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Prověřovací studie cyklistického propojení Soběslav – Veselí nad Lužnicí
Cílem této prověřovací studie je prověřit a popsat možnosti řešení cyklistické dopravy v Soběslavi
a řešení cyklistického průjezdu mezi Soběslaví a Veselí nad Lužnici v alternativních stopách oproti
současné nutnosti použít jediné přímé propojení po staré tranzitní silnici č. 603 nebo
nekomfortních a výrazně delších tras. Nové propojení by navíc mělo umožnit i lepší podmínky pro
chůzi a pěší prostupnost krajiny.
Integrace cyklodopravy v Soběslavi
Opatření pro cyklisty lze rozdělit do dvou základních kategorií:
 liniová opatření
 plošná opatření
Liniová opatření zvyšují bezpečnost cyklistů na dopravně zatížených komunikacích. K liniovým
opatřením lze počítat
 ochranné jízdní pruhy pro cyklisty:
o silnice č.603 v intravilánu (od jižního konce ulice Nová po severní okraj zástavby
Klenovic)
o Obchodní (v celé délce)
o Tyršova (v úseku od Obchodní po téčkovou křižovatku s výhledovým prodloužením)
Plošná opatření zlepšují propustnost území pro cyklisty. Do plošných opatření patří:
 cykloobousměrky:
o Horní příkopy (jen SDZ)
o Žižkova (SDZ, popř. i VDZ)
o Rašínova (SDZ, popř. i VDZ)
o Jeronýmova (SDZ, popř. i VDZ)
o náměstí Republiky – v celé délce okružní vozovky (SDZ + VDZ protisměrného
cyklopruhu)
 všechny "zákazy vjezdu všech vozidel" (B1) nahradit "zákazy vjezdu všech motorových
vozidel"
 zóny 30 s předností zprava:
o všechny ulice v intravilánu s výjimkou obytných a pěších zón, resp. mimo hlavní
komunikace – ulice s ochrannými cyklopruhy (viz výše) a dále mimo ulice
Bechyňská, Komenského, Tyršova (východní část), Protifašistických bojovníků,
Petra Voka, třída Dr. Edvarda Beneše, Petra Bezruče
Příklady jak řešit cyklistickou dopravu ve městě lze nalézt na webových stránkách:
http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/cyklo-balicek/cb_a2.pdf
Příklady nových řešení podporujících integraci cyklistů tvoří přílohu této zprávy
Zatímco integrace cyklistů do dopravního systému tvoří samostatnou kapitolu s jasnou vizí je
v případě propojení obou měst sledováno několik základních možností s částečným využitím
stávajících komunikací a cest a jejich opravou, úpravou a doplněním tak, aby vytvářely souvislý
veřejně přístupný a prostupný koridor pro bezpečnou a komfortní jízdu na kole i chůzi:




trasa východ přes obec Řípec
trasa východ přes MÚK Řípec (výhled)
trasa západ podél Lužnice s podvariantami etapizace a možného vedení

Bruslařská dráha v Soběslavi
V rámci zpracování studie bylo prověřeno umístění bruslařské dráhy v prostoru kempu. Podmínkou
města bylo, aby navržená trasa v maximální možné míře využívala stávající účelovou komunikaci,
procházela po pozemcích, které jsou v krátkodobém horizontu pro město dostupné a zároveň
procházela kempem a přispěla by tak k jeho celoročnímu využití. Na komunikacích, kde bude
probíhat smíšený provoz, je v návrhu počítáno s jejich rozšířením.
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sdružený přechod pro chodce
a přejezd pro cyklisty

práva a povinnosti
na přejezdu pro cyklisty
Na přejezdu pro cyklisty nesmějí řidiči ohrozit cyklistu přejíždějícího
pozemní komunikaci.
V případě, že přejezd pro cyklisty není řízen světelnými signály,
musí cyklista vjíždět na přejezd pro cyklisty velmi opatrně tak, aby
přijíždějící řidiče nedonutil k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy
obdobně jako chodec, který volně přechází vozovku mimo přechod
pro chodce.
V případě světelně řízeného přejezdu pro cyklisty cyklista může
vjíždět do vozovky pouze na signál volno, ale ostatní řidiči mu dávají
přednost – tato úprava zůstala beze změn.
Zákon č. 361/2000 Sb.:
§ 2 q) dát přednost v jízdě
znamená povinnost řidiče
nezahájit jízdu nebo
jízdní úkon nebo v nich
nepokračovat, jestliže by řidič,
který má přednost v jízdě,
musel náhle změnit směr nebo
rychlost jízdy,

