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1 ÚVOD 

 

Historie cyklistiky sahá do poloviny 19.století, kdy v roce 1861 Pirre Michaux zdokonalil 

pohon z odrážení na šlapání přes jednorychlostní pevné kliky na předním kole. Dopravní 

prostředek nazýval „vélocipede“ a v pařížské továrně Michaux & Lallement začali s 

velkým úspěchem sériově vyrábět velocipéd. 

 

Bicykly našly využití hned v několika oblastech. Jízdní kolo se stalo plnohodnotným 

dopravním prostředkem, zejména v dosahování cílů v kratších vzdálenostech v rámci měst 

nebo mezi obcemi. Protože je poháněno lidskou silou, jeho používání nemá přímý škodlivý 

vliv na životní prostředí ve srovnání s automobily. Jízda na kole podporuje fyzickou 

kondici. 

 

Krátce po vynálezu bicyklu se začaly pořádat závody. Jak se jízdní kolo vyvíjelo, vznikaly 

nové druhy závodů – silniční, dráhové a v poslední době populární BMX. Sportovní 

cyklistika se stále těší velké oblibě a nejslavnější závod tour de France se jezdí od roku 

1903 dodnes. 

 

Bicykly jsou v současné době úspěšně používány v zaměstnání, například pracovníky 

České pošty nebo policisty a zdravotníky v Londýně, a to pro snadnou manipulaci, 

odstavení a možnost průjezdu pěšími zónami. Cykloturistika je provozována za účelem 

poznávání a aktivní rekreace. Pro tento účel se v České republice v posledních 10 letech 

začaly systémově budovat cyklotrasy a cyklostezky v návaznosti na evropský historický 

trend vycházející zejména z Francie a Holandska. 

 

Cyklistická doprava a cykloturistika mají nesporně pozitivní vliv na dopravní situaci, 

dopravní obsluhu území a životní prostředí. Na současném stavu cyklotras v ČR se 

projevuje zejména fakt, že byl tento způsob dopravy před rokem 2000 u nás ze strany státu 

koncepčně i finančně opomíjen. Proto při navrhování nových cyklistických tras se často 

hledá marně samostatný prostor, který by bylo možno vymezit jen pro provoz cyklistů. 

Často se přistupuje se ke slučování s provozem chodců nebo motorových vozidel, což 

klade nároky na dopravně bezpečnostní řešení komunikací a také nutnost dodržet pravidla 

pro prostředí bez bariér v zastavěném území.  
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Téma bakalářské práce jsem si vybrala, protože jsem uživatelem cyklostezky Rožnovská 

Bečva a vnímám trend narůstajícího počtu všech účastníků jejího provozu postupně každý 

rok od dob jejího zprovoznění. Znám také z praxe kolizní místa a bariéry, které provoz na 

trase komplikují. V bakalářské práci se pokouším navrhnout řešení pro odstranění nebo 

eliminaci těchto nedostatků, která povedou k pohodlnému a bezpečnému užívání trasy 

všemi účastníky provozu včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

s ohledem na charakter daného úseku. 

 

1.1 Cíl bakalářské práce 

 

Cílem bakalářské práce je zajištění komfortních podmínek využití cyklistické dopravy 

v rámci řešeného úseku Cyklostezky Dolní Bečva – Rožnov pod Radhoštěm s ohledem na 

ostatní účastníky provozu. 

 

Cílem bakalářské práce návrh řešení zajišťujících komfortní podmínky využití cyklistické 

dopravy v rámci řešeného úseku Cyklostezky Dolní Bečva – Rožnov pod Radhoštěm. 

Navržené řešení bude v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na výstavbu a 

údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 Státního fondu dopravní infrastruktury 

(SFDI). Při řešení budou akceptována bezpečnostní, koncepční a ekonomická kritéria a 

rovněž dopravně bezpečnostní opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

1.2 Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je analýza současného stavu řešeného úseku Cyklostezky 

Dolní Bečva – Rožnov pod Radhoštěm a návrh řešení zajišťující komfortní podmínky 

využití cyklistické dopravy. Navržené řešení je v souladu s Pravidly pro poskytování 

příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 Státního fondu 

dopravní infrastruktury (SFDI). Při řešení jsou akceptována bezpečnostní, koncepční a 

ekonomická kritéria a rovněž dopravně bezpečnostní opatření pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

 



14 
 

1.3 Podklady 

 

Část podkladů pro bakalářskou práci byla získána přímo průzkumem na místě, měřením a 

fotografováním. Základní údaje o řešeném úseku poskytl stavební odbor Městského úřadu 

v Rožnově pod Radhoštěm a odpovědná pracovnice obecního úřadu obce Dolní Bečva. 

Dále jsem použila platný územní plán města Rožnova pod Radhoštěm a obce Dolní Bečva. 

 

Použila jsem informace z veřejně přístupných zdrojů : 

- www.cuzk.cz – katastrální mapa 

- http://jdtm-zk.cz/ - jednotný datový model zlínského kraje 

- www.maps.google.cz – mapy, street wiew 

- www.cykloatlas 

- www.sfdi.cz - Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu 

cyklistických stezek pro rok 2015/2016 

- www.ibesip.cz – dopravně bezpečnostní pravidla 

- www.somaro.cz – dopravní značení 

- vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na bezbariérové 

užívání staveb 

- další vyhlášky, normy a odborná literatura uvedené v seznamu použité literatury 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

Prostor místní komunikace 

Je prostor nad tou částí komunikace, která slouží veřejnému dopravnímu provozu 

(vozidlům i chodcům), popř. pobytu, dopravě statické i dynamické včetně pásů zeleně a v 

úsecích mimo území zastavěné nebo zastavitelné včetně tělesa místní komunikace (viz 

obrázky 5 a 6). Dělí se na hlavní dopravní prostor a přidružený prostor. [1] 

Hlavní dopravní prostor 

Je část prostoru místní komunikace u komunikací funkčních skupin A, B a C s postranními 

obrubníky vymezená vnějším okrajem bezpečnostního odstupu, u komunikací bez 

postranních obrubníků vymezená šířkou mezi vodicím a/nebo záchytným bezpečnostním 

zařízením, u komunikací bez těchto zařízení vymezená šířkou koruny komunikace. [1] 

Přidružený prostor 

část prostoru místní komunikace mezi hlavním dopravním prostorem a vnějším okrajem 

prostoru místní komunikace. Je využíván statickou i dynamickou dopravou a zejména 

chodci a cyklisty. Je to prostor nad přidruženými pruhy/pásy a/nebo chodníky včetně 

zeleně, pokud se nejedná o postranní pás, jehož šířka je větší než 8,00 m, popř. 3,00 m. [1] 

Vodicí prvek 

Je prvek, který vymezuje prostor pro pohyb jednotlivých účastníků provozu v prostoru 

místní komunikace (jízdní pruh/pás, jízdní pruh/pás pro cyklisty, pruh/pás pro chodce, 

tramvajový pás zvýšený/nezvýšený, autobusový/trolejbusový pruh). Může být tvořen 

vodorovným dopravním značením, vodicím proužkem s odlišným povrchem, 

odvodňovacím proužkem, dlažbou, reliéfní dlažbou, hmatným pásem, zeleným pásem, 

rigolem, směrovými sloupky, zvýšenou tvarovkou, zvýšeným obrubníkem, vodicí stěnou 

apod. [1] 

Komunikace pro cyklisty 

Je pozemní komunikace nebo její část, na které není zakázán provoz cyklistu. [2] 

Jízdní pruh pro cyklisty 

Je skladební prvek prostoru místní komunikace. Šířka je 1,00m. Používá se v hlavním i 

přidruženém dopravním prostoru. Nejmenší šířka zpevněné části pruhu 0,75 m. [1] 

Jízdní pruh pro cyklisty je část pozemní komunikace určená pro jeden jízdní proud cyklistů 

jedoucích za sebou.  [2] 

Kód dopravního značení: IP 20a/b, V 14 
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Pás pro cyklisty 

Je pozemní komunikace nebo její část, která je složena z jízdních pruhů pro cyklisty. [2] 

Pruh/pás pro chodce 

Je část pozemní komunikace určená pro provoz chodců. [2] 

Základní šířka pruhu pro chodce je 0,75m. Je skladebním prvkem na chodnících nebo 

stezkách pro chodce. Navrhují se vždy nejméně 2 pruhy (1,50m). V odůvodněných 

případech 1 pruh. [1] 

Pruh/pás pro chodce se odděluje od hlavního dopravního prostoru bezpečnostním 

odstupem 0,50 m, případně 0,25 m (viz obrázek 1 a tabulka 4) a může být ještě oddělen 

postranním dělicím pásem, popř. zábradlím. [1] 

Bezpečnostní odstup 

Nezbytný odstup dopravního pruhu určitého druhu od dopravního pruhu odlišného druhu 

nebo od pevné překážky. Volí se hodnoty 0,25, 0,50, 0,75m. U jízdního pruhu/pásu pro 

motorová vozidla se bezpečnostní odstup vkládá vně vodicího proužku. U jízdního pruhu 

pro cyklisty je vodicí proužek součástí bezpečnostního odstupu. [1] 

Úrovňový přechod pro chodce 

Úrovňový přechod pro chodce má křížit jízdní pruhy/pásy kolmo. Na nově navrhovaných 

komunikacích má být největší délka neděleného přechodu 6,50 m mezi obrubami. 

