vysoká škola báňská) je dobré zjistit také intenzity pěších. 

 

Na MK 17. listopadu, která tvoří část silnice I/11, byla při sčítání dopravy v roce 2010 zjištěna 

intenzita motorových vozidel 16 444 voz/24 h. U kříţení ulic Dr. Slabihoudka a 17. listopadu 

na současné trase D byla zjištěna při sčítání cyklistů 2015 v nedělní odpolední špičce 

intenzita 173 cyklistů/4 h. Při měření pěších intenzit na MK 17. listopadu na straně před FNO 

bylo v červnu v roce 2016 v ranní špičkové hodině načítáno 390 chodců. [9] [14] 

 

5.4  Způsob vedení komunikace a prostupnost územím 

Dle TP 179 je jako nejvhodnější postup k určení způsobu vedení cyklistické komunikace 

doporučováno následovat několik kritérií. [7] 

 

Dle prvního kritéria funkční skupiny MK 17. listopadu leţí na úseku silnice I/11, tudíţ spadá 

do funkční skupiny B. Pro tuto funkční skupinu je v zastavěném území moţné vést trasu 

v hlavním dopravním prostoru, ale je vhodné ji vést mimo hlavní dopravní prostor, nejlépe 

v přidruţeném prostoru v jízdním pruhu pro cyklisty nebo samostatně ve společném pásu 

pro provoz cyklistů a chodců nebo v jízdním pruhu/pásu pro cyklisty. [7] [15] 

 

Podle kritéria intenzity dopravy vychází pro zastavěné území oddělený provoz v hlavním 

nebo přidruţeném dopravním prostoru. Vedení je doporučeno shodně s prvním kritériem. [7] 

 

Dalším z kritérií jsou prostorové moţnosti. V hlavním prostoru MK 17. listopadu je nezvýšený 

dvoukolejný tramvajový pás vedený po pozemní komunikaci, dále jeden jízdní pruh 

v kaţdém směru a občasné zálivové parkoviště. Při poměrně vysoké intenzitě vozidel hlavně 

ve špičkách, častým zácpám a nutnosti ponechat všechna parkoviště, která jsou uţ teď velmi 

nedostatečná, je zvoleno vedení trasy přidruţeným dopravním prostorem podél Fakultní 

nemocnice Ostrava, aby trasa mohla navazovat na stávající stav – na jiţní straně u Domu 

sester na stezku pro chodce a cyklisty s odděleným provozem a na severní straně 

u Krevního centra na cizí projektový stav, který je plánován taky jako stezka pro chodce 

a cyklisty s odděleným provozem. V tomto přidruţeném prostoru je třeba dbát 

při projektování trasy na několik okolností. Jedná se zejména o rozsáhlou síť inţenýrských 

sítí, vysokou intenzitu chodců před FNO s poměrně členitou infrastrukturou chodníků 



26 
 

a problémovou manipulační plochu před vchodem FNO, kde se střetávají chodci 

s motorovou dopravou, která má zde několik parkovacích stání a před vchod ještě dojíţdí 

některá sanitní vozidla. Další překáţku zde tvoří stromy a keře a několik parkovacích ploch. 

[7] 

 

Následuje kritérium převládající funkce trasy. V případě této práce kritérium nehraje 

aţ takovou roli, protoţe v hlavním dopravním prostoru se trasa vést nedá vlivem úzkých 

jízdních pruhů s vysokou intenzitou dopravy s občasným podélným parkováním v zálivech 

a komplikovaným vedením trasy v přidruţeném prostoru vlivem okolností výše. [7] 

 

V neposlední řadě nesmíme opomenout pomocná kritéria, jako je např. skladba uţivatelů. 

