4.

CYKLISTICKÁ DOPRAVA

20.12.2001 byl usnesením Rady mČsta PlznČ þ. 1211 schválen Generel cyklistických tras
mČsta PlznČ jako koncepþní dokument, jehož postupným naplĖováním vznikne na území
mČsta PlznČ ucelená síĢ cyklistických tras. Na jeho základČ se realizují jednotlivé úseky
komunikací pro cyklisty, buć jako souþást investiþních akcí do komunikaþního systému mČsta nebo
jako samostatné investiþní akce. Aktualizace generelu probČhly v letech 2005 a 2009.
Komunikace pro cyklisty jsou v generelu rozdČlené podle dvou hledisek: stavební existence
a typu.
Generel cyklistických tras mČsta PlznČ - délka komunikací pro cyklisty
typ trasy
stav
délka
celkem kategorie
existuje
17,40 km
pruh pro cyklisty (jednosmČrný) neexistuje
42,26 km
9,25 km
závislá na jiné investici
15,61 km
existuje
13,55 km
pás pro cyklisty (obousmČrný)
36,19 km
neexistuje
12,56 km
závislá na jiné investici
10,08 km
existuje
28,67 km
stezka pro chodce a cyklisty se
88,49 km
neexistuje
43,66 km
spoleþným provozem
závislá na jiné investici
16,16 km
existuje
74,70 km
polní,lesní cesta,obytná zóna
108,07 km
neexistuje
31,92 km
závislá na jiné investici
1,45 km
existuje
116,53 km
trasa v komunikaci
119,84 km
neexistuje
1,28 km
závislá na jiné investici
2,03 km

celkem

394,85 km

Tabulka: Generel cyklistických tras mČsta PlznČ – délka komunikací pro cyklisty

V roce 2010 se síĢ komunikací pro cyklisty na území PlznČ rozrostla díky nČkolika novČ
realizovaným úsekĤm stezek pro chodce a cyklisty, probČhlo také nČkolik rozsáhlejších
rekonstrukcí.
PČší zóna Martinská
Jako jedna z akcí navazujících na rozsáhlou pĜestavbu Americké ulice byla v roce 2010
rekonstruována ulice Martinská, která vede od Americké smČrem k sadovému okruhu. Z pĤvodnČ
nevzhledné jednosmČrné komunikace vznikla pČší zóna, ve které je povolena obousmČrnČ jízda
cyklistĤ (pro motorová vozidla, která mají dovoleno do zóny vjíždČt, je možný pouze jednosmČrný
provoz). Délka pČší zóny je cca 120m, povrch je z kamenné dlažby.
Investorem bylo mČsto PlzeĖ - Odbor investic Magistrátu mČsta PlznČ.
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I/20, úsek K dráze - Jasmínová
PĜi prodloužení dálniþního pĜivadČþe I/20, tj. od kĜižovatky s ulicí K dráze až ke kĜižovatce s
ulicí Jasmínovou (respektive k vjezdu do areálu pekárny) byla v celé délce této nové komunikace
(po levé stranČ smČrem do centra) postavena stezka pro chodce a cyklisty se spoleþným
provozem. Jedná se o další úsek "cyklistické výpadovky" vedoucí podél Koterovské ulice a smČĜující
do Koterova a dále do Starého Plzence.
Stezka má asfaltový povrch, její šíĜka je 3 m a délka cca 1 km. Investorem stezky bylo mČsto
PlzeĖ - Odbor investic Magistrátu mČsta PlznČ.

Stavební úpravy Karlovarské, úsek Lidická – Na Chmelnicích
PĜi rozsáhlé rekonstrukci kĜižovatky Karlovarská x Na Chmelnicích byla podél Karlovarské tĜídy
od kĜižovatky s Lidickou postavena i stezka pro chodce a cyklisty – þásteþnČ s rozdČleným, od
podchodu ke kĜižovatce na Chmelnicích se spoleþným provozem. Tento úsek je napojený na stezky
na Vinice (podél ul. Na Chmelnicích), na Košutku (podél Karlovarské), pĜes Lochotínský park ke
Kilometrovce a k ZOO, smČrem do centra vede trasa starou Lidickou a signalizovaným pĜejezdem
pĜes Lidickou do Bolevecké ulice. Pokraþování stezky podél Karlovarské od kĜižovatky s Lidickou ke
kĜižovatce s Boleveckou se projektovČ pĜipravuje (je vydáno územní rozhodnutí).
Stezka má asfaltový povrch, je široká 3 m (spoleþný provoz pČších a cyklistĤ), respektive 2 m
pás pro cyklisty u "rozdČlené" stezky. Její délka je cca 300 m. Investorem stezky bylo mČsto PlzeĖ
- Odbor investic Magistrátu mČsta PlznČ.
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Stezka Karlovarská – Rondel, oprava
Na stezce pro chodce a cyklisty se spoleþným provozem, která vede podél Karovarské tĜídy od
napojení ulice Otýlie Beníškové k þerpací stanici pod Boleveckou ulicí, byl kompletnČ vymČnČn
povrch. Starý asfalt na hranici životnosti byl vybourán, nový asfaltový povrch v šíĜce 4 m byl
peþlivČ vyspádován, aby stezku neniþila tak jako dĜíve srážková voda. Délka opraveného úseku je
cca 400 m.
Opravu provedla Správa veĜejného statku mČsta PlznČ za finanþního pĜispČní Státního fondu
dopravní infrastruktury.

Rekonstrukce polní cesty Radobyþice – HradištČ, I. etapa
Koncem roku 2010 byla zahájena oprava první þásti polní cesty (700 m dlouhý úsek u
Radobyþic) propojující lávku pĜes Úhlavu v Hradišti a Radobyþice. Polní cesta získá nový asfaltový
povrch, široká bude 3,5 m. Souþástí stavby je výsadba alejí stromĤ (javorĤ) podél cesty. Oprava
bude dokonþena v první polovinČ roku 2011.
Opravu financuje mČsto PlzeĖ, zajišĢuje ji Správa veĜejného statku mČsta PlznČ.
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