
  

4. CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
 

Město Plzeň začalo budovat cyklistickou infrastrukturu v roce 1993. V posledních letech 
každoročně přibývá několik kilometrů nových, stavebně upravených tras a další kilometry 
jsou vyznačeny na chodnících. 

Výstavba se řídí Generelem cyklistických tras, který byl schválen v roce 2001 Radou 
města Plzně. V roce 2005 proběhla jeho poslední aktualizace. Generel je přístupný na 
geografickém informačním serveru města Plzně. 
 
 
Akce realizované v roce 2008 
 
Stezka pro cyklisty ve Chvojkových lomech na Slovanech 
 

Před začátkem letních prázdnin 2008 byla dokončena stezka pro cyklisty vedoucí parkem 
Chvojkovy lomy nedaleko náměstí generála Piky na Slovanech. 

Stezka propojuje Úslavskou ulici s ulicí Částkovou, kde se napojuje na nedávno 
vybudované cyklistické stezky. Smyslem nového úseku je provést cyklisty územím parku co 
nejkratší trasou a zároveň tak, aby cyklisté neprojížděli pobytovými plochami parku s 
dětskými hřišti a jezírkem. Proto je stezka situována v horní úrovni parku.  

Stezka je dlouhá 350 m, má asfaltový povrch a v převážné části je oddělena od chodníku 
buď pruhem kamenné dlažby nebo zatravněným pásem. 

Stavbu připravila a investičně zajistila Správa veřejného statku města Plzně, celkové 
náklady byly 1,66 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyklistická trasa Nová Hospoda - Valcha 

 

Na konci roku 2008 byla opravena lesní cesta vedoucí od Nové Hospody směrem na 
Valchu. Jedná se o více než kilometr dlouhý úsek, kde byl položen nový zpevněný povrch a 
zlepšeno odvodnění cesty. Dosud obtížně sjízdná rozbahnělá cesta s mnoha výmoly se tím 
stala výbornou komunikací především pro rekreační cyklistiku. 

 



  

Investorem bylo město Plzeň, 60% nákladů bylo pokryto dotací Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Celková cena stavby byla 4,2 mil. Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyklistická stezka v ulici Edvarda Beneše 
 

V červenci 2008 byla stavebně dokončena v části ulice Edvarda Beneše úprava chodníku 
a zeleného pásu - jedná se o úsek délky 440 m od křižovatky se Stehlíkovou ulicí ke 
křižovatce s ulicí Arbesovou.  

Cílem akce bylo zlepšit podmínky pro parkování, obnovit zeleň a vyřešit cyklistickou 
dopravu – ulicí Edvarda Beneše je vedena páteřní cyklotrasa propojující centrum města a 
sídliště Bory. V celém upravovaném úseku bylo navrženo jednotné uspořádání: podél 
komunikace jsou podélná parkovací stání (pro 30 automobilů), za nimi je obousměrný pás 
pro cyklisty, zelený pás se stromořadím a chodník. V zeleném pásu jsou kromě 37mi nových  
stromů vysazeny také nízké keře, které opticky i fyzicky oddělí provoz cyklistů a chodců. 
Chodník je ze zámkové dlažby, pás pro cyklisty je asfaltový.  

Investorem bylo město Plzeň, celkové náklady včetně DPH byly 13,8 mil. Kč. 
 

 

 
 



  

Stezky pro chodce a cyklisty podél ulic Karlovarská, Gerská a Studentská  
 

V červnu 2008 byla nově vyznačena stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem 
podél Karlovarské a Gerské ulice od křižovatky s ulicí Na Chmelnicích až ke křižovatce se 
Studentskou ulicí. 

Na chodnících po obou stranách komunikace byl bílou čarou vymezen 1 m široký pruh 
pro cyklisty, jen v úseku křižovatky s ulicí Alej Svobody (tzv. Berlín) je ve směru do centra 
kvůli stísněným prostorovým podmínkám a schodišti provoz cyklistů svedený do vozovky. 
Nová stezka je dlouhá 1,5 km, navazuje na stezku pro chodce a cyklisty vedenou z centra 
města k Severnímu předměstí.  

Napojuje se na ni stezka v Aleji Svobody a stezka na Vinice a do Lochotínského parku. 
V září 2008 na stezku podél Karlovarské a Gerské třídy navázala další stezka pro chodce 

a cyklisty s rozděleným provozem podél Studentské ulice. 
Stezka vede od křižovatky Gerská x Studentská ke křižovatce s Krašovskou ulicí - je 

dlouhá cca 850 m. Stejně jako na Karlovarské byl i zde po obou stranách komunikace 
vymezen na asfaltovém chodníku jeden metr široký pruh pro cyklisty. Stezka se napojuje na 
již před několika lety realizovanou stezku směrem na Sylván, odkud je možné pokračovat po 
asfaltové polní cestě do Radčic. Nebo lze odbočit do Krašovské ulice a po ní dojet k prašným 
cestám na úbočí Krkavce. 

Značení navrhla a uhradila Správa veřejného statku města Plzně. 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
Stezka pro chodce a cyklisty Vejprnická ve Skvrňanech 

 

Na podzim 2008 byla realizována stavba stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným 
provozem podél Vejprnické ulice od křižovatky s Křimickou ulicí k LIDLu. Nová stezka 
překonává dosud bariérový úsek u železničního mostu. Podařilo se zde zvětšit přidružený 
prostor komunikace a to díky zúžení vozovky, rozšíření chodníku (včetně stavby opěrné zdi) a 
přemístění trakčních stožárů. Stezka je dlouhá 700 m, komunikace určená pro cyklisty má 
asfaltový povrch, pás pro chodce je ze zámkové dlažby. Realizace stezky výrazně zvýšila 
bezpečnost chodců i cyklistů. 