Standardní šířka přechodu pro chodce je 4,00 m, nejmenší šířka přechodu je 3,00. Je třeba 

počítat s čekací plochou podle intenzity provozu chodců, a to 0,50 m2 (nejméně 0,30 m2) 

na jednoho chodce. [1] 

Kód dopravního značení: V 7 Přechod pro chodce (povinné vodorovné dopravní značení), 

IP 6 Přechod pro chodce, A 11 Pozor, přechod pro chodce! [3] 

Společný pás pro provoz cyklistů a chodců 

Je pozemní komunikace nebo její část určená pro společný provoz chodců a cyklistů. [2] 

Stezka pro cyklisty („cyklostezka“) 

Je pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz cyklistů. Označuje se dopravní 

značkou č. C 8a „Stezka pro cyklisty“. [2] 

Jedná se o stavebně upravenou a dopravním značením vymezenou komunikaci určenou 

cyklistům, bruslařům, koloběžkářům apod., případně i chodcům. 

Stezka pro chodce a cyklisty 

Je pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz chodců a cyklistů. Označuje se: 

a) v případě společného pásu pro provoz chodců a cyklistů dopravní značkou č. C 9a 

„Stezka pro chodce a cyklisty“ (dále uváděno „se společným provozem“), 
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b) v případě odděleného pruhu/pásu pro chodce a pruhu/pásu pro cyklisty dopravní 

značkou č. C 10a „Stezka pro chodce a cyklisty“ (dále uváděno „s odděleným provozem“). 

[2] 

Cyklistická trasa 

Je pozemní komunikace pro cyklisty upravená (dopravním značením případně i stavebně) 

pro provoz cyklistů (v označeném směru). [2] 

Kód dopravního značení: IS 19a/b/c/d, IS 20, IS 21a/b/c/d   [4] 

Přejezd pro cyklisty („cyklopřejezd“) 

Jedná se o koridor pro přejezd křížené komunikace (zpravidla nadřazené třídy), na rozdíl 

od jiných zemí nemá cyklista v ČR na přejezdu přednost. Někdy se doporučuje před 

přejezd umístit DZ P4 („Dej přednost v jízdě“) Výjimku tvoří přejezdy řízené světleným 

signalizačním zařízením (semafory). 

Kód dopravního značení: IP 7, V 8a, V 8b [4] 

Sjezd 

je připojení účelové komunikace, (ev. polní cesty a lesní cesty), na silnici nebo místní 

komunikaci. [1] 

Samostatný sjezd 

připojuje místo ležící mimo vozovku, tj. sousední ne-movitosti, případně sousední 

pozemky. [1] 

Přirozená vodicí linie 

Přirozenou vodící linii tvoří přirozená součást prostředí, napříkad stěna domu, podezdívka 

plotu, obrubník trávníku vyšší než 60 mm, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl nebo jiné 

kompaktní prvky šířky nejméně 400 mm a výšky nejméně 300 mm. Slouží především 

nevidomým. Přerušit přirozenou vodicí linii lze nejvýše na vzdálenost 8000 mm, při delším 

přerušení než 8000 mm se doplňuje umělou vodicí linií. [5] 

Umělá vodicí linie 

Je speciálně vytvořená součást stavby sloužící k orientaci osob se zrakovým postižením 

při pohybu v interiéru či exteriéru. Musí navazovat na přirozenou vodicí linii. Tvoří ji 

podélné drážky o šířce a 400 mm (300 mm interiér). Změny směru se provádějí v pravém 

úhlu. [5] 

Signální pás 

Je zvláštní forma umělé vodicí linie, označuje místo odbočení z vodicí linie k orientačně 

důležitému místu (například přístup k přechodu pro chodce) a zároveň určuje směr 

přecházení, určuje přístup k místu nástupu do vozidel veřejné dopravy. Povrch signálního 
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pásu musí mít od okolí hmatově i barevně odlišnou strukturu, vnímatelnou bílou holí, šířku 

800 – 1000 mm, délku směrového vedení musí mít minimálně 1500 mm, u změn 

dokončených staveb může délka vedení snížena na 1000mm. Povrch plochy do vzdálenosti 

250mm od pásu musí být rovinný, protiskluzný a vizuálně kontrastní. Signální pás 

navazuje na vodící linii, v místě styku dvou tras signálních pásů se provádí přerušení pásu 

v délce, která se rovná šířce pásu. [5] 

Varovný pás 

Je zvláštní forma umělé vodicí linie, která ohraničuje nepřístupné nebo nebezpečné místo. 

Umisťuje se především na rozhraní mezi chodníkem a silnicí před vstupem do vozovky 

v místě sníženého obrubníku, při výjezdech z rodinných domů přes chodník, dále určuje 

místo se zákazem vstupu. Varovný pás musí mít šířku 400 mm a musí přesahovat signální 

pás oboustranně o 800 mm (je-li šířka chodníku menší než 2400 mm, začíná signální pás 

na straně u přirozené vodicí linie, přesah varovného pásu je pak jen na jedné straně). 

Povrch varovného pásu musí mít od rovinného protiskluzného okolí ve vzdálenosti 250mm 

hmatově i barevně odlišnou strukturu. [5] 

Hmatný pás 

Je zvláštní forma varovného pásu. Na společné stezce vymezuje oddělený prostor pro 

chodce a cyklisty. Šířka pásu je 300 až 400 mm, přesahuje signální pás o 800mm na obou 

stranách. Povrch pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu, okolí pásu š.250mm musí být 

barevně kontrastní a s protiskluznou úpravou. [5] 
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3 NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ 

DOPRAVY ČR PRO LÉTA 2013-2020 

 

Usnesením vlády České republiky č. 382 ze dne 22. května 2013 byla schválena Národní 

strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020 (dále jen „Strategie“). Tímto 

vládním dokumentem se ukládá ministrům dopravy, pro místní rozvoj, životního prostředí, 

zemědělství, zdravotnictví, vnitra a školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit provedení 

analýzy současného stavu cyklistické dopravy v ČR a předložit informaci o plnění opatření 

a cílů uvedených ve Strategii. Na základě tohoto dokumentu byly provedeny analýzy a 

návrhy rozvoje cyklodopravy na úrovni jednotlivých krajů a některých měst. Strategie je 

základním celostátním koncepčním materiálem pro budování cyklodopravy v ČR 

v návaznosti na evropskou síť cyklistických tras a s ohledem na regionální a místní 

podmínky. Vybudování kvalitní sítě cyklistických tras přispěje ke zlepšení mobility 

v území, k rozvoji cykloturistiky, k ochraně životního prostředí a podpoří lidské zdraví. 

Ze Strategie vyplývají specifické cíle: 

– zajištění financování cyklistické infrastruktury 

– zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy 

– realizace národního produktu Česko jede 

 

3.1 Zajištění financování cyklistické infrastruktury - SFDI 

 

Rozvoj cyklistických komunikací a jejich financování závisí z větší části na hospodaření 

obcí a měst. Díky Strategii je možno za podpory státu a EU čerpat příspěvky nebo dotace, 

které ve financování částečně pomohou.  

Počínaje rokem 2011 vyhlašuje pro každé 12 měsíční období Státní fond dopravní 

infrastruktury (SFDI) Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu 

cyklostezek. Poprvé SFDI přispěl na výstavbu cyklostezek částkou 12mil.kč na 7 akcí. 

Trend přidělování příspěvků ukazuje graf č. 1. 

 

Celkem tak bylo v letech 2000-2014 financováno 499 akcí v celkové výši 1,56 mld. Kč. 

Aktuálně jsou vyhlášena Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu 

cyklistických stezek pro rok 2015/2016 (dále jen „Pravidla“). V rámci II. kola je možné 

podání žádostí o poskytnutí příspěvku do 1. 6. 2015.  
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Graf 1 Přidělené dotace SFDI na realizaci cyklistických komunikací [17] 

 

3.1.1 Podporované akce 

Finanční příspěvek podle Pravidel bude poskytován na: 

- Výstavbu cyklostezky (realizace nové nebo přestavba stávající cyklostezky) 

- Údržbu cyklostezky (práce ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

Cyklistická stezka je pro účel „Pravidel“, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, místní 

komunikací IV. třídy nebo veřejně přístupnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen 

provoz silničních motorových vozidel. V rámci žádosti lze zažádat o výjimku vjezdu 

motorových vozidel. [6] 

Cyklistická stezka :  

- musí splňovat požadavky TP 179 a ČSN 73 61 10 pro cyklistické komunikace 

- musí být zařazena jako cyklistická stezka nebo stezka pro cyklisty a chodce se 

společným nebo odděleným provozem 

- je značena dopravním značením C8a,b, C9a,b, C10a,b   [6] 

 

3.1.2 Výše příspěvku 

Z rozpočtu SFDI lze poskytnout maximální příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných 

nákladů stavební části při výstavbě nové cyklostezky nebo celkových uznatelných nákladů 

na údržbu cyklostezky realizovaných v roce 2015 a 2016. 

Z financování jsou vyloučeny položky: veřejné osvětlení, odpočívací plochy, přeložky sítí 

(s výjimkou přeložení sítí vyvolaných stavbou cyklostezky), dešťová a splašková 
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kanalizace nesouvisející s výstavbou cyklostezky, sjezdy a nájezdy na sousední 

nemovitosti, výsadba vegetace, opěrné zdi (které nejsou součástí tělesa cyklostezky), 

oplocení, demolice objektů, geodetické a geometrické práce (s výjimkou zaměření 

skutečného provedení stavby a vedlejší rozpočtové náklady. Vyvolané náklady stavby 

budou uznatelné do výše 25% celkových uznatelných nákladů stavební části. 

