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Na přelomu září a října se v Jih-
lavě na ulicích Vrchlického a Jana 
Masaryka objevilo nové dopravní 
značení - tzv. cyklopruhy, tedy vy-
hrazené jízdní pruhy pro cyklisty 
a tzv. cyklopiktokoridory, neboli 
piktogramový koridor pro cyklisty. 

Toto dopravní značení se již dlou-
hou dobu zcela běžně využívá v za-
hraničí, u nás se mezi průkopníky to-
hoto opatření řadí Pardubice a Praha. 
Ostatní města se postupně přidávají, 
neboť jde o jednoduché a efektiv-
ní řešení na podporu cyklodopravy 
ve městě. Zároveň pruhy pomáhají 
zklidňovat automobilovou dopravu 
na širokých komunikacích a nutí řidi-
če k dodržování předepsané rychlosti

Cyklopruhy jsou vlastně obdobou 
jízdních pruhů pro motorová vozidla. 
Jejich hlavní předností a významem 
oproti „chodníkovým“ cyklostezkám 
je ochrana cyklistů v hlavním doprav-
ním prostoru. Cyklisté se na komuni-
kacích pohybují ve vyhrazeném jízd-
ním pruhu, který je označen svislou 
dopravní značkou IP20a a IP20b, a 
bývá zpravidla červeně podbarven z 
důvodu zviditelnění a upozornění pro 
řidiče. Cyklistům usnadňuje průjezd 
městem a zajišťuje jim ochranu před 
automobilovým provozem. 

V případech, kdy cyklista musí 
náhle vybočit z cyklopruhu (napří-
klad předjíždí jiného cyklistu, nebo 
objíždí překážku), musí se chovat 
opatrně a předvídavě, s ohledem 
na motoristy jedoucí za ním, nebo 
souběžně s ním. Motoristé nesmě-
jí na cyklopruh vjíždět, ani na něm 

Na straně 2 těchto novin zveřejňujeme výsledky 
ankety „Desatero problémů města Jihlavy“ včetně 
popisu, jak anketa probíhala a kolik lidí se jí zú-
častnilo. Další otázky k anketě města jsme položili 
náměstku primátora Rudolfu Chloupkovi.

Výsledky ankety pro veřejnost s názvem „De-
satero problémů města“ jsou známé. Kdo se té-
to ankety vlastně účastní?

Na veřejná projednávání přichází několik typů 
účastníků. Jedni se chtějí o daném problému něco 
dozvědět, poradit se s odborníky. Jiní mají na srd-
ci problém svůj, nebo ze svého okolí, a chtějí na 
něj upozornit vedení města a úředníky magistrátu. 
Jsou i tací, kteří si jenom chtějí popovídat o městě. 
A konečně je to i skupina negativistů, kteří žádné 
řešení nehledají a prostě si přijdou zanadávat.

Písemných a elektronických anket se pak obvyk-
le zúčastňují jenom první dvě označené skupiny.

Jsou vybrány skutečně nejzávažnější problé-
my občanů města? 

Tato otázka je už složitější a souvisí se složením 
účastníků projednávání i následné ankety. Může 
se stát, že se na projednávání objeví větší skupina 
lidí, kteří chtějí řešit svůj konkrétní problém, a ten 
se pak dostane na nejvyšší příčky, protože ostatní 
se ke slovu moc nedostanou. Tento jev lze odstra-
nit jednak tím, že se fóra účastní více aktivních 
občanů, kteří již mají částečně promyšleno, o čem 
chtějí diskutovat, ale jsou také ochotni naslouchat  
i jiným, a dále objektivizací výsledků fóra anke-
tou. 

Počty účastníků sice dosahují počtu, který 
pro statistické zjišťování stačí, problém však je 
v tom, že velmi pravděpodobně tito účastníci ne-

představují ze statistického hlediska reprezenta-
tivní vzorek.

I přesto se objevují významné problémy, z nichž 
některé jsou již zahrnuty do plánů města, a na dal-
ší takto mohou občané upozornit (nebo změnit 
pořadí naléhavosti).

Co se s výsledky děje dál?
Přestože se hledá desatero problémů města, do 

dokumentu, který je výsledkem fóra a ankety, se 
zahrnuje širší okruh témat, která byla diskutová-
na. Vznikne tak dokument „Plán zdraví a kvality 
života“, který je schvalován radou města. Ten se 
pak stává podkladem pro strategické plány i akční 
plány na kratší období. Je projednáván pravidelně 
na poradách vedení města a vyplývají z něj úkoly 
pro jednotlivé odbory magistrátu. 

Kromě toho z dokumentu vychází témata be-
sed a projednávání s vedením města a příslušnými 
odbory, která jsou zaměřena na užší témata, aby 
mohla být problematika podrobněji prodiskuto-
vána. Vždy na dalším fóru (a také v těchto novi-
nách a na webu města) jsou pak občané seznamo-
váni s tím, jak byly problémy desatera řešeny.

Má smysl se veřejného projednávání nebo an-
kety zúčastnit?

