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4. CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
 

V prosinci 2001 byl usnesením Rady města Plzně č. 1211 schválen Generel 
cyklistických tras města Plzně jako koncepční dokument, jehož postupným 
naplňováním vznikne na území města Plzně ucelená síť cyklistických tras. Na jeho 
základě se realizují jednotlivé úseky komunikací pro cyklisty, buď jako součást investičních 
akcí do komunikačního systému města nebo jako samostatné investiční akce. Generel byl 
v roce 2005 a 2009 aktualizován. Příští aktualizace Generelu cyklistických tras města Plzně je 
naplánovaná na rok 2014 – jejím hlavním cílem bude zlepšit propojení města s okolními 
obcemi. Aktualizace generelu bude předložena k připomínkování Odboru dopravy Magistrátu 
města Plzně, Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, městským obvodům a veřejnosti a 
následně bude předložena k odsouhlasení Radě města Plzně. 

 
Probíhající stavby 
 
Západní okruh, I. etapa 
 
 V rámci novostavby I. části městského okruhu (podrobný popis stavby je na straně 
38) vzniká také stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Stezka povede v celé 
délce budovaného úseku okruhu, tj. mezi okružní křižovatkou Domažlická a ulicí Chebská. 
Stezka bude mít propojení do sídliště Zadní Skvrňany. Stavba I. části městského okruhu 
(včetně stezky pro chodce a cyklisty) bude dokončená v roce 2014.  
 
Rekonstrukce Jateční ulice 
 

V úseku od křižovatky s Chrásteckou ulicí ke křižovatce s ulicí Na Roudné probíhá 
rekonstrukce komunikace včetně stavby nových stezek pro chodce a cyklisty se společným 
provozem (po obou stranách komunikace). Součástí stavby je i rekonstrukce historického 
mostu přes řeku Berounku, který bude v budoucnu sloužit pouze pro chodce a cyklisty. 
Délka rekonstruovaného úseku komunikace je cca 1,2 km. Investorem je Plzeňský kraj a 
město Plzeň zastoupené Odborem investic MMP. Stavba bude dokončena v roce 2014. 
 

 



15 
 

Stezka pro chodce a cyklisty v Malostranské ulici na Slovanech 
 

Město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně zahájilo ve spolupráci 
se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje stavební úpravy na Malostranské ulici mezi 
náměstím Milady Horákové a mostem přes Radbuzu. Hlavním cílem této akce je přemístit 
zastávky trolejbusů a autobusů "Malostranská" na úroveň Škoda sportparku ke křižovatce 
s Květnou ulicí. U nových zastávek budou do komunikace vloženy středové ostrůvky, které 
usnadní (spolu s přechodem pro chodce) přecházení Malostranské ulice. Součástí stavby 
bude proměna současného chodníku mezi mostem a náměstím Milady Horákové (vpravo ve 
směru do kopce) na stezku pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem - vznikne zde 1 m 
široký jednosměrný pruh pro cyklisty. Stavba bude dokončena v roce 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