Předpokládá se podíl méně zdatných cyklistů, zejména seniorů, pro které představuje FNO 

častý cíl cesty. Vysoký podíl se předpokládá také u rekreačních cyklistů, kteří mají cíle mimo 

Ostravu a trasu vyuţijí jako nejkratší spojení skrze město. Sportovních cyklistů a in-line 

bruslařů se předpokládá minimum, tato skupina preferuje široké rovné úseky bez přerušení 

na asfaltových plochách; vzhledem k mnoha překáţkám v tomto území je nemoţné těmto 

poţadavkům vyhovět. Dále je třeba věnovat pozornost parkování vozidel, které je hrozbou 

z hlediska bezpečnosti, proto bude snaha se těmto plochám vyhnout, stejně jako zastávkám 

veřejné dopravy. [7] 

 

5.5 Návrhové parametry trasy 

5.5.1 Prostorové parametry 

Vzhledem k nedostatku prostoru a komplikovanému vedení bude cyklistická trasa vedena 

jako obousměrná. V obou variantách řešení je zvolena stezka pro chodce a cyklisty 

s odděleným provozem, která navazuje na stávající a projektovaný stav. V prostřední části 

návrhu trasa přechází na samostatnou stezku pro cyklisty, kde je přerušena manipulační 

plochou před FNO a je zde navrţen piktogramový koridor pro cyklisty. Prostorové parametry 

jsou pouţity dle TP 179 a můţeme je vidět na obrázku 8. [7] 
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Obrázek 8: Volný prostor komunikace pro cyklisty – obousměrný provoz [7] 

 

5.5.2 Šířkové parametry 

Společná stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem je řešena 2/2 m. Všechny 

cyklistické trasy v Ostravě mají místo vodorovného dopravního značení 10 cm ţlutou kostku. 

Je zde pouţita reliéfní kontrastní dlaţba o šířce 0,30 m jako prvek pro nevidomé 

a slabozraké. Bezpečnostní odstup je 0,25 m na kaţdé straně. Stezka pro cyklisty je 

navrhována v šířce 2 m s bezpečnostním odstupem 0,25 m, místo VDZ je opět pouţita ţlutá 

kostka o rozměru 10 cm. [3] [7] 

 

5.5.3 Návrhová rychlost a směrové oblouky 

Obě varianty cyklistické trasy jsou projektovány na většině úseku na návrhovou rychlost 

20 km/h, pouze v manipulačním prostoru před vchodem do FNO jsou trasy projektovány 

na návrhovou rychlost z jihu 10 km/h (také kvůli kříţení s chodníkem o vysoké intenzitě 

chodců) a ze severu na 15 km/h, aby byli cyklisté před tímto nebezpečným místem 

zpomaleni, proto je zde přidána z kaţdé strany tzv. šikana, kterou tvoří oblouky o malém 

poloměru (min. 2,50 m). V obou variantách jsou pouţity oblouky s poloměrem od 2,50 m 

do 22,00 m, oblouky od 2,50 m do 8,00 m mají rozšíření od 0,10 m do 0,50 m. [7] 
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5.5.4 Podélný a příčný sklon 

Celá trasa leţí v rovinatém území, podélný sklon trasy nikde nepřesahuje 3 %. Trasa se 

mírně svaţuje směrem na jih, takţe výsledný podélný sklon neklesne pod 0,3 %. Zaoblení 

ve výškových obloucích se nenavrhovalo, protoţe rozdíly mezi lomy nivelety jsou mnohem 

menší neţ 6 %. Příčný sklon je v celém úseku obou variant 2 %. [7] 

 

6 Řešení variant trasy 

6.1 Popis varianty 1 

Trasa 1 navazuje na stávající stav společné stezky pro chodce a cyklisty s odděleným 

provozem. Trasa se stáčí doleva k Domu sester, kde je přechod pro chodce vedoucí doleva 

do Domu sester a doprava na tramvajovou zastávku Fakultní nemocnice. Trasa znovu zatáčí 

doleva, kde přechází na samostatnou stezku pro cyklisty s obousměrným provozem. 

V místě, kde protíná horkovodní rozvod, je nutné odstranit jeden keř a jeden jehličnatý strom. 