O maximální výši rozhoduje výbor SFDI a stanoví podmínky a termíny čerpání. Příspěvek 

přiznaný v roce 2015 lze čerpat také v roce 2016.  [6] 

 

3.1.3 Příjemce příspěvku 

Žadatelem o příspěvek může být obec jako vlastník cyklistické stezky nebo příspěvková 

organizace zřízená obcí, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce, případně 

svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud je akce, pro kterou příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho 

činnosti.  [6] 

 

3.1.4 Podmínky pro poskytnutí příspěvku 

Na poskytování příspěvku se vztahují také „Pravidla pro financování programů, staveb a 

akcí z rozpočtu SFDI“. [6] 

Příspěvek je účelový, vztahuje se jen na akci, pro kterou byl schválen. Plnění příspěvku 

probíhá na základě smlouvy mezi žadatelem a SFDI. [6]  

Je možné požádat o příspěvek na akce již započaté, příspěvek bude přiznán jen na etapy 

realizované v letech 2015 a 2016.  [6] 

Výběr zhotovitele musí být proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, a to i v případě zakázek malého rozsahu. [6] 

Realizace akce musí probíhat podle dokumentace schválené stavebním řízením. Veškeré 

změny oproti schválené dokumentaci lze provádět jen s předběžným souhlasem SFDI.  [6] 

Žadatel musí doložit, že je schopen spolu s příspěvkem SFDI akci financovat. 

Cyklistická stezka realizovaná s přispěním SFDI nesmí sloužit podnikatelským účelům a 

po dobu 8-mi let od vyhodnocení musí plnit funkci, pro kterou byla zřízena.  [6] 

 

3.1.5 Náležitosti žádosti 

Základní součástí žádosti o příspěvek jsou: 

-Průvodní list 

-Položkový rozpočet, respektive cenu zhotovitele, pokud výběrové řízení již proběhlo 
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-Platné stavební povolení 

-Ověřenou projektovou dokumentaci ze stavebního řízení (ne starší 4 let) 

-prohlášení o schopnosti pokrýt náklady vlastním podílem spolu s navrhovaným 

příspěvkem 

-stanovisko správce toku (v případě trasování cyklostezky v blízkosti řeky) 

-video prezentace stávajícího stavu, obrazová prezentace dokončených úseků, slovní 

odůvodnění záměru (funkční využití, očekávané přínosy) 

-údaje k bezpečnostním, koncepčním a ekonomickým kritériím.   [6] 

 

3.1.6 Výběr a hodnocení akcí 

Schválená komise SFDI stanovuje výši příspěvku na základě kritérií: 

- Bezpečnostní kritéria - 40% váha 

(intenzita dopravy, směrové vedení, přechody, přejezdy, dopravní značení, křížení, 

zdůvodnění bezpečné cesty) [6] 

- Ekonomická kritéria – 30% váha 

V rámci vyhodnocování bude provedeno porovnání 

„ceny akce“ (uznatelných nákladů akce) přepočtené na 1m2 cyklistické stezky s cenovým 

normativem pro cyklostezky.   [6] 

- Koncepční kritéria – 30% váha 

V rámci tohoto kritéria se hodnotí soulad akce s Národní strategií rozvoje cyklistické 

dopravy, s regionálním programem rozvoje cyklodopravy a návaznost cyklistické stezky 

na stezky již realizované nebo plánované.  [6] 

 

3.2 Zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy 

 

Byl spuštěn edukativní projekt „Cyklistická akademie“, který představuje informační 

portál zaměřený jednak na města, jako potenciální zřizovatele cyklistických tras a také na 

projektanty. Projekt představuje odborné semináře, poskytuje propagační materiály, 

metodické příručky, zahraniční materiály uvádějící řešené příklady integrace cyklistické 

dopravy do původní infrastruktury. 
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3.3 Realizace národního produktu Česko jede 

 

Projekt „Česko jede“ je zaměřený na podporu a rozvoj cykloturistiky v České republice. 

To představuje například budování tras v návaznosti na jiné druhy dopravy nebo 

v návaznosti na evropskou síť cyklotras (EUROVELO). Projekt je také zaměřen na 

podporu služeb a rozvoj lidských zdrojů zaměřených na cykloturistiku. 
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4 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

Řešený úsek se nachází v katastru obce Dolní Bečva a katastru města Rožnov pod 

Radhoštěm. Oba subjekty jsou součástí okresu Vsetín v severovýchodní okrajové části 

Zlínského kraje.  

Město Rožnov pod Radhoštěm, je obec s rozšířenou působností pro území 9 obcí: Dolní 

Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, 

Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice a Zubří. 

Obec Dolní Bečva má platný územní plán s účinností  3.10.2012. Město Rožnov pod 

Radhoštěm má platný územní plán s účinností  30.12.2011. 

Jedná se o turisticky atraktivní region a v tomto směru má dosud velký nevyužitý 

potenciál. 

 

4.1 Charakteristika obce Dolní Bečva 

 

4.1.1 Historie 

První zmínka o vzniku Dolní Bečvy je podle archivních pramenů z roku 1597. V roce 1676 

pod jménem Velká Bečva čítala 39 stavení a až od roku 1848 byla součástí rožnovského 

panství. V roce 1781 bylo zrušeno nevolnictví a v roce 1848 i robota. Hlavním zdrojem 

obživy obyvatel Dolní Bečvy zůstává zemědělství, přestože pasekářská půda byla málo 

úrodná. 

V roce 1837 zřídila obec v Dolním Rozpitém první školu. Na přelomu 19. a 20. století 

vznikaly první vodní elektrárny na toku řeky Bečvy, která sloužila i ke splavování vorů s 

dřívím. I v Dolní Bečvě se postupně začal vyvíjet místní průmysl (pila, elektrárna, výroba 

cementového zboží, dřevěného uhlí, sklářské hutě). V roce 1920 byla v obci zřízena pošta.  

Za 2. světové války byla Dolní Bečva jednou ze základen protifašistického odboje a 

partyzánského hnutí. Po válce byl přímo v obci vybudován z malé dílny firmy Kudlich 

pobočný závod rožnovské Loany. V roce 1958 bylo založeno zemědělské družstvo.  

Po roce 1989 v nových společensko-politických podmínkách se obyvatelům Dolní Bečvy 

otevřely nové možnosti. Jako houby po dešti začaly vznikat nové soukromé obchůdky i 

větší firmy. [14] 
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4.1.2 Poloha 

Nadmořská výška obce činí u budovy obecního úřadu 427 m n.m., osídlení však sahá až do 

výše 800m n.m.. Severní hranici katastru obce, která je zároveň hranicí okresu, tvoří 

hřeben Radhošťských Beskyd se známou horou Radhošť (1129 m n. m.), na jejímž vrcholu 

je socha posvátného boha Radegasta. Ze svahů Radhoště odvádějí vodu potoky Dolní a 

Horní Rozpitý. Nacházejí se zde četné osady: Rozpité, Kamenné, Polana, Bilův dvůr, U 

Hajdů, Kopeček. Jižní hranici katastru pak tvoří tok Rožnovské Bečvy. Celková velikost 

katastrálního území je 2005 ha. 

 

4.1.3 Demografie 

V roce 1980 žilo v obci 1743 obyvatel a obec měla 421 obývaných domů. Základní údaje o 

vývoji počtu obyvatelstva v obci jsou uvedeny v tabulce č. 1 popisující sčítání obyvatel od 

roku 1950 do roku 2006. 

 

Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel v obci Dolní Bečva, [8] 

 

 

Celkový nárůst počtu obyvatel za posledních 56 let činí 435, tj. cca 78 obyvatel za 10 let. 

Do roku 2020 se předpokládá nárůst počtu obyvatel na cca 1910. 

Ke dni 1. 1. 2012 zde žilo 1857 obyvatel.  [14] 

 

4.2 Charakteristika města Rožnov pod Radhoštěm 

 

Rožnov pod Radhoštěm je znám především skanzenem Valašské muzeum v přírodě, v 

němž je zachycena minulost Valašska. Stálá expozice sestává z částí Dřevěné městečko, 

Valašská dědina a Mlýnská dolina, kde se představuje množství originálních staveb a 

exponátů. 
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4.2.1 Historie 

Poprvé je Rožnov pod Radhoštěm zmiňován v roce 1267, kdy bylo město údajně 

postaveno „na zelené louce“, celé ze dřeva.  Z gotického hradu, který zde stával od 13. 

století na kopci Hradisko, zůstalo jen torzo.  

V průběhu let byl Rožnov pod Radhoštěm panstvím několika šlechtických rodů, 

nejvýraznější byli Žerotínové, kteří jej získali roku 1548 (do 19. Století). Za jejich 

působení došlo ve městě k rozkvětu hospodářství i řemesel. Tkaním plátna a mušelínu byl 

Rožnov pod Radhoštěm znám v celém Rakousku. Obyvatelé se však živili převážně 

zemědělstvím a pastevectvím. 

Koncem 18. století se Rožnov pod Radhoštěm stává lázeňským městem. Nejprve se zde 

léčilo žinčicí a vycházkami a později koupelemi a elektroléčbou. 

Po druhé světové válce se město stává průmyslovým, je zde postaven podnik Tesla. 

(demografická analýza) [15] 

 

4.2.2 Poloha 

Město Rožnov pod Radhoštěm leží na obou březích řeky Rožnovská Bečva při úpatí 

Vsetínských vrchů v nadmořské výšce 378 m n. m.. Povrch oblasti je převážně hornatý. 

Podíl lesní půdy je druhý největší v kraji a tvoří 58,3%, podíl zemědělské pudy je 32%. 

Rozloha katastru je 23 906 ha. 

 

4.2.3 Demografie 

V roce 1971 žilo v Rožnově pod Radhoštěm 9830 obyvatel. Tabulka č. 2 ukazuje nárůst 

populace do roku 2011. Počet obyvatel po roce 2000 mírně klesl a podle údajů 

sociodemografické analýzy nyní stagnuje. 

