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V historii Česka bylo kolo, chůze 
a vlak běžným dopravním 

prostředkem
Automobily vytlačily z 
komunikací chodce a kola
Společné užívání dopravní
cesty je pro chodce a 
cyklisty příliš
nebezpečné



Doposud matky nepustí dítě na 
kole mezi automobily

• Všeobecně je pro obyvatele oprávněný 
strach z ohrožení automobilem

• Lidé se obávají dýchání emisí z aut 
(mýtus)

• Netuší, že většina dopravních cest ve 
městech nejsou hlavní silnice

• Bojí se kopců a deště



Cyklodoprava je alternativa

• Kdo jede na kole nebo jde pěšky, 
ten neřídí auto

• Neemituje rizikové látky a hluk a 
šetří kvalitu života ostatním

• Jízdy na kole do zaměstnání, škol a 
za volným časem mohou tvořit i 
polovinu dopravního módu - jsou do 
vzdálenosti 5 km.  



Denní dojíždění sníží výskyt 
civilizačních chorob na polovinu a 
tím i výdaje na zdravotnictví
• Jak nabídnout obyvatelům 
častější možnost nemotorové
dopravy?

• Odstranit strach z nehod a být 
co nejdále od zdrojů hluku a 
emisí





Aby všichni mohli jezdit na kole:

• Vybudovat od automobilů oddělené
cyklostezky

• Atraktivní cyklostezka je taková, kam 
se máma nebojí pustit své dítě na kole

• Vybudovat hustou síť směřující všude 
kam  potřebuji

• Kvalitní povrchy strojem i pro bruslaře, 
aby nebyly otřesy při denním dojíždění



Jak to zařídit? STAVĚT

• 1 až 3 % ze státního fondu 
dopravní infrastruktury na 
cyklostezky

• Organickou součástí veškerých 
dopravních i pozemních staveb 
by měla být kvalitní
infrastruktura pro cyklodopravu
a pěší



Za průkopnickou výstavbu jsou 
zodpovědní starostové

• Je to nad jejich síly ke všem starostem 
ještě budovat novou infrastrukturu

• Je třeba ze zákona pověřit 
specializovaný centrální orgán, jako je 
Ředitelství silnic a dálnic

• Po vybudování lze komunikace pro 
cyklisty předat obcím do užívání a 
správy





Existuje mezinárodní konsensus

• CSD 9 při OSN věnované dopravě
jednoznačně vybízí všechny státy světa 
k plánování a budování infrastruktury 
pro cyklodopravu

• Je to signál pro WB a evropské finanční
instituce

• Rozvoj cyklodopravy je účinnou cestou z 
hospodářské krize



Užitek cyklodopravy

• Fyzický pohyb - enormní úspory získané
prevencí civilizačních chorob

• Svoboda pohybu a zvýšení kvality života
• Viditelné snížení tlaku na životní
prostředí a zdraví

• Rozvoj stavebnictví, služeb, 
zaměstnanosti a snížení závislosti na 
dovozu uhlovodíků





Děkuji za pozornost