Co to je?
přechod pro chodce sdružený dohromady společně s přejezdem
pro cyklisty
Jak ho poznám?
dopravní opatření provedené vodorovným dopravním značením
přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty, kde se konců
bílých pruhů zebry dotýkají šachovnicovitě umístěné rohy bílých
čtverců přejezdu – tím jej snadno rozpoznáte oproti přejezdu
pro cyklisty přimknutému k přechodu pro chodce, kde jsou pásy
zebry a čtverce přejezdu vedle sebe v jedné linii
K čemu slouží?
opatření slouží k přecházení chodců a přejíždění cyklistů přes
vozovku ve společném prostoru
Jak se zde chovat?
chodci a cyklisté se pohybují společně vpravo a nesmějí se
vzájemně ohrozit, ostatní pravidla pro jednotlivé účastníky
provozu jsou zde obdobná jako v případě samostatných nebo
přimknutých přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty

§ 5 (2) Řidič nesmí h) ohrozit
cyklistu přejíždějícího pozemní
komunikaci na přejezdu pro
cyklisty,
§ 57 (8) Před vjezdem na
přejezd pro cyklisty se cyklista
musí přesvědčit, zda-li může

vozovku přejet, aniž by ohrozil
sebe i ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích,
cyklista smí přejíždět vozovku,
jen pokud s ohledem na
vzdálenost a rychlost jízdy
přijíždějících vozidel nedonutí
jejich řidiče k náhlé změně
směru nebo rychlosti jízdy. Na
přejezdu pro cyklisty se jezdí
vpravo.
§ 70 (2) c) signál se zeleným
plným kruhovým světlem
„Volno“ možnost pokračovat
v jízdě, a dodrží-li ustanovení
o odbočování, může odbočit
vpravo nebo vlevo, přičemž
musí dát přednost chodcům

Legislativní novinky
v cyklodopravě

přecházejícím ve volném
směru po přechodu pro chodce
a cyklistům přejíždějícím ve
volném směru po přejezdu pro
cyklisty. Svítí-li signál „Signál
pro opuštění křižovatky“
umístěný v protilehlém
rohu křižovatky, neplatí pro
odbočování vlevo § 21 odst. 5,
§ 73 (2) c) „Signál pro cyklisty se
znamením Volno“, že cyklista
může přejíždět vozovku;
rozsvítí-li se poté signál „Signál
pro cyklisty se znamením
Pozor!“, smí dokončit přejetí
k světelnému signalizačnímu
zařízení s tímto signálem.

užitečné odkazy
Ministerstvo dopravy České republiky (MD ČR)
www.mdcr.cz
www.facebook.com/mdcr.cz/
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
www.sfdi.cz
/ informativní brožura Česko cyklistické
www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/cyklobalicek/cb_a2.pdf
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy
www.cyklostrategie.cz/

Zákon č. 361/2000 Sb.
§ 57
(5) Je-li zřízena stezka pro
chodce a cyklisty označená
dopravní značkou „Stezka
pro chodce a cyklisty“, nesmí
cyklista ohrozit chodce

jdoucí po stezce. Je-li v místě
křížení stezky pro chodce
a cyklisty s jinou pozemní
komunikací zřízen sdružený
přechod pro chodce a přejezd
pro cyklisty, použijí se ve
vztahu k tomuto sdruženému
přechodu pro chodce a
přejezdu pro cyklisty pro

jednotlivé účastníky provozu
na pozemních komunikacích
obdobně ustanovení
upravující chování těchto
účastníků provozu na
přechodu pro chodce a na
přejezdu pro cyklisty.

Vydalo Ministerstvo dopravy České republiky
kontakt: sekretariat.520@mdcr.cz
připravil: Ing. arch. Tomáš Cach, spolupráce: Ing. Anna Batulková
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(ochranný)
jízdní pruh pro cyklisty

cyklistická zóna

stezka pro chodce
s povoleným vjezdem cyklistů

Co to je?
obdoba vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty, který však ostatní
vozidla mohou pojíždět v případě, že pro ně v souběžném jízdním
pruhu není dostatek místa

Co to je?
opatření, které zvyšuje ochranu cyklistů a rozšiřuje jejich práva při
jízdě ve vozovce, zpravidla ve společném provozu s automobily –
kromě jízdních kol je však povolen vjezd pouze těm vozidlům, která
jsou vyobrazena ve spodní části značky

Co to je?
liniová obdoba pěší zóny s povoleným vjezdem cyklistů

Jak ho poznám?
jízdní pruh pro cyklisty je pouze vyznačen vodorovným dopravním
značením ve vozovce, pomocí tenké přerušované čáry a symboly
jízdních kol, zatímco vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty musí být
také označen svislým dopravním značením

Jak ji poznám?
daná vozovka ulice, resp. komunikace je označena svislou dopravní
značkou „cyklozóna“ na začátku daného úseku či oblasti a obdobně
jako jiné zóny ukončena na výjezdu