 

Tab. 2 Vývoj počtu obyvatel v Rožnově pod Radhoštěm, [8] 
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5 DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURA 

 

5.1 Silniční doprava  

 

Řešeným územím prochází silnice :  

I/35 (E442) Frýdlant-Hradec Králové-Olomouc-Rožnov p. R.-státní hranice 

I58  Rožnov pod Radhoštěm-Ostrava 

II/481  Prostřední Bečva-Soláň-Velké Karlovice 

III/01879 Rožnov pod Radhoštěm-Radhošť 

 

Prvořadý význam má silnice I. třídy - Frýdlant-Hradec Králové-Olomouc-Rožnov pod 

Radhoštěm-státní hranice, zařazená ve vybrané silniční síti jako hlavní tah evropského 

významu E442 na Slovensko. V řešeném území je páteřní komunikací. V současné době je 

řešena jako dvoupruhová silnice. V obci Prostřední Bečva se na I35 napojuje silnice III 

třídy, jmenovitě III/01879, která vede až na Radhošť. Východně od obce Dolní Bečva se na  

I/35 připojuje silnice II/481 - Prostřední Bečva-Soláň-Velké Karlovice. V Rožnově pod 

Radhoštěm se na I35 napojuje I58, která tuto lokalitu spojuje s Ostravou. Při průjezdu 

obcemi po uvedených silnicích je maximální dovolená rychlost 50km/h. 

 

5.2 Autobusová doprava 

 

Hromadná doprava osob je v území řešena autobusy dopravních společností. Linky spojují 

sousední obce navzájem a propojují je se spádovým městem Rožnov pod Radhoštěm, 

Valašským Meziříčím a Vsetínem. V obci Dolní Bečva se nacházejí autobusové zastávky: 

-  Dolní Bečva, Obecní úřad 

-  Dolní Bečva, škola 

-  Dolní Bečva, U tabulí 

-  Dolní Bečva, točna 

Autobusové nádraží je v Rožnově pod Radhoštěm. 

Od května do září je provozován z Rožnova pod Radhoštěm nebo z Valašského Meziříčí 

cyklobus. 

Autobusy ve směru na Pustevny, Bílou nebo Velké Karlovice jezdí z rožnovského 

autobusového nádraží po celý týden a od 1. 5. do 28. 9., jsou vybaveny nosiči na kol. 
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Valašský cyklobus na trase Valašské Meziříčí - Zašová - Zubří - Rožnov pod Radhoštěm - 

Dolní Bečva - Prostřední Bečva - Pustevny - Horní Bečva - Bumbálka jezdí od 1. 5. do 28. 

9. o víkendech a ve svátky a má kapacitu 25 kol. [16] 

 

5.3 Železniční doprava 

 

Železniční trať vede do Rožnova pod Radhoštěm, kde je vlakové nádraží. 

Cyklostezka Bečva je dobře dostupná vlakem v úsecích Valašské Meziříčí - Velké 

Karlovice, Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí - Přerov. S 

kolem je možné cestovat jako se spoluzavazadlem nebo takzvaně v úschově během 

přepravy. [16] 

 

5.4 Stávající turistické trasy a cyklotrasy  

 

Dolní Bečva a Rožnov pod Radhoštěm jsou východiskem turistických cest na Radhošť a 

Pustevny známé malebnými dřevěnými stavbami architekta Dušana Jurkoviče. Turisty 

přitahuje kaplí, sousoším věrozvěstů Cyrila a Metoděje i sochou pohanského boha 

Radegasta. Jsou zde dvě základní turistické trasy, které tvoří okruhy přes hřebeny Beskyd. 

Jsou značené zelenou a žlutou barvou. 

 

V posledních letech se těší stále větší oblibě MTB cyklistika. Pro tento účel jsou zde 

značeny cyklotrasy s různou obtížností. Jsou to :  

Cyklotrasa č. 6012  (značení pásové, červená) 

Valašské Meziříčí-Malá Lhota-Velká Lhota-Vidče-Rožnov pod Radhoštěm 

Trasa je vedená po účelových komunikacích s nezpevněným povrchem. 

Obtížnost: střední, vhodné pro MTB 

Cyklotrasa č. 6013 (značení pásové, modrá) 

Rožnov pod Radh.-Hážovské díly-Tanečnice-Soláň, Sedlo-Benešky-Třeštík, Horské sedlo 

Trasa je vedená po účelových komunikacích s nezpevněným povrchem. 

Obtížnost: těžká, vhodné pro MTB 

Cyklotrasa č. 6014 (značení pásové, zelená) 

Rožnov pod Radhoštěm-Hážovice-Vigantice-Hutisko-Solanec-Čarták 

Trasa je vedená po silnicích II. třídy s nasfaltovým povrchem. 
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Obtížnost: střední až těžká, vhodné pro všechny typy bicyklů 

Cyklotrasa č. 6016 (značení pásové, modrá) 

Rožnov pod Radhoštěm-Zubří-Zašová-Jehličná-Mořkov-Horečky-Frenštát pod Radhoštěm 

-Trojanovice-Pustevny 

Trasa je vedená po účelových komunikacích se zpevněným i nezpevněným povrchem. 

Obtížnost: těžká, vhodné pro MTB   [16] 

 

 

 

Obr. 1 Značené turistické trasy a cyklistické trasy, [10] 
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6 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

6.1 Vymezení řešeného úseku 

 

Pro posouzení byl vybrán úsek 14,3km až 24,4km cyklotrasy č. 6260. Z toho 14,3km až 

17,8km se nachází v katastru města Rožnov pod Radhoštěm a je v jeho vlastnictví a část 

17,75 až 24,4km je v katastru obce Dolní Bečva a je v jejím vlastnictví. Celková délka 

posuzovaného úseku je 10,1km. Jedná se převážně o komunikace s asfaltovým povrchem 

vedené zastavěným i nezastavěným územím, místy záplavovou oblastí (Q5,Q20,Q100) 

v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Trasa je ve směru z Rožnova pod Radhoštěm ve 

stálém pozvolném stoupání, je nenáročná a vhodná pro všechny typy bicyklů.  

Cyklotrasa č. 6260 z Horní Bečvy do Valašského Meziříčí je označována jako 

„Cyklostezka Rožnovská Bečva“, spolu s cyklotrasou č. 501 „Vsetínská Bečva“ je součástí 

nadregionální trasy tzv. „cyklodálnice“ C1 vedené od pramene Rožnovské či Vsetínské 

Bečvy až po její soutok s Moravou. Trasa C1 prochází zlínským a olomouckým krajem, 

má délku 141 km.     

 

6.2 Monitoring provozu  

 

Na cyklistických komunikacích se běžně provádí monitoring provozu sčítáním cyklistů 

nebo chodců. Pro získání údajů o celodenní vytíženosti komunikace se provádí kontinuální 

sčítání cyklistů umisťováním automatických sčítačů podél stezky. Používá se několik typů 

automatických sčítačů, například tlaková čidla, pyroelektrické senzory, infračervené 

senzory, elektroindukční smyčky, nebo magnetické senzory. 

 

Na cyklostezce Bečva se provádí monitoring provozu od roku 2010 každý rok na 

stanovištích: Osek nad Bečvou (Bečva), Hranice, Rybáře (Bečva), Valašské Meziříčí 

(Vsetínská Bečva), Janová (Vsetínská Bečva), Nový Hrozenkov (Vsetínská Bečva), 

Zašová (Rožnovská Bečva) a Prostřední Bečva (Rožnovská Bečva). Průběžné výsledky 

ukazují na každoroční nárůst počtu uživatelů cyklostezky o necelých 10%, celkově stoupla 

návštěvnost cyklostezky Bečva o 180% oproti roku 2010.  
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Pro potřeby bakalářské práce jsem provedla sčítání všech účastníků provozu řešeného 

úseku manuálně, za pěkného počasí a v časech předpokládaných dopravních špiček. Jako 

stanoviště pro sčítání jsem zvolila prostranství u kempu Pod lipami v úseku cyklotrasy 

vedoucí obcí Dolní Bečva. Jedná se o místo s provozem charakteristickým pro řešený úsek. 

Výsledky měření jsem zapsala do tabulky č. 3 a zpracovala do grafů, které jsou obsahem 

přílohy č. 2 a 3. 

 

Tab. 3 Monitoring provozu řešeného úseku 

PÁ 22.8.2014 SO 18.10.2014 ÚT 21.10.2013

17.30-18.30 15.30-16.30 15.00-16.00
CYKLISTI 47 128 46
PĚŠÍ 1 28 15
KOČÁREK 2 3 3
KOLOBĚŽKA 1 6 1
IN-LINE 14 4 0
PES 1 5 0
BĚŽCI 1 4 5
BĚŽKY 0 1 7
MOTOROVÁ VOZIDLA 0 4 0  

 

Podle výsledků mých měření dosahuje v současné době intenzita provozu hodnot do 150 

cyklistů/h a 50chodců/h. Celkově projde nebo projede cyklostezkou cca 200 osob/h. Tento 

údaj se týká provozu ve špičkových hodinách za pěkného počasí v letních měsících. 

Intenzita provozu je jedním z určujících faktorů pro návrh parametrů komunikace. Podle 

získaných hodnot by měla být minimální šířka cyklostezky 3,00m. Vzorové uspořádání 

ukazuje obrázek č.2 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

aCH  + aC    společný pás chodců a cyklistů 

b0              bezpečnostní odstup 

Obr. 2 Společná obousměrná stezka pro cyklisty a chodce (při intenzitě ≤150 cyklistů/h a 

180 chodců/h v obou směrech., [1] 
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6.3 Popis a posouzení jednotlivých částí řešeného úseku cyklostezky 

 

6.3.1 Úsek 1 (24,4-22,8 km) – analýza současného stavu  

Typ komunikace:  Stezka se společným obousměrným provozem cyklistů a chodců 

s vyloučením provozu motorových vozidel 

Dopravní značení:  svislé C 9a, C9b 

Umístění:   Zastavěné území, stezka vedená v přidruženém dopravním prostoru 

Způsob oddělení od silnice: Zvýšený silniční obrubník 0,2m 

Šířka asfaltového krytu: 2,20 až 2,40m 

Výška průjezdního prostoru: minimálně 2,5m 

Sklony: nejsou výrazné změny (mimo sjezdů), odvodnění obousměrné 

k obrubníku a ke krajnici  

Nejvyšší dovolená rychlost na silnici I35 v úseku: 50km/h 

Intenzita provozu: do 150cyklistů/h, do 50chodců/h 

Vybavení stezky: žádné 

Požadavek na plnění vyhlášce č.398/2009 Sb.,: Vzhledem k odlehlosti úseku od centra 

obce se nepředpokládá pohyb nevidomých  

 

Dle ČSN 736110 společný provoz cyklistů a chodců je možný při nízkých intenzitách 

provozu a při převažujícím podílu chodců. Stezky pro společný provoz cyklistů a chodců 

mají mít šířku větší než 3,00m. Norma připouští minimální šířku 2,25m (včetně 

bezpečnostních odstupů) společné stezky při intenzitě ≤50 cyklistů/h a 100 chodců/h. 