V bezprostřední blízkosti před dalším přechodem pro chodce je nutné odstranit druhý 

jehličnatý strom. Za přechodem se trasa narovnává, přičemţ je potřeba odstranit překáţející 

zeď (v návrhu označena červenými kříţky). Na 0,11 km začíná na trase první tzv. šikana, 

kde je poloměr oblouků sníţen aţ na 2,50 m. Tento poloměr je zvolen z důvodu sníţení 

rychlosti před frekventovaným přechodem spojujícím FNO a tramvajovou zastávku. Dále je 

stezka při průtahu přes manipulační plochu před FNO přerušena. Toto přerušení je 

zvýrazněno barevným VDZ V 15 se symbolem P 4. Dále pokračuje ve formě piktogramového 

koridoru pro cyklisty. Zde je třeba protnout pás zeleně. Na konci manipulační plochy trasa 

opět přechází ve stezku pro cyklisty, kde následuje druhá šikana kolem svítidla na stoţáru. 

Na 0,20 km se musí provést přeloţka svítidla na stoţáru směrem k chodníku. Následně se 

trasa stáčí doprava a protíná přechod pro chodce, kde je původní chodník zúţen na 3 m. 

Původní část chodníku bude nahrazena zelení. Na 0,23 km je nutné odstranit překáţející 

listnatý strom. V místě, kde trasa křiţuje horkovodní rozvod, je potřeba odstranit další listnatý 

strom. Zde se cyklostezka napojuje na chodník a společně tvoří stezku pro chodce a cyklisty 

s odděleným provozem. Odtud stezka pokračuje s mírným vychýlením rovně aţ do konce 

úseku před Krevním centrem. Tady se napojuje přejezdem pro cyklisty přimknutým 

k přechodu pro chodce na navazující projektovaný stav. 

 

Celková délka této varianty je 304,799 m a obsahuje 20 oblouků. Přehled těchto oblouků 

nalezneme v tabulce 2. Celkový dočasný zábor činí 444 m2 a celkový trvalý zábor činí 

455 m2. Veškeré zabrané plochy se nacházejí na parcele 1739/5.  
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Tabulka 2: Přehled oblouků varianty 1 

Číslo 

oblouku 

Staničení R 

poloměr 

oblouku 

α 

úhel 

oblouku 

t 

tečna 

o 

délka 

oblouku 

ZO 

začátek 

oblouku 

KO 

konec 

oblouku 

- km km m ° m m 

1 0,000077 0,001328 2,50 28,678 0,64 1,25 

2 0,001901 0,005821 8,00 26,664 1,89 3,92 

3 0,013605 0,018043 8,00 31,783 2,28 4,44 

4 0,028043 0,040354 22,00 32,063 6,32 12,31 

5 0,054761 0,057448 8,00 19,242 1,36 2,69 

6 0,061752 0,064242 8,00 17,883 1,26 2,49 

7 0,079705 0,083780 8,00 29,186 2,08 4,08 

8 0,093174 0,097423 8,00 30,435 2,18 4,25 

9 0,110654 0,115021 8,00 31,280 2,24 4,37 

10 0,117521 0,120635 2,50 71,377 1,80 3,11 

11 0,125151 0,127471 2,50 53,187 1,25 2,32 

12 0,133031 0,133533 2,50 11,509 0,25 0,50 

13 0,164569 0,168842 8,00 30,601 2,19 4,27 

14 0,169736 0,175053 5,00 60,930 2,94 5,32 

15 0,177508 0,181854 8,00 31,129 2,23 4,35 

16 0,205243 0,211162 8,00 41,689 3,05 5,92 

17 0,220048 0,221911 2,50 42,706 0,98 1,86 

18 0,223050 0,227154 8,00 29,393 2,10 4,10 

19 0,238062 0,241681 8,00 25,916 1,84 3,62 

20 0,259299 0,259789 8,00 3,509 0,25 0,49 
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6.2 Popis varianty 2 

Trasa 2 také navazuje na stávající stav společné stezky pro chodce a cyklisty s odděleným 

provozem. Vede stejně jako varianta 1 přes přechod, ale dále pokračuje delším rovným 

úsekem. Na tomto úseku je nutno odstranit nebo přesunout reklamní objekt a odstranit jeden 

jehličnatý a jeden listnatý strom, jelikoţ oba stojí po levé straně v bezpečnostním odstupu 

0,25 m. Dále zde trasa křiţuje nízké schody, které je třeba stavebně upravit na kratší 

a přes trasu udělat přechod. Rampa pro tělesně postiţené a kočárky se musí zrušit a je třeba 

vybudovat nový chodník křiţující trasu o kousek dál, který se mírně svaţuje a šikmo 

navazuje na původní chodník. Zde trasa přechází na samostatnou cyklistickou stezku. 