K čemu slouží?
základním účelem je alespoň částečně nebo úplné oddělení
cyklistického provozu od ostatních vozidel zejména tam, kde
je zvýšená intenzita automobilového provozu a nebo potřeba
dopravního zklidnění přerozdělením prostoru vozovky

K čemu slouží?
slouží ke zlepšení podmínek pro jízdu na kole tam, kde
z prostorových nebo jiných důvodů není možné nebo účelné zřídit
samostatnou stezku pro chodce a cyklisty nebo jiné opatření
zajišťující chráněný cyklistický průjezd s minimálním kontaktem
s motorovou dopravou

Jak se zde chovat?
obdobně jako v případě vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty
pouze s tím rozdílem, že cyklistickým pruhem mohou podélně
projíždět řidiči ostatních vozidel v případě, že pro ně není vedle
cyklistického pruhu dostatek místa

Zákon č. 361/2000 Sb., § 14 :
(1) Je-li vyznačen jízdní pruh dopravní
značkou „Vyhrazený jízdní pruh“ (dále jen
„vyhrazený jízdní pruh“) pro určitý druh
vozidel, platí pro řidiče ostatních vozidel
obdobně § 13 odst. 2, a je-li vyhrazený
jízdní pruh vyznačen na tramvajovém pásu,
též § 21 odst. 7. Jízdní pruh nelze vyhradit
pro motocykly.
(2) Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je
vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného

jízdního pruhu do přilehlého jízdního
pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu
mu to musí umožnit snížením rychlosti
jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič
vozidla ve vyhrazeném jízdním pruhu je
povinen dávat znamení o změně směru
jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních
vozidel.
(3) Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen
jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu
nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní
vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o

Jak se zde chovat?
cyklisté mohou jezdit vedle sebe a nejen při pravém okraji vozovky,
ostatním vozidlům nesmějí bránit v jízdě, ale mohou je přiměřeně
omezit zejména rychlostí své jízdy; rychlost vozidel je maximálně
30 km/h; ve vztahu k chodcům platí shodná pravidla jako na
jakékoliv jiné běžné komunikaci

vzájemné předjíždění.

Zákon č. 361/2000 Sb., § 39a:

(5) Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými
dopravními značkami jako jízdní pruh pro
cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče
jiných vozidel odstavce 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
vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na
jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit
cyklistu jedoucího v tomto pruhu.

(1) Cyklistická zóna je oblast, jejíž začátek
je označen dopravní značkou „Zóna pro
cyklisty“ a konec je označen dopravní
značkou „Konec zóny pro cyklisty“
(2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat
vozovku v celé její šířce, přičemž se na ně
nevztahuje § 57 odst. 2 a 3.
(3) Jiným vozidlům než jízdním kolům
je vjezd do cyklistické zóny povolen jen

tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části
dopravní značky podle odstavce 1.
(4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí
nejvýše 30 km.h-1. Přitom musí dbát
zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které
nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí
zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na
místech označených jako parkoviště.

Jak ji poznám?
daný úsek stezky nebo chodníku je označen modrou kulatou
svislou dopravní značkou se symbolem chodců „stezka pro
chodce“ s dodatkovou tabulkou se symbolem jízdního kola
a textem „VJEZD POVOLEN“
K čemu slouží?
úprava umožňuje legální sdílení prostoru chodců s cyklisty tam,
kde je to bezpečné a účelné, a to především na vybraných úsecích
chodníků; tuto stezku cyklista nemusí použít a slouží nejčastěji
jako doplňková alternativa pro méně zdatné uživatele, kteří
nechtějí jet v souběžné vozovce společně s automobily a raději se
pohybují pozvolněji společně s chodci
Jak se zde chovat?
úplně stejně jako v případě pěší zóny s povoleným vjezdem
cyklistů; chodec je zde na prvním místě a cyklista jej nesmí
ohrožovat ani zbytečně omezovat, při chůzi je však potřeba
s cyklistickým provozem počítat a umožnit cyklistům průjezd

(1) Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak,
platí pro provoz v obytné, pěší a cyklistické
zóně ostatní ustanovení tohoto zákona.

Zákon č. 361/2000 Sb.:

§ 57

(2) Je-li povolen vjezd cyklistů na
chodník nebo stezku pro chodce, použijí
se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7
obdobně.

(5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit
motorovým vozidlům jízdu.

(2) Na pozemní komunikaci se na jízdním
kole jezdí při pravém okraji vozovky;
nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni
chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním
kolem se z hlediska provozu na pozemních
komunikacích rozumí i koloběžka.

§ 40

(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

§ 40

§ 39
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič
jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom

musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči
chodcům, které nesmí ohrozit; v případě
nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je
dovoleno jen na místech označených
jako parkoviště.
(7) V obytné zóně a pěší zóně musí
chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i
pro děti hrající si v obytné zóně.