Změřená šířka krytu je cca 2,4m, což požadavek normy nesplňuje. Navíc jsou v tomto 

úseku místy osazena svodidla a zábradlí. Tento fakt vyvolává požadavek na rozšíření 

komunikace vlivem bezpečnostního odstupu o 0,5 (0,25)m od překážky.  

Konstrukce lávky přes potok Horní Rozpitý je dřevěná, včetně pojezdové plochy. Za 

deštivého počasí je dřevo kluzké. Místy jsou dřevěné prvky napadeny houbami. 

Problematické je  umístění zastávky. V případě zastavení autobusu pro nástup cestujících 

vzniká nebezpečí kolize s jedoucími cyklisty, kteří jsou vedeni stezkou do čekacího 

prostoru zastávky. Na tomto úseku se také vyskytuje několik samostatných sjezdů, které 

jsou provedeny snížením nivelety celé plochy sjezdu na úroveň silnice I35.  

Toto provedení není v souladu s uvedenou normou. Vzniklé „vlny“ a nerovnosti na 

cyklostezce mohou způsobit nepohodlí při jízdě na kole, jsou nepříjemné pro inline, 
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eventuálně komplikují jízdu osobě na vozíku. V místě sjezdu k Pálenici je provedeno 

přerušení cyklostezky osazením značení C 9a, C9b. 

Podrobné hodnocení nedostatků tohoto úseku je uvedeno na výkrese č. V04 

 

 

Obr. 3 Úsek č.1 - dřevěná konstrukce lávky je napadená houbami 

 

 

Obr. 4  Úsek č.1-sjezdy komplikují provoz na cyklostezce 

 

6.3.2 Úsek 2 (22,8 -22,1 km) – analýza současného stavu  

Typ komunikace:  Stezka se společným obousměrným provozem cyklistů a chodců 

s vyloučením provozu motorových vozidel 

Dopravní značení:  svislé C 9a, C9b 

Umístění:   Zastavěné území, stezka vedená v přidruženém dopravním prostoru 
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Způsob oddělení od silnice: Zvýšený silniční obrubník 0,2m, bezpečnostní pás zeleně větší  

než 1,0m 

Šířka asfaltového krytu: 3,00m 

Výška průjezdního prostoru: minimálně 2,5m 

Sklony: nejsou výrazné změny, odvodnění obousměrné ke krajnicím 

Nejvyšší dovolená rychlost na silnici I35 v úseku: 50km/h 

Intenzita provozu: do 150cyklistů/h, do 50chodců/h 

Vybavení stezky: žádné 

Požadavek na plnění vyhlášky č.398/2009 Sb.: Vzhledem k odlehlosti úseku od centra 

obce se nepředpokládá pohyb nevidomých,  

 

Šířka stezky v tomto úseku odpovídá požadavkům ČSN 736110. Přirozené vodící linie 

jsou tvořeny obrubníkem a zatravněným okrajem. Jedná se o nejnovější dokončený úsek 

cyklostezky na Dolní Bečvě. Nejsou zde žádná problematická místa. 

Podrobné hodnocení nedostatků tohoto úseku je uvedeno na výkrese V05 

 

6.3.3 Úsek 3 (22,4 -22,1 km) – analýza současného stavu  

Typ komunikace:  Stezka se společným obousměrným provozem cyklistů a chodců 

s povolením vjezdu motorových vozidel 

Dopravní značení:  svislé C 9a, C9b, IS 20 

Umístění:   Zastavěné území, stezka vedená samostatně 

Šířka asfaltového krytu: 3,00 až 3,20m 

Výška průjezdního prostoru: minimálně 2,5m 

Sklony: konec úseku je ve sklonu větším než 8,33%, odvodnění obousměrné 

ke krajnicím 

Intenzita provozu: do 150cyklistů/h, do 50chodců/h 

Vybavení stezky: krytá odpočívka se stojanem na kola, mapou a odpadkovým košem 

Požadavek na plnění vyhlášky č.398/2009 Sb: Vzhledem k odlehlosti úseku od centra obce 

se nepředpokládá pohyb nevidomých, na sousedním pozemku bydlí 

osoba pohybující se na vozíku 

 

Začátek úseku osazen dopravním značením C 9b a přes křižovatku dále trasován pomocí 

IS 20. Za křižovatkou osazeno dopravní značení C 9a. Šířka stezky byla naměřena 

minimálně 3,00m a splňuje požadavek ČSN 736110. V této části cyklostezky lze očekávat 
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pohyb osob dle vyhlášky č.398/2009 Sb mimo nevidomé osoby. Nová odpočívka 

neodpovídá požadavkům na bezbarierovost, je osazena na nezpevněném nerovném krytu, 

konstrukčně neumožňuje najetí, například osob na vozíku, ke stolu nebo pod střechu. 

Stojan některým bicyklům nevyhovuje a kola nedrží. Pro případ deště není stání pro kola 

kryté.  

Úsek končí sklonem větším než 8,33%, změnou směru v úhlu 90o a zúžením stezky na 

2,4m. ČSN 736110 doporučuje v takovémto případě rozšíření. Tato část cyklostezky je 

problematická a je řešena osazením svislého dopravního značení C14a a zábradlí výšky 

1,3m. Zejména pro vozíčkáře a osoby na kolečkových bruslích je tento úsek nebezpečný. 

Podrobné hodnocení nedostatků tohoto úseku je uvedeno na výkrese č.V06 

 

6.3.4 Úsek 4 (22,1 -21,4 km) – analýza současného stavu  

Typ komunikace:  Stezka se společným obousměrným provozem cyklistů a chodců 

s vyloučením vjezdu motorových vozidel 

Dopravní značení:  svislé C 9a, C9b 

Umístění:   Zastavěné i nezastavěné území, stezka je vedená samostatně 

Šířka asfaltového krytu: 3,00 až 3,20m 

Výška průjezdního prostoru: minimálně 2,5m 

Sklony: nejsou extrémní změny ve sklonu, odvodnění jednosměrné ke 

krajnici směrem k řece 

Intenzita provozu: do 150cyklistů/h, do 50chodců/h 

Vybavení stezky: žádné 

Požadavek na plnění vyhlášky č.398/2009 Sb: Vzhledem k odlehlosti úseku od centra obce 

se nepředpokládá pohyb nevidomých, je předpoklad výskytu osob 

s omezením pohybu 

 

Tato část cyklostezky je vedena volnou krajinou podél řeky Bečvy. Šířka stezky byla 

naměřena minimálně 3,00m a splňuje požadavek ČSN 736110. V úseku se přejíždějí dvě 

lávky. Jedná se o ocelové konstrukce s pojezdovou plochou z dřevěných desek. Napojení 

ploch z dřevěných desek přes ocelové prahy na asfaltový povrch stezky vytváří na trase 

nerovnosti. Za deštivého počasí a ranních mrazíků jsou materiály lávek kluzké a zvyšují 

nebezpečí úrazu. 

Podrobné hodnocení nedostatků tohoto úseku je uvedeno na výkrese č. V06 

 



36 
 

 

6.3.5 Úsek 5 (21,4 -20,4 km) – analýza současného stavu  

Typ komunikace:  Stezka se společným obousměrným provozem cyklistů a chodců 

s vyloučením vjezdu motorových vozidel 

Dopravní značení:  svislé C 9a, C9b 

Umístění:   Nezastavěné území, stezka je vedená samostatně 

Šířka asfaltového krytu: 3,00  

Výška průjezdního prostoru: minimálně 2,5m 

Sklony: nejsou extrémní změny ve sklonu, odvodnění jednosměrné ke 

krajnici směrem k řece 

Intenzita provozu: do 150cyklistů/h, do 50chodců/h 

Vybavení stezky: žádné 

Požadavek na plnění vyhlášky č.398/2009 Sb: Vzhledem k odlehlosti úseku od centra obce 

se nepředpokládá pohyb nevidomých, je předpoklad výskytu osob 

s omezením pohybu 

 

Tato část cyklostezky je vedena volnou krajinou podél řeky Bečvy. Šířka stezky byla 

naměřena minimálně 3,00m a splňuje požadavek ČSN 736110. Jedná se o nejhojněji 

užívaný úsek v rámci obce Dolní Bečva. Je rychle dostupný z centra, nenáročný profilem a 

svou délkou vhodný pro kondiční běh, jízdu na lyžích nebo procházku s dětmi a se psem. 

Nevyskytují se zde žádné bariéry, ale vzhledem k vyšší intenzitě provozu by bylo vhodné 

oddělit provoz cyklistů a chodců. 