Pokud to ještě z předchozího textu nevyplynu-
lo, mám za to, že účast aktivního občana, kterému 
není jedno, co se okolo něj děje, má velký smysl. 
Jednak může říci těm, kteří o městě rozhodují, 
svůj názor, jednak účast rozumných lidí vyloučí 
převahu hlasů negativistů.

Důležité je také vědět, co může město řešit ve 
svých kompetencích, a s čím je potřeba se obrá-
tit na kraj, či stát. Dobré je i vědět, kam se obracet 
s konkrétními problémy.

Záleží na věku účastníků?
Letos poprvé se konalo i fórum mladých. Vcel-

ku pochopitelně se odrazilo to, že mládež obvyk-
le příliš nevnímá problémy typu stav kanalizace, 
nebo parkování automobilů. Velmi pozitivní ale 
byla atmosféra samotného projednávání a zjištění, 
že se  –náctiletí  velmi pozorně dívají okolo sebe a 
jsou schopni formulovat, co je trápí. Celkově lze 
říci, že mládež více vnímá problémy, které možná 
nevyžadují tolik fi nancí, ale je daleko obtížnější je 
řešit, nebo je nutno se jimi zabývat neustále, a je-
jichž řešení je během na dlouhou trať.

Jaké tedy z toho plynou závěry?
Je třeba si uvědomit, že pojmenování problé-

mu je prvním krokem k jeho vyřešení, často je 
však rychlé a jednoduché řešení tím nejhorším a 
nejdražším. Proto je potřeba zejména u dlouho-
dobých problémů věnovat i určitý čas na analýzu 
souvislostí, vypracování projektů, a bohužel často 
i na sehnání potřebných fi nancí. Společným přá-
ním občanů i vedení města je pak neustále zlep-
šovat prostředí k životu v našem městě. Že se ne-
dostane každý rok na všechny, to už prostě život 
přináší. -lm-

Jak pohlížet na anketu města?

Cyklopruhy v Jihlavě – jak na ně

CYKLOPIKTOKORIDOR je integrační opatření cyklodopravy, realizované na 
ulici Vrchlického a u pivovaru. Foto: archiv MMJ

parkovat. Mohou do něj vjet jen v 
odůvodněných případech, například 
při objíždění překážky, pro umožně-
ní průjezdu vozidel složek IZS, nebo 
při odbočování. Nesmí přitom ome-
zit ani ohrozit cyklistu, který pruhem 
projíždí. 

Současně s realizací cyklopruhů se 
před křižovatkami často objevují i tzv. 
předsunuté stopčáry s piktogramem 
cyklisty. Jde o řešení, které umožňuje, 
aby řidič viděl cyklisty před sebou a 

neohrožoval je v tzv. mrtvých úhlech 
vedle sebe, nebo za sebou. Cyklista 
čeká na zelenou ve vyčkávacím boxu 
před ostatními vozidly a projíždí kři-
žovatkou jako první. Tento vyčkáva-
cí prostor je červeně podbarven a je 
určen jen pro cyklisty - motoristé v 
něm nesmějí stát. 

Cyklopiktokoridor je integrační 
opatření cyklodopravy. Naznačuje 
účastníkům silničního provozu ide-
ální stopu průjezdu cyklistů a upo-

zorňuje na možný výskyt cyklistů. 
Nejčastěji se realizuje v případech, 
kdy je cyklostezka ukončena a cyklis-
té se musí plynule a bezpečně zařadit 
do hlavního dopravního prostoru. Je 
označen pouze piktogramy cyklisty 
a směrovým znakem (šipkou) přímo 
na komunikaci. Toto dopravní opat-
ření je volně pojízdné a neplynou z 
něj pro účastníky dopravního provo-
zu žádná práva a povinnosti. 

Cyklisté se pohybují ve směru šipek 
a neblokují zbytečně průjezd vozidel, 
zejména autobusů a nákladních aut. 
U parkovacích stání dbají zvýšené 
opatrnosti. Motoristé dbají zvýšené 
opatrnosti a neohrožují ani neome-
zují cyklisty nebezpečným předjíždě-
ním. V místech u parkovacích stání se 
musí ujistit, zejména při vystupování 
z aut, zda právě neprojíždí cyklista.

Cykloopatření na ulici Vrchlického 
u nemocnice a u pivovaru jsou sou-
částí cyklotrasy R02 (ze Smetano-
vých sadů na ulici Na Dolech) a jsou 
realizována v souladu se schváleným 
generelem cyklistické dopravy. 

Radnice si od těchto nových prvků 
dopravního značení slibuje přede-
vším lepší ochranu cyklistů v místech, 
kde nelze vybudovat klasickou cyk-
lostezku, ale také zklidnění dopravy v 
centru města. Cyklistická opatření na 
vozovce jsou v Jihlavě novinkou, ale 
po zkušenosti z jiných českých měst 
víme, že se tato novinka brzy ujme a 
bude hojně využívána.

Více informací o cyklistické infra-
struktuře lze nalézt na webu: www.
jihlava.cz/cyklo  -lm,rt-

Rudolf
Chloupek