Trasa východ přes obec Řípec
 Trasa je vedena od železniční stanice Soběslav po modré turistické značce propustkem
pod železničním koridorem a pod mostem pod dálnicí D 3 kolem rybníka Nadýmač po
asfaltové cestě až ke křížení silnice č. 23 na Jindřichův Hradec, odkud pokračuje po
zarostlé polní cestě do obce Řípec. Mezi Řípcem a Veselím nad Lužnicí je ve studii
doporučeno pokračovat kolem železniční zastávky Řípec a přes čtvrť Jana Hybeše.
 Klíčovým a podrobněji zpracovaným úsekem je revitalizace zarostlého cestního propojení
mezi severním okrajem zástavby obce Řípec a silnicí č. 63, včetně zlepšení podmínek pro
její úrovňové překonání.
 Z hlediska etapizace se jedná o první prioritní koridor pro úpravy a propojení. Pro
plnohodnotné zprovoznění celé trasy je dostačující realizovat revitalizaci cca 650 m dlouhé
cesty (viz výše), výhledově mohou být vhodné dílčí úpravy povrchu cest, zejména mezi ulicí
Vrchlického a Nadýmačem.
 Všechny trasy v rámci obce Řípec byly navrhovány nad mapovým dílem katastru, který
zohledňoval dokončené pozemkové úpravy, ale v termínu odevzdání studie nebyly tyto
potvrzeny ČÚZK, nebylo tudíž možné provést platnou analýzu vlastnických vztahů.
Trasa východ přes MÚK Řípec (výhled)
 Trasa je vedena převážně v těsném souběhu s dálnicí D 3. Její začátek je shodný se
základní východní trasou od Soběslavi až po přemostění dálnice u rybníka Nadýmač.
Odtud jsou dále jižním směrem využity stávající účelové komunikace s asfaltovým
povrchem vybudované v souběhu s dálnicí a zpřístupňující přilehlé pozemky, v rámci Veselí
nad Lužnicí je pak využito napojení na silnici od Řípce a dále třída Čs. armády.
 V rámci tohoto koridoru je klíčové dořešení několika míst:
◦ Úprava povrchu v úseku Karvánky
◦ Překonání Doňovského potoka a propojení stávajících účelových komunikací je dnes
fyzicky možné po dřevěné lávce a po vyšlapaných pěšinách a nezpevněných cestách
vyjetých vozidly. Důležité je tedy zejména kvalitativní zlepšení povrchů a vytvoření
zpevněné cesty či účelové komunikace.
◦ Kritickým hrdlem je MÚK Řípec, kde byla případná bezmotorová prostupnost území
v projektu i při výstavbě zcela ignorována a případné zlepšení situace je při dodatečné
realizaci výrazně nákladnější než pokud by dílčí úpravy byly od počátku součástí
záměru. Propojení účelových komunikací při východní straně MÚK na sebe
nenavazuje, ale je nutné část cesty realizovat jízdou po silnici č. I/23. Navíc je trasa
výrazně delší oproti stavu, kdy by bylo doplněno přímé propojení v souběhu s dálnicí,
bez nutností zajížďky v délce několika stovek metrů. Platí tedy, že doplnění
mimoúrovňového propustku se světlou výškou cca 2,50 m je sice výhledově možné, ale
mnohem nákladnější než v případě realizace při výstavbě MÚK a není aktuálně
prioritní.
Trasa západ podél Lužnice s podvariantami etapizace a možného vedení
 Propojení začíná v Soběslavi u předpolí pěší lávky přes Lužnici u motorestu a využívá
především stávajících cest a komunikací v co nejtěsnějším souběhu s řekou Lužnice až do
Veselí nad Lužnicí. Nejprve je trasa vedena Jiráskovou ulicí kolem areálu technického SOU
a západně podél Letiště. Dále využívá stávajících cest zpřístupňujících rekreační chatky
U Čejnova I a U Čejnova II s překonáním Dírenského potoka úzkou lávkou a navazujícími
pěšinami a po cestě přes hráz rybníku Švadlačky a les se dostává k blízkosti silnice č. 603.
Odtud je tarsa vedena mezi silnicí č. 603 a Lužnicí, přečemž v oblasti kempů jsou navržena
variantní řešení trasování (viz dále) s tím, že od silnice č. 159 na Dráchov je vedení opět
invariantní a využívá stávající vyježděnou polní a lesní cestu až k areálu Madety na
severním koci zástavby Veselí nad Lužnicí. Odtud je možné buď pokračovat ve vozovce
silnice č. 603, resp. po třídě Čs. armády, nebo postupně v etapizaci propojit stávající cesty
mezi areálem Madety a Průmyslovou s