  

      Investorem stavby je město Plzeň, na akci byla udělena dotace ze SFDI ve výši 60 % 
uznatelných nákladů. Celkové náklady jsou cca 8 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr.: stav před stavbou 
 
 
 
Prodloužení stezky v Doudlevecké ulici 
 

Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem podél Doudlevecké ulice vedoucí od 
zimního stadionu za areál plynárny byla prodloužena o cca 450 m směrem do Doudlevec. 

Jde o úsek od odbočky k zadnímu vjezdu do fakultní nemocnice (vede tudy stezka okolo 
areálu nemocnice k ulici Edvarda Beneše) až k začátku zástavby Doudlevec, konkrétně k 
sídlu pobočky SÚS Kralovice. Vzhledem k nízkému počtu chodců byla stezka v tomto úseku 
navržena se společným povozem pěších a cyklistů (ti zde budou jezdit obousměrně).  

Stezka vznikla na místě dřívější nezpevněné pěšiny, má asfaltový povrch šířky 3 m, 
bezpečnostní odstup od vozovky je proveden jednou řadou betonové dlažby. Náklady na tuto 
stezku se pohybovaly kolem 3 mil. korun a realizace proběhla v souvislosti s rekonstrukcí 
trolejbusové trati a veřejného osvětlení na Doudlevecké ulici. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Generel cyklistických tras města Plzně 
 

kategorie trasy stav délka celkem kategorie celkem 

existuje 17,40 km 

v plánu 9,25 km 
pruh pro cyklisty 
(jednosměrný) 

závislá na jiné investici 15,61 km 

42,26 km 

existuje 13,55 km 

v plánu 12,56 km 
pás pro cyklisty 
(obousměrný) 

závislá na jiné investici 10,08 km 

36,19 km 

existuje 26,37 km 

v plánu 44,96 km 
stezka pro chodce a 
cyklisty se společným 
provozem  závislá na jiné investici 17,16 km 

88,49 km 

existuje 74,55 km 

v plánu 31,92 km 
polní, lesní cesta, 
obytná zóna 

závislá na jiné investici 1,60 km 

108,07 km 

existuje 116,53 km 

v plánu 1,28 km trasa v komunikaci 

závislá na jiné investici 2,03 km 

119,84 km 

394,85 km 

 
 
 
Sčítání cyklistické dopravy na území města Plzně 
 
Cíle průzkumu: 
 

 zjistit zatížení předem určených míst cyklistickou dopravou ve stanoveném časovém 
období a výsledky porovnat s posledním průzkumem podobného rozsahu z roku 2006 

 zjistit časový průběh intenzit cyklistické dopravy na sledovaných místech 
 
Rozsah a metoda sčítání: 
 

Průzkum se uskutečnil na celkem 28 místech v průběhu dní 23. - 25.9.2008 vždy od 
05:30 do 20:00 hod.  

Pro sčítání byla zvolena stanoviště na křižovatkách typických cyklistických tras. Průjezdy 
cyklistů byly sledovány od vjezdu do křižovatky až po výjezd včetně druhu komunikace užité 
k jízdě. To umožnilo rozlišit cyklisty, kteří se pohybovali pouze po komunikaci společné pro 
automobilovou dopravu od cyklistů pohybujících se třeba i jen částečně po stezce pro cyklisty 
nebo chodníku (tzn. třeba i jen při vstupu/výstupu do/z křižovatky).  
 
Podmínky průzkumu: 
 

Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující cyklistickou dopravu patří povětrnostní podmínky. 
Ty byly v průběhu průzkumu velmi nepříznivé. Díky nízkým teplotám v rozmezí 4 - 12oC, 
převážně s mlhou, mrholením a občasným deštěm, bylo zaznamenáno o 60% méně cyklistů 
než v roce 2006. 
 
 
 
 



  

poř. 
č. stanoviště celkem 

cyklistů 
pouze po 

silnici 
po stezce 

nebo chodníku
1. Koterov – Na Hradčanech x Ke Kolešovce 67 65 2 

2. Slovany - Plzeňská cesta 203 34 175 

3. Slovany – Radbuza, Liliová 194 - 194 

4. Doudlevce - Tyršův most 163 128 35 

5. Bory – Kaplířova x Dobřanská 212 59 154 

6. Valcha – Dobřanská x K Valše 89 89 - 

7. Podchod Radobyčická - Resslova 365 - 365 

8. Slovany - Papír.lávka, pravý břeh 664 - 664 

9. Slovany - Papír.lávka, levý břeh 765 - 765 

10. Slovany - Malostranská 82 21 65 

11. Bolevecký rybník – hráz 68 1 67 

12. Bílá Hora – 28. října x Zručská cesta 49 36 13 

13. Doubravka - Sv. Jiří 42 - 42 

14. Doubravka – Zábělská x Hrádecká 70 56 14 

15. Doubravka - Lopatárna 115 70 47 

16. U Prazdroje – přemostění nádraží 359 21 338 

17. Štruncovy sady – lávka přes Mži 43 - 43 

18. Lochotínská lávka 169 - 171 

19. Lobzy – most přes Úhlavu 61 45 16 

20. Gerská x Ke Krkavci 40 40 - 

21. Bolevec – ŹST 49 5 44 

22. Bolevec – Studentská x Plaská 98 5 93 

23. Karlovarská x Na Chmelnicích 137 37 100 

24. Kilometrovka - Vinice 153 5 148 

25. Kilometrovka - Kalikovák 179 26 153 

26. Radčice – Košutecká x V Radčicích 217 92 125 

27. Skvrňany – Křimická x Vejprnická 132 69 63 

28. Skvrňany - Ter. Brzkové x Vejrrnická 66 40 26 
 

 