 

6.3.6 Úsek 6 (20,4 -19,5 km) – analýza současného stavu  

Typ komunikace:  Trasa se společným obousměrným provozem cyklistů, chodců a 

motorových vozidel 

Dopravní značení:  svislé IS 21a 

Umístění:   Zastavěné území, trasa je vedená po místní obslužné komunikaci 

Šířka asfaltového krytu: 3,30m 

Výška průjezdního prostoru: minimálně 2,5m 

Sklony: nejsou extrémní změny ve sklonu, odvodnění obousměrné ke 

krajnicím směrem 

Intenzita provozu: do 150cyklistů/h, do 50chodců/h 

Vybavení stezky: žádné 



37 
 

Požadavek na plnění vyhlášky č.398/2009 Sb: Vzhledem k odlehlosti úseku od centra obce 

se nepředpokládá pohyb nevidomých, je předpoklad výskytu osob 

s omezením pohybu 

 

Úsek je trasován pomocí dopravního značení IS21a po obslužné komunikaci s řídkou 

zástavbou. Na komunikaci je několik samostatných sjezdů, provedení je nejednotné, ale 

nekomplikuje provoz cyklistů nebo chodců. Úsek cyklostezky od křižovatky u hotelu 

Eroplán v Rožnově p.R. po fotbalové hřiště na Dolní Bečvě je využíván jako tréninková 

trasa běžci, lyžaři na kolečkových bruslích, cyklisty a bruslaři. Spolu s běžnými cyklisty a 

chodci zde vzniká provoz o citelně větší intenzitě. Tréninkoví uživatelé navíc dosahují 

vyšších rychlostí. V úseku č.6, spousta z nich nezaznamená změnu v dopravním značení, 

neuvědomují si, že se pohybují na místní obslužné komunikaci s provozem motorových 

vozidel. Dochází ke slovním potyčkám, kdy sportovci často prosazují přednostní právo 

jízdy. K nehodám v těchto místech nedochází. Jsou zde dobré rozhledové poměry. 

 

6.3.7 Úsek 7 (19,5 -18,0 km) – analýza současného stavu  

Typ komunikace:  Stezka se společným obousměrným provozem cyklistů a chodců 

s vyloučením vjezdu motorových vozidel 

Dopravní značení:  svislé C 9a, C9b 

Umístění:   Nezastavěné území, stezka je vedená samostatně 

Šířka asfaltového krytu: 3,00  

Výška průjezdního prostoru: minimálně 2,5m 

Sklony: nejsou extrémní změny ve sklonu, odvodnění jednosměrné ke 

krajnici směrem k řece 

Intenzita provozu: do 150cyklistů/h, do 50chodců/h 

Vybavení stezky: krytá odpočívka se stojanem na kola, mapou a odpadkovým košem 

Požadavek na plnění vyhlášky č.398/2009 Sb: Vzhledem k odlehlosti úseku od centra obce 

se nepředpokládá pohyb nevidomých, je předpoklad výskytu osob 

s omezením pohybu 

 

Tato část cyklostezky je vedena v prostoru mezi řekou Bečvou a areálem golfového hřiště.  

Ze strany golfového hřiště je osazen 2,5 m vysoký plot. Šířka stezky byla naměřena 

minimálně 3,00m a splňuje požadavek ČSN 736110. Úsek je využíván jako tréninková 

trasa a vzniká zde poptávka po širší komunikaci, respektive oddělení provozu cyklistů a 
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chodců. Nová odpočívka neodpovídá požadavkům na bezbarierovost, je osazena na 

nezpevněném nerovném krytu, konstrukčně neumožňuje najetí, například osob na vozíku, 

ke stolu nebo pod střechu. Stojan některým bicyklům nevyhovuje. Pro případ deště není 

stání pro kola kryté. 

Na trase se vyskytuje lávka přes řeku s dřevěnou pojezdovou plochou (za deště a v zimě 

kluzká). 

 

6.3.8 Úsek 8 (18,0 -17,6 km) – analýza současného stavu  

Typ komunikace:  Stezka se společným obousměrným provozem cyklistů a chodců 

s povolením vjezdu motorových vozidel 

Dopravní značení:  svislé C 9a, C9b, IS 21a 

Umístění:   Nezastavěné území, stezka je vedená samostatně 

Šířka asfaltového krytu: 3,00  

Výška průjezdního prostoru: minimálně 2,5m 

Sklony: nejsou extrémní změny ve sklonu, odvodnění jednosměrné ke 

krajnici směrem k řece 

Intenzita provozu: do 150cyklistů/h, do 50chodců/h 

Vybavení stezky: žádné 

Požadavek na plnění vyhlášky č.398/2009 Sb: Vzhledem k odlehlosti úseku od centra obce 

se nepředpokládá pohyb nevidomých, je předpoklad výskytu osob 

s omezením pohybu 

 

Tato část cyklostezky je vedena v prostoru mezi řekou Bečvou a areálem golfového hřiště.  

Ze strany golfového hřiště je osazen 2,5 m vysoký plot s přerušením v místě vjezdu pro 

golfové vozíky. Z důvodu provozu golfových vozíků je cyklostezka přerušena dopravním 

značením a stává se z ní cyklotrasa. Ke kolizím nedochází. Šířka stezky byla naměřena 

minimálně 3,00m a splňuje požadavek ČSN 736110 na cyklostezky. Úsek je využíván jako 

tréninková trasa a vzniká zde poptávka po širší komunikaci, respektive oddělení provozu 

cyklistů a chodců.  

Podrobné hodnocení nedostatků tohoto úseku je uvedeno na V11. 

 

6.3.9 Úsek 9 (17,6 -15,5 km) – analýza současného stavu  

Typ komunikace:  Stezka se společným obousměrným provozem cyklistů a chodců 

s vyloučením vjezdu motorových vozidel 
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Dopravní značení:  svislé C 9a, C9b, C14a, C14b, IS 20, IS 21a, IS 21b 

Umístění:   Zastavěné území, stezka je vedená samostatně 

Šířka asfaltového krytu: 2,80 až 3,00  

Výška průjezdního prostoru: minimálně 2,5m 

Sklony: nejsou extrémní změny ve sklonu s výjimkou úseku podél splavu, 

kde je sklon větší než 8,33%, odvodnění jednosměrné ke krajnici 

směrem k řece 

Intenzita provozu: do 150cyklistů/h, do 50chodců/h 

Vybavení stezky: odpočívky ve formě laviček podél stezky 

Požadavek na plnění vyhlášky č.398/2009 Sb: V místě křížení s ulicí Palackého v Rožnově 

pod Radhoštěm je předpoklad pohybu nevidomých a slabozrakých 

osob, v úseku je předpoklad výskytu osob s omezením pohybu 

Vodící linie: přirozené zatravněné okraje cyklostezky, umělé pomocí obrubníků, 

na některých místech jsou chodníky provedené s hmatovými 

úpravami dle vyhlášky č.398/2009 Sb 

 

Tato část cyklostezky je vedena podél řeky Bečvy městem Rožnov pod Radhoštěm.  Šířka 

stezky byla naměřena minimálně 2,80 a nesplňuje požadavek ČSN 736110 na cyklostezky.  

Je zde lávka s betonovou pojezdovou plochou, což je vyhovující. V průběhu úseku č. 9 

dochází ke křížení s místními motoristickými komunikacemi a chodníky. Tato místa jsou 

většinou řešena osazením dopravního značení C 9a, C9b. V místě křížení cyklostezky s 

ulicí Palackého u hotelu Eroplán vzniká vzhledem intenzitě provozu motorových vozidel 

(jedná se o vjezd do centra směrem od Ostravy) a zvýšenému pohybu návštěvníků 

skanzenu požadavek na nové řešení křížení s důrazem na bezpečnost ve smyslu vyhlášky 

č.398/2009 Sb. 

Místo křížení cyklostezky s chodníkem - ulicí Palackého u pivovaru není řešeno v souladu 

vyhlášky č.398/2009 Sb. Podle generelu bezbariérových tras bude Ulice Bezručova a 

Palackého řešena jako bezbariérová. 

V průběhu trasy jsou odpočívky ve formě parkových laviček. Jejich provedení není 

v souladu s vyhlášky č.398/2009 Sb. Plocha odpočívky neumožňuje najetí osoby na vozíku 

nebo odstavení kočárku. Osazení laviček vyvolává požadavek na bezpečnostní odstup a 

následně na rozšíření cyklostezky. 

Problematické je napojení krytu cyklostezky a pojezdové betonové plochy lávky. Toto 

napojení vykazuje místy nerovnosti až 0,04m, to je v rozporu s vyhlášky č.398/2009 Sb. 
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Celkově je úsek č. 9 charakteristický zvýšeným počtem chodců, zejména na nábřeží podél 

městského parku a skanzenu. Vzniká zde poptávka po širší komunikaci, respektive 

oddělení provozu cyklistů a chodců.  

 

 

Obr. 5 Úsek č.9 - Lávka u hotelu Eroplán 

 

Obr. 6 Úsek č.9 - Napojení lávky 

 

6.3.10 Úsek 10 (15,5 -14,3 km) – analýza současného stavu  

Typ komunikace:  Stezka se společným obousměrným provozem cyklistů a chodců 

s vyloučením vjezdu motorových vozidel 

Dopravní značení:  svislé C 9a, C9b, IS 21a, IS 21b 

Umístění:   Zastavěné území, stezka je vedená v přidruženém prostoru s  

bezpečnostním odstupem větším než 1,00m, částečně je trasována po 

místní komunikaci 

Šířka asfaltového krytu: 2,5m až 3,00m  

Výška průjezdního prostoru: minimálně 2,5m 

Sklony: nejsou extrémní změny ve sklonu, odvodnění jednosměrné ke 

krajnici směrem k řece nebo obousměrné ke krajnici 

Intenzita provozu: do 150cyklistů/h, do 50chodců/h 

Vybavení stezky: odpočívky ve formě laviček podél stezky 

Požadavek na plnění vyhlášky č.398/2009 Sb: V místě křížení s ulicí Nádražní je 

předpoklad pohybu nevidomých a slabozrakých osob, v úseku je 

předpoklad výskytu osob s omezením pohybu 

Vodící línie: přirozené zatravněné okraje cyklostezky, umělé pomocí obrubníků, 

na některých místech jsou chodníky provedené s hmatovými 

úpravami vyhlášky č.398/2009 Sb 
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Tato část cyklostezky je vedena podél řeky Bečvy po Tyršově nábřeží městem Rožnov pod 

Radhoštěm.  Šířka stezky byla naměřena minimálně 2,50, v místě se zábradlím a sloupem 

na protější straně, těsně za zatáčkou. V tomto místě by měla být šířka stezky 3,50m, tedy 

nesplňuje požadavek ČSN 736110 na cyklostezky s výše uvedenou intenzitou provozu.  