Ve vrcholu čtvrtého oblouku je potřeba odstranit jehličnatý strom. Od staničení 0,11 km 

aţ po přeloţku svítidla na stoţáru ve staničení 0,20 km vedou varianty shodně. 

Tady ve staničení 0,21 km varianta 2 přechází na společnou stezku pro chodce a cyklisty 

s odděleným provozem. Křiţuje přechod pro chodce, který je nově napojen na zúţené 

chodníky na 3 m. Původní část chodníku bude opět nahrazena zelení. Následně stezka 

prochází kolem seskupení mladých listnatých stromů, jeden stojí v bezpečnostním odstupu 

0,25 m, a tak jej bude nutné odstranit. Trasa se stáčí doprava, kde pokračuje asi 15 m 

jako stezka pro cyklisty a opět se přidává k chodníku jako společná stezka pro chodce 

a cyklisty s odděleným provozem, kde uţ vede shodně s variantou 1 do konce navrhovaného 

úseku. 

 

Celková délka této varianty je 310,368 m a obsahuje 15 oblouků. Přehled těchto oblouků 

nalezneme v tabulce 3. Celkový dočasný zábor činí 774 m2 a celkový trvalý zábor činí 

601 m2. Veškeré zabrané plochy se nacházejí na parcele 1739/5. 

 

Tabulka 3: Přehled oblouků varianty 2 

Číslo 

oblouku 

Staničení R 

poloměr 

oblouku 

α 

úhel 

oblouku 

t 

tečna 

o 

délka 

oblouku 

ZO 

začátek 

oblouku 

KO 

konec 

oblouku 

- km km m ° m m 

1 0,000077 0,001328 2,50 28,678 0,64 1,25 

2 0,001901 0,005821 8,00 26,664 1,89 3,92 

3 0,067647 0,074782 8,00 50,394 3,76 7,14 

4 0,091871 0,099023 8,00 50,502 3,77 7,15 

5 0,114483 0,118850 8,00 31,280 2,24 4,37 

6 0,121349 0,124464 2,50 71,377 1,80 3,11 
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7 0,128979 0,131300 2,50 53,187 1,25 2,32 

8 0,136859 0,137361 2,50 11,509 0,25 0,50 

9 0,168398 0,172670 8,00 30,601 2,19 4,27 

10 0,173565 0,178882 5,00 60,930 2,94 5,32 

11 0,181340 0,185768 8,00 31,718 2,27 4,43 

12 0,213429 0,216448 8,00 21,617 1,53 3,02 

13 0,219929 0,223006 8,00 22,042 1,56 3,08 

14 0,237905 0,245246 8,00 51,872 3,99 7,34 

15 0,256069 0,263362 8,00 52,966 3,98 7,29 
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7 Projednání návrhu s příslušnými institucemi 

7.1 Magistrát města Ostravy 

Situace obou variant byla předloţena na Magistrátu města Ostravy a projednána s panem 

Ing. Josefem Fojtíkem, referentem Odboru dopravy MMO. Dle jeho názoru je práce 

zpracována kvalitně a odbor dopravy Magistrátu města Ostravy neshledává ţádných 

zásadních připomínek. Písemné stanovisko je k nahlédnutí v příloze D1 této práce. 

