
  

4. Cyklistická doprava 

4.1. Podpora cyklistické dopravy 

V Generelu cyklistických tras města Plzně je navržena základní síť tras o celkové délce 330 km. 
Dvě třetiny vedou po již existujících komunikacích, zbývající třetina bude postupně realizována 
buď jako samostatné stavby, nebo v rámci jiných investic. V posledních pěti letech přibylo na 
území Plzně 20 km komunikací pro cyklisty. Celkem je vybudováno 18,6 km smíšených stezek 
pro chodce a cyklisty a 28,9 km samostatných cyklistických pruhů a pásů. 
 
K nejvýznamnějším akcím v cyklistické dopravě realizovaným v roce 2005 patří: 

Cyklistická trasa Severní Předměstí – centrum  

 Cyklistická trasa byla navržena jako páteřní trasa propojující nejlidnatější plzeňské sídliště a 
centrum města. Trasa má převážně formu stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem – 
na stávajících chodnících byl vymezen pruh pro cyklisty. Jedná se o jednu z nejdelších ucelených 
tras na území Plzně (celková délka 5 km), 
která navazuje na již existující trasy do 
Doubravky (stezka podél ulice U Prazdroje) a 
na Slovany (přemostění nádraží). 
 

 
Trasa je součástí cykloturistické trasy č.35, 
která vede z Plzně do Manětína a byla 
zprovozněna k turistické olympiádě konané 
v červenci 2005 v Plzni.  
 

Náklady na stavbu včetně dopravního značení byly 
cca 2 mil. Kč.  



  

Lávka přes Úhlavu v Hradišti včetně vyznačení cyklistické trasy Hradiště – Radobyčice 

Stavbou lávky pro pěší a cyklisty na řece Úhlavě byly propojeny městské části (bývalé vesnice) 
Hradiště a Radobyčice. Pro cyklisty se jedná o prodloužení oblíbené trasy podél Radbuzy a 
Úhlavy až na hranice města. Tato trasa je využívaná jednak 
pro cílovou dopravu, především ale pro rekreační jízdy do 
oblasti údolí Úhlavy.  
Pro stavbu byla využita demontovaná 
ocelová konstrukce lávky nad 
Hlavním nádražím ČD.  

 
 
Lávka je z obou stran přístupná po polních cestách, z Hradiště do Radobyčic byla vyznačena 
směrovým dopravním značením cyklistická trasa v délce 2,4 km. 
 

Stezka pro chodce a cyklisty podél ulic Lidická a Plaská  

V ulicích Lidická a Plaská jsou čtyřpruhové komunikace s tramvajovým tělesem a až čtyři metry 
široké chodníky oddělené zeleným pásem. Z šířky těchto chodníků byly vyčleněny vodorovným 
dopravním značením jednosměrné pruhy 
pro cyklisty, v krátkém úseku byl chodník 
využit pro zřízení společné stezky pro 
chodce a cyklisty.  

Celková délka nové stezky pro chodce a 
cyklisty, navazující na existující úseky 
v Lochotínském parku, je 2,7 km. 



  

Mezinárodní cykloturistická trasa č.3 (Praha – Plzeň – Regensburg) 

11.6.2005 byla uvedena do provozu mezinárodní cyklistická trasa č.3 Praha – Plzeň – Regensburg. 
Trasa vede převážně po stávajících komunikacích, k její realizaci bylo tedy třeba především 
osazení směrového dopravního značení. Trasa vede z Valchy přes Litice, Výsluní, Slovany a 
Doubravku do Červeného Hrádku. Délka tohoto 
úseku je 25,5 km.  

 
Trasa je navržena převážně po místních a účelových komunikacích s nízkou intenzitou motorové 
dopravy, cca 5 km vede po stezce pro chodce a cyklisty.  

4.2. Bezpečnost cyklistické dopravy 
V následující tabulce je uvedeno srovnání celkové nehodovosti v Plzni s nehodovostí cyklistů. 
 

Rok 2005 
Počet 
nehod 

Smrtelná 
zranění 

Těžká 
zranění 

Lehká 
zranění 

Hmotná škoda 
[Kč] 

všechny nehody v Plzni 4 200 7 11 448 150 437 600 
z toho s účastí cyklistů 45 0 0 39 380 400 
z toho na cyklostezce 0 0 0 0 0 
 
Pozn.: ze 45 dopravních nehod s účastí cyklistů byli ve 26 případech vinni sami cyklisté. 
 
 
 
 
 
 


