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Chtěl bych se tímto vyjádřit k něk-
terým postojům tzv. „odborníků“ 
na dopravu. Již samotný autor toho-
to článku má v nadpise chybu, kde 
uvádí, že díky cyklopruhům nebude-
me cyklisty muset objíždět. Zřejmě 
myslel předjíždět.

Chápu, že některé úpravy cyklo-
dopravy jsou žádoucí nejen v rám-
ci bezpečné integrace cyklistické 
dopravy tam, kde je to vhodné a jsou 
k tomu vytvořeny alespoň základní 
podmínky podle platných norem a 
technických předpisů. Jindy je tře-
ba ale uznat, že se něco nepovedlo 
a vede to spíše k chaosu a nepocho-
pení.

Pan radní Beke se v článku vyjád-
řil, že si to několikrát projel, a je pro 
v takových úpravách pokračovat. Jen 
se bojím toho, že jestli se pan rad-
ní sveze někdy třeba tramvají, za-
čne prosazovat i kolejovou dopra-
vu. Dále se vyjádřil i v tom směru, že 
není čas čekat na to, až se komunika-
ce opraví, hlavně ať jsou cyklopru-
hy i tam, kde je komunikace rozbitá, 
kanálové vpusti propadlé, tak jak je 
to vidět i na snímku v tomto článku. 
Další technické parametry rozebírat 
nebudu, jen mám obavy, že místy 
nesplňují zákonné parametry uvede-
né v ČSN a TP.

Co na tom, že Technické podmínky 
navrhování komunikací pro cyklis-
ty TP 179 uvádí v kapitole 4.2 Inte-
grační opatření cyklistické dopravy v 
hlavních principech toto:

„Z hlediska stavebně-technického:
• zajištěn má být dostatečně kvalitní 

stav vozovky, uličních vpustí i ostatních 
souvisejících prvků infrastruktury;

• realizace opatření na poškozeném 
povrchu vozovky, u výtluků či propad-
lých uličních vpustí není ekonomicky 
účelná a může být rizikovější z hledis-
ka bezpečnosti a plynulosti provozu 
oproti stavu bez realizace cyklistických 
opatření.“ 

Korunu všemu nasadil pan mluvčí 
města Radovan Daněk, zřejmě další 
„odborník“ na dopravu, když uvedl, 
že odbor dopravy podcenil informo-
vanost o této novince, a vzhledem k 
nejasnostem a neznalostem doprav-
ních předpisů mnohými lidmi 
vysvětlil, co cyklopruh vlastně zna-
mená, a to tím způsobem, že veřej-
nost nepřesně a jen částečně infor-
moval o právech a povinnostech jak 
cyklistů, tak i ostatních řidičů. Takže 
vlastně jeho vysvětlení je spíše kon-
traproduktivní a povede k ještě vět-
ším dohadům a nejasnostem. Dále v 
článku uvádí, pro laickou veřejnost 
matoucí, výraz „ochranný“ jízdní 
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pruh. Zákon o provozu na pozem-
ních komunikacích uvádí pojem 
jízdní pruh pro cyklisty. Ochranný 
jízdní pruh je uveden v Technických 
podmínkách, které jsou především 
pro odbornou část veřejnosti.  Takže 
opět nezvládnutá edukace?

Pro ujasnění celé problematiky 
cyklopruhů lze tedy uvést zásadní 
práva a povinnosti, které vyplývají 
ze zákona o provozu na pozemních 
komunikacích:

§ 57
1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyk-

listy, vyhrazený jízdní pruh pro cyk-
listy, stezka pro cyklisty nebo je-li na 
křižovatce s řízeným provozem zřízen 
pruh pro cyklisty a vymezený prostor 
pro cyklisty, je cyklista povinen jich 
užít v daném místě a směru, ledaže 
by tím mohla být ohrožena bez-
pečnost nebo plynulost provozu na 
pozemních komunikacích. 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že 
pokud je například povrch vozovky 
ve špatném stavu, jsou zde překážky, 
výtluky, nečistoty apod. a cyklista z 
hlediska bezpečnosti vyhodnotí, že 
je ohrožena jeho bezpečnost, může 
jet klidně i v pruhu pro vozidla.

§14
(3) Jede-li vozidlo, pro které je vyhra-

zen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízd-
ním pruhu nebo tramvaj jinou rychlos-
tí než ostatní vozidla jedoucí stejným 
směrem, nejde o vzájemné předjíždění. 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že 
není třeba dodržovat předepsaný 
boční odstup vozidlo – cyklista 1,5 
m dle ustanovení o předjíždění.

(5) Je-li vyznačen jízdní pruh vodo-
rovnými dopravními značkami jako 
jízdní pruh pro cyklisty, použijí se pro 
cyklisty a řidiče jiných vozidel odstav-
ce 1 až 3 obdobně. Na jízdní pruh pro 
cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v 
podélném směru rovněž tehdy, není-
li přilehlý jízdní pruh pro toto vozi-
dlo dostatečně široký. Při vjíždění na 
jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič 
ohrozit cyklistu jedoucího v tomto 
pruhu.

V odstavci  1 se dále dozvíme, že 
zde obdobně platí pro ostatní řidiče 
i to že:

- na tento jízdní pruh smí vjet v podél-
ném směru i při objíždění, předjíždě-
ní, odbočování, otáčení, vjíždění na 
pozemní komunikaci, nebo vyžadu-
jí-li to zvláštní okolnosti;

- pořád při tom platí ust. § 14 odst. 
5 - Při vjíždění na jízdní pruh pro 
cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu 
jedoucího v tomto pruhu;

Takže nejenom širší vozidla, jak 
uvádí mluvčí města.

Tato ustanovení jsou celkem zásad-
ní pro výklad jízdy v tomto prostoru. 
Dá se říct, že cyklista si v podstatě 
nemusí dělat starosti s tím, že pokud 
je cyklopruh ve špatném stavu nebo 
jsou zde nějaké překážky, jede mimo 
tento pruh. 

Také řidiči vozidel, pokud budou 
na silnici výtluky, nerovnosti a nepo-
řádek (což se v Jihlavě bohužel stává 
často) mohou, pokud neohrozí cyk-
listu, vjíždět do cyklopruhu, protože 
objíždí překážku. Stejně tak, pokud 
budou třeba předjíždět vozidlo 
odbočující vlevo, nebo objíždět sto-
jící vozidlo apod.

Nechám tedy na čtenářích, jestli 
za situace, která je v současnosti na 
jihlavských komunikacích, má cenu 
tvrdohlavě stát za volbou cyklopru-
hů i v místech, kde se prakticky cyk-
listé nevyskytují nebo jen zcela spo-
radicky, povrch je ve špatném stavu 
a mnohdy nevyhovují ani technické 
parametry pro jejich zřízení. Před 
každou takovou realizací, by měla 
být provedena odborná studie dané-
ho prostoru a podmínek.

Je zajímavé, že k dané problematice 
se nevyjádřil nikdo opravdu kompe-
tentní, třeba z odboru dopravy měs-
ta.

Možná by bylo dobré se zamyslet 
nad tím, jestli prvně neopravit chod-
níky, které jsou taky v katastrofálním 
stavu, jestli neopravit nevyhovují-
cí a drahé osvětlení nebo nevyhazo-
vat peníze za příšerné dřevěné obru-
by kolem komunikací (jde snad o 
evropskou raritu). Myslím, že vyzna-
čení cyklopruhů vyjde na nemalé 
peníze, a výsledek…

 Pavel Hable

Ad Nové cyklopruhy mnoho řidičů rozčílily, 
díky nim však nemusí cyklistu objíždět