 

7.2 Policie ČR 

Varianty řešení zadané problematiky byly projednány také s por. Bc. Martinem Šimkem, 

komisařem na Dopravním inspektorátu Městského ředitelství policie Ostrava. Podle jeho 

ústního vyjádření je trasa v obou variantách navrţena správně, avšak vyjádřil obavu ohledně 

dopravní situace před vchodem do FNO na manipulační ploše z důvodu silných intenzit pěší 

dopravy, vjezdu sanitních vozidel a dalších motorových vozidel patřícím převáţně pacientům 

FNO či jejich doprovodu. Obával se o nerespektování piktogramového koridoru pro cyklisty 

hlavně těmito motorovými vozidly. Po vzájemné diskuzi však nepadl návrh na lepší 

alternativu řešení tohoto problematického místa. 
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8 Závěr 

Přestoţe v dnešní době zaţívá cyklistika velký rozmach a města se stále více snaţí 

poskytnout co nejlepší dopravní infrastrukturu, mnohdy není lehké najít zcela optimální 

řešení, které by vyhovovalo všem.  

 

Cílem této práce bylo navrhnout řešení, které by optimalizovalo vedení stávající trasy D 

v úseku MK 17. listopadu, čímţ by došlo k napojení Fakultní nemocnice Ostrava 

na městskou cyklistickou síť a zároveň výraznému zkrácení trasy oproti původnímu stavu, 

coţ ocení cyklisté touto lokalitou pouze projíţdějící. S přihlédnutím k veškerým úskalím, 

která se v této oblasti vyskytují, byly navrţeny dvě varianty řešení. 

 

Vybudování trasy podle varianty 1 by obnášelo menší stavební práce, neboť oproti variantě 2 

se zde nemusí zkrátit schody a zbourat rampa pro vozíčkáře a kočárky. Velkým plusem této 

varianty je menší ekologický dopad, neboť při jejím zvolení by nemuselo být pokáceno tolik 

stromů jako ve variantě 2. Jak dočasný, tak i trvalý zábor v této variantě zabírá menší 

plochu, coţ se kladně promítne do mnoţství stavebních prací i celkových nákladů. Z důvodu, 

ţe se trasa v tomto případě více přizpůsobuje danému prostoru a snaţí se vyhýbat 

překáţkám, vyskytuje se na ní aţ o čtvrtinu více oblouků. Větší mnoţství oblouků vyţaduje 

od uţivatelů vyšší míru přizpůsobení rychlosti, přičemţ záleţí na jednotlivých uţivatelích, zda 

právě tohle pro ně bude kladnou nebo zápornou charakteristikou.  

 

Ve variantě 2 je navrţena delší část stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem, 

zatímco varianta 1 má více úseků samostatné stezky pro cyklisty. Menší přizpůsobivost 

stezky prostoru sice vyţaduje větší míru stavebních úprav, které zvyšují její pořizovací cenu, 

ale nespornou výhodou je ve výsledku plynulejší stezka s menším mnoţstvím oblouků, které 

na jednu stranu dělá stezku mnohem atraktivnější pro širší okruhy sportovních cyklistů, ale 

zároveň je tak dostatečné, ţe je v kritických úsecích (jako např. před FNO) stále zachována 

bezpečnost. V této variantě je navrhovaná stezka také ve větší vzdálenosti od horkovodů 

a dalších inţenýrských sítí, coţ je v případě nehod nespornou výhodou, neboť při opravách 

nedochází k porušení stezky. 
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Osobně zastávám názor, ţe pro danou lokalitu je vhodnější zvolit variantu 2, aby byla trasa 

dostatečně atraktivní pro širší škálu uţivatelů. Vzhledem ke kladným ohlasům na Magistrátu 

města Ostravy a Dopravním inspektorátu v Ostravě bych byl rád, kdyby tato práce v blízké 

době opravdu poslouţila jako podklad k realizaci výstavby cyklistické trasy v Ostravě-

Porubě.  

 

Pro zpracování výkresové dokumentace a map byl pouţit program Autodesk AutoCAD 2015 

a textová část byla napsána s pomocí programu Microsoft Office Word. 

Věřím, ţe veškeré poznatky a zkušenosti získané při tvorbě této bakalářské práce vyuţiji 

a zúročím i v budoucnosti ve svých dalších pracích. 
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