Je zde nová lávka pro pěší a cyklisty s betonovou pojezdovou plochou, což je vyhovující. 

Místa křížení s motoristickými komunikacemi jsou řešena osazením dopravního značení 

C9a, C9b. Od ulice Revoluční po most na Bučiska je trasa vedena po místní obslužné 

komunikaci pomocí IS 21a a IS 21b. 

V průběhu trasy jsou odpočívky ve formě parkových laviček. Jejich provedení není 

v souladu s vyhlášky č.398/2009 Sb. Plocha odpočívky neumožňuje najetí osoby na vozíku 

nebo odstavení kočárku.  

Podrobné hodnocení nedostatků tohoto úseku je uvedeno na výkrese č. V12 

 

 

Obr. 7 Úsek č.10-umístění zábradlí, plot, sloup podél cyklostezky 
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7 NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ 

 

7.1 Návrh nového úseku cyklostezky v obci Dolní Bečva  

 

7.1.1 Omezení v území 

Omezení vymezeného území jsou patrná z výkresu situace V13. Navrhovaná trasa je 

vedena zastavěným územím. Počáteční úsek navrhované trasy v délce 20m se nachází 

v záplavovém území Q100. Šířka navrhované trasy je omezena prostorem mezi břehem 

potoka Dolní rozpitý a stávajícím oplocením fotbalového hřiště. V místě se nachází sloupy 

nadzemního vedení VN a trafostanice VN – ochranné pásmo. 

 

7.1.2 Záměr 

Obsahem návrhu je nový úsek cyklostezky, navazující na stávající trasu č.6260 u mostu 

přes potok Dolní Rozpitý. Cílem návrhu je propojení stávající cyklostezky s novým, zatím 

neevidovaným úsekem, který je vedený centrem obce podél náměstí k pěší zóně (alej 

Hynka Tošenovského u kostela A. Paduánského). Nový úsek v centru navazuje na 

turistickou trasu značenou žlutě. Navrhovaný úsek umožní propojení stávající cyklostezky 

s areálem fotbalového hřiště a centrem u obecního úřadu. 

 

7.1.3 Základní charakteristika návrhu 

Členění na stavební objekty:   

SO 101.1 CYKLOSTEZKA (km 0-1,2km)  úsek se stavebními úpravami 

SO 101.2 CYKLOTRASA (km 1,2-2,5)  úsek bez stavebních úprav 

 

Zařazení objektu: Pozemní komunikace 

Druh komunikace: Společná obousměrná stezka pro cyklisty a chodce s neodděleným 

provozem 

Dopravní význam: Nemotoristická komunikace (ČSN 73 6110) 

Dopravní zatížení: Třída dopravního zatížení VI dle ČSN 73 6114 

Vozovka: Šířkové uspořádání 3 m. Živičný povrch (ABJ III). Příčný sklon 2%. 

Navržený úsek se nachází v zastavěném území katastru obce Dolní Bečva. 
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7.1.4 Vedení trasy 

Navrhovaný úsek  SO 101.1 začíná napojením na stávající asfaltový povrch cyklostezky 

č.6260 na 21,3km před lávkou přes Potok Dolní rozpitý. Trasa je vedena po stávající polní 

cestě se  štěrkohlinitým povrchem, podél potoka na sever proti proudu. Trasa končí 

napojením na stávající místní obslužnou komunikaci před areálem fotbalového hřiště. 

Navrhovaná trasa SO 101.2 je vedena přes silnici I.třídy I35 po stávajících komunikacích 

s asfaltovým povrchem nebo chodníkovou dlažbou kolem náměstí až k aleji H. 

Tošenovského. Navrhuje se tuto trasu vést pomocí informačního dopravního značení. 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Osvětlení komunikací zůstává 

beze změn.  

 

7.1.5 Příčný řez 

S ohledem na limity řešeného území navrhuji příčný profil komunikace pro smíšený 

provoz cyklistů (intenzita do 150 cyklistů/h) a chodců (intenzita do 180 chodců/h). 

Vozovka nového úseku cyklostezky je navržena dle TP 179 a podle Katalogu vozovek pro 

návrhovou úroveň porušení vozovky D2 a očekávanou třídou dopravního zatížení VI. 

Třídu dle ČSN 73 6114. 

 

7.1.6 Sklonové poměry 

Maximální podélný sklon 5% 

Příčný sklon vozovky navrhovaného úseku se stavebními úpravami navrhuji jednostranný, 

2% směrem k potoku.  Výškově je vozovka cyklostezky přizpůsobena napojením na na 

niveletu stávající komunikace. 

 

7.1.7 Podklady použité pro návrh 

- podklady z místního šetření na místě 

- PD DSP Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy – Dolní Bečva, DOMOVINA 

ekologie, venkov, turistika, s.r.o., Lichnov, 07/2008 

- Územní plán Obce Dolní Bečva 

- Snímek pozemkové mapy 

- Snímek mapy – JDMZK 

 

Technické normy a předpisy 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, vč. Změny 1 
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TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, MD ČR, 2006 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR, 2004 

Vyhláška MPMR č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

7.1.8 Návrh zpevněných ploch    

Skladba vozovky byla navržena dle Katalogu vozovek TP 170. Šířka vozovky bude 3 m. 

Okraj vozovky bude zpevněn hutněnou štěrkovou krajnicí š. 0,25 m, hutněnou zeminou 

nebo obrubníkem. Živičný povrch vozovky bude proveden z asfaltového betonu teplou 

technologií.  

 

Skladba vozovky D2-N-3 dle TP 170 (Vzorový příčný řez): 

Kryt z ABJ III     … tl. 50 mm 

Recyklovaný asfaltový materiál   … tl. 50 mm 

Mechanicky zpevněná zemina (MZ)  … tl. 200 mm 

Konstrukce celkem     … tl. 300 mm 

 

V místě napojení na místní komunikaci bude vozovka cyklostezky navázána na její 

niveletu. Vzniklá spára bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou. 

 

7.1.9 Návrh dopravního značení  

Na začátku a konci cyklostezky bude osazeno svislé dopravní značení C9a a C9b. 

Pokračování trasy po místních komunikacích bude vedeno dopravním značením IS21a, 

IS20. Vjezd na cyklostezku bude opatřen dodatkovou tabulkou E13 „Vjezd vozidel HZS 

Dolní Bečva povolen“. 

 

7.1.10 Řešení navržené trasy podle Vyhl. č.398/2009 Sb.  

Nová trasa je navržena jako bezbariérově přístupná. Maximální příčný sklon je 2% a 

maximální podélný sklon dosahuje hodnoty 3%. Jsou zde přirozené vodící linie – okraj 

vozovky/trávník, oplocení nebo obrubníky. Část trasy kolem náměstí je řešena ve smyslu 

pohybu osob slabozrakých nebo nevidomých použitím hmatových a kontrastně vizuálních 

prvků. V rámci akce se navrhuje doplnit hmatové pásy pro nevidomé na stávajícím 

přechodu pro chodce a u autobusové zastávky. Řešení úseku od silnice I35 ke spodní lávce 
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přes potok vzhledem ke smíšenému provozu a odlehlosti pohyb nevidomých 

nepředpokládá. 

 

7.2 Návrh řešení autobusové zastávky Horní rozpité 

 

7.2.1 Varianta A – oddělený pás pro cyklisty 

Navrhuji stavební úpravy koruny komunikace ve smyslu rozšíření a oddělení pásu pro 

cyklisty. Tato varianta předpokládá zpevnění podloží opěrnou zdí. Povrch navrhovaného 

pásu pro cyklisty bude asfaltobetonový. Pás pro cyklisty bude obousměrný, šířky 2,0m, bez 

zvýšeného obrubníku. Od pásu pro chodce bude oddělený hmatným pásem (Medialine). 

Vodící linie budou přirozené. 

Příčný sklon bude jednostranný 2% směrem k zatravněnému okraji jízdního pásu. Podélný 

sklon bude 3%.  

V rámci návrhu bude osazeno svislé dopravní značení C8a, C8b a vodorovné dopravní 

značení V14. Vzorové řešení je uvedeno na obrázku č. 8. Návrh této varianty je uveden na 

výkrese č.V17. 

 

 
Obr. 8 Příklad vedení pásu pro cyklisty mimo čekací prostor zastávky  [2] 

 

7.2.2 Varianta B – dopravní značení 

Skutečnost je taková, že se jedná o zastávku na okraji obce s nízkým výskytem chodců. Za 

daných podmínek je možno situaci řešit osazením dopravního značení C14a, C14b před 

zastávkovým zálivem a za ním. Tato varianta má efekt zejména finanční. 
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7.3 Návrh křížení u hotelu Eroplán 

 

7.3.1 Varianta A – přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty 

Místo je charakteristické vysokou intenzitou provozu na motoristické komunikaci (ulice 

Palackého) a také na cyklostezce. V létě tudy procházejí návštěvníci skanzenu a parku, je 

tady spousta tréninkových cyklistů a in-line bruslařů. 

Návrh je proveden podobně jako vzorové řešení na obrázku č. 9 

 

 

 

Obr. 9 Příklad dopravního značení křížení stezky pro chodce a cyklisty s odděleným 

provozem s motoristickou komunikací  [2] 

 

Navrhuji dle místních možností rozšířit cyklostezku a oddělit provoz cyklistů a chodců 

hned po přejezdu lávky přes řeku Bečvu do dvou pruhů. Obousměrný pás chodců bude mít 

šířku 3,0m a obousměrný pás pro cyklisty bude mít šířku 2,5m. Vodící linie budou 

přirozené, budou tvořeny krajnicemi a zatravněným povrchem. Oba pásy budou odděleny 

hmatným pásem šířky 0,30 až 0,40m. Navrhuji povrch obou pásů z asfaltobetonu 

provedeného teplou technologií. Vzhledem k aktuálnímu stavu povrchu vozovky by bylo 

vhodné odstranit stávající kryt v celé ploše křížení a současně s pásy položit nový. Příčný 

sklon bude 2% a podélný do 5%. V místě křížení bude v návaznosti na pruhy proveden 
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přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty. Pro splnění podmínek vyhlášky č.398/2009 Sb. 

navrhuji doplnit signální pás a varovný pás v místě sníženého obrubníku. Jako materiál 

navrhuji variantu nalepovací - Medialine. 

Úsek bude osazen svislým dopravním značením C10a, IP6, IP7 a vodorovným dopravním 

značením V7 ,V8 a V14. Přejezd pro cyklisty doporučuji vyznačit červeně. Značkou V15 

bude cyklistům zdůrazněno, že na přejezdu nemají přednost.  

Oddělení provozu chodců a cyklistů spolu s dopravním značením umožní bezpečné 

překonání silnice a plynulé přesměrování chodců na samostatnou stezku pro chodce, která 

vede parkem ke skanzenu. Návrh této varianty je uveden na výkrese č.V19. 

 

7.3.2 Varianta B – přechod pro chodce 

Tato varianta představuje realizaci přechodu pro chodce v místě křížení. Navrhuji zřídit 

přechod šířky 4,0m s rozšířením navazujících komunikací. V rámci této varianty by bylo 

také vhodné provést výměnu asfaltového krytu v celé ploše křížení. 

Bude osazeno dopravní značení C14a, C14b, IP6 a V7. Pro zpomalení provozu cyklistů 

doporučuji použít vodorovné značení V18. 

Ve smyslu plnění podmínek vyhlášky č.398/2009 Sb. navrhuji doplnit signální pás a 

varovný pás v místě sníženého obrubníku. Jako materiál navrhuji variantu nalepovací - 

Medialine. 

 

7.4 Návrh odpočívky v městské části 

 

Odpočívky se vyskytují zejména v úseku č. 9 a 10 podél nábřeží. Všechny jsou barierové. 

Navrhuji odpočívku s dlážděným povrchem. Plocha odpočívky bude lemovaná zahradním 

nízkým obrubníkem. Napojení plochy odpočívky na asfaltovou plochu cyklostezky musí 

být provedeno pečlivě bez nerovností (maximálně 0,02m). Lavička bude pevně ukotvená 

do podkladu. Rozměry dlážděné plochy navrhuji takové, aby kromě usednutí na lavičku 

bylo možno na ploše odstavit kočárek nebo najet a otáčet s osobou na vozíku. Dalším 

vybavením odpočívky bude odpadkový koš. Návrh odpočívky je uveden na výkrese č.V20. 

 

7.5 Návrh křížení – lávka pro pěší u městské knihovny 

Za lávkou dochází ke křížení zamýšlené bezbarierové trasy pro pěší a cyklostezky.  

Jedná o místo se zvýšeným pohybem chodců přicházejících po lávce do centra města. 
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Navrhuji odstranit kryt v celé ploše křížení a vyrovnat podklad. Nový povrch cyklostezky 

bude tvořen vrstvou asfaltobetonu. Nový povrch navazujících chodníků bude dlážděný. Na 

chodnících bude provedena hmatová úprava ve formě signálního (šířka=0,8m) a hmatného 

pásu (šířka=0,4m). Přechody mezi dlažbou a asfaltem nesmí vytvářet nerovnosti větší než 

0.02m. Budou tvořeny zapuštěnými obrubníky. Přirozenou vodící linii tvoří zábradlí lávky. 

Další přirozenou linií v prostoru budou květníky na chodníku. 

Na cyklostezce bude osazeno dopravní značení C9a, C9b a V7. 

Návrh křížení je uveden na výkrese č.V22 

 

7.6 Návrh úprav krytu – souběh cyklostezky se stezkou pro chodce 

 

Na konci parku vedle mostu – ulice Nádražní - dochází k souběhu stezky pro chodce a 

cyklostezky. Samostatný pás pro chodce zaniká a chodci s cyklisty jsou vedeni pomocí 

dopravního značení IS21c po schodech, přes most a ven z města. Napojení obou stezek je 

nekvalitní a neodpovídá vyhlášce č.398/2009 Sb. Navrhuji v tomto místě odstranit stávající 

kryt obou stezek, vyrovnat podklad a položit nový asfaltový beton. Příčný sklon bude 2% a 

podélný do 5%. V místě styku pásů pro chodce a pásů pro cyklisty navrhuji osadit hmatný 

pás šířky 0,40m.  

Návrh úprav krytu je uveden na výkrese č.V24. 
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8 ZÁVĚR 

 

Je to 15 let, co jsem se přistěhovala do tohoto kraje. Malebná příroda, čisté životní 

prostředí, proměnlivý terén, historická místa, to všechno mne uchvátilo. Viděla jsem 

možnosti, které tento kraj má už tehdy. Vzpomínám si, že jsem nedokázala pochopit, proč 

místní lidé jezdí do práce autem, když dojezd do Rožnova pod Radhoštěm je jen 6 km. 

Vzala jsem kolo a vyrazila. Cesta byla tehdy možná jen po silnici I35. To je hlavní tah na 

Slovensko. Když mne míjel pátý kamion, pochopila jsem.  Dnes nám cyklostezka slouží už 

pátým rokem a stále narůstající provoz dokazuje, že to nebyla marná investice. 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zajištění komfortních podmínek využití Cyklostezky 

Dolní Bečva – Rožnov pod Radhoštěm s ohledem na účastníky provozu. Tento cíl plním 

prostřednictvím návrhů řešení, která jsou v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků 

na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 vydanými Státním fondem 

dopravní infrastruktury. 

 

Předmětem bakalářské práce je analýza současného stavu cyklostezky a navazujícího 

prostředí. Výsledky rozboru ukazují na možný rozvoj cyklistických tras propojením 

místních cílů. V posledních dvou letech roste poptávka po horské cykloturistice, to se zde 

projevuje tak, že na turistických značených trasách potkáváme stále více horských kol. 

Z těchto faktů vychází můj návrh nového úseku podél potoka Dolní Rozpitý. Jedná se o 

výstavbu cyklostezky na místě původní polní cesty. Realizací tohoto úseku dojde 

k propojení centra a náměstí obce se stávajícím úsekem cyklostezky vedeným podél řeky 

Bečvy. Trasu navrhuji bez bariér, na cyklostezku se po novém úseku dostanou i vozíčkáři, 

maminky s kočárky a in-line bruslaři přímo z centra obce. Tato trasa má i návaznost na 

turistické trasy zelenou a žlutou po hřebenech Beskyd. Nový úsek bude plnit i funkci 

dopravní. Budou po ní jezdit do zaměstnání obyvatelé z centra. Očekávané cíle jsou 

v souladu se Strategií rozvoje cyklistické dopravy kraje i České republiky. 

 

Další návrhy vznikly na základě nedostatků zjištěných analýzou a přímo za provozu. Do 

této kategorie patří nekvalitně nebo nesprávně provedená napojení různých krytů 

pojezdových ploch, která mnohdy způsobují nerovnosti větší než 0.02m. Bohužel je tady 

také spousta nedostatků zapříčiněna nedostatkem financí zřizovatele nebo omezením 
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vyplývajícím z místních podmínek. Jedná se například o nedodržení požadavku na šířku 

cyklostezky, nedořešené křížení komunikací, nevhodné řešení odpočívek. Odstraněním 

těchto nedostatků se zvýší komfort a bezpečný pohyb uživatelů cyklostezky. Některé 

návrhy vyvolávají vícenáklady, jako například varianta A - zřízení samostatného 

obousměrného pásu pro cyklisty kolem zastávky Horní Rozpité. Tento návrh sice vzorově 

řeší situaci, ale dá se předpokládat, že zřizovatel zvolí raději snadnější a levnější variantu B 

– osazení dopravního značeni „Cyklisto sesedni z kola“. Koneckonců, rozbor řešeného 

úseku ukázal, že takovýchto míst je na cyklostezce více než dost. Je téměř pravidlem, že 

problematická místa, například samostatné sjezdy, přejezd přes most U pily, překročené 

podélné sklony a podobné jsou řešena osazením svislého dopravního značení, které 

cyklostezku přeruší. Je to sice přípustné řešení, ale znepříjemňuje se tím průjezd 

cyklostezkou nebo se úsek stává pro některé účastníky nepřístupný. 

 

Závěrem mohu konstatovat, že prostor pro budování cyklistické dopravy a související 

podporu tady všude kolem nás je. Je v pořádku, že existuje rámec, kterým „Strategie“ 

formulovala cíle rozvoje cyklistické dopravy. Dá se, ale očekávat, že naplňovat stanovené 

cíle nebude úplně snadné a to zejména proto, že budování cyklotras bylo v minulosti 

opomíjeno. V každém případě je dobré se k jízdě na bicyklu vrátit třeba z důvodu posílení 

zdraví nebo v zájmu udržitelného rozvoje. 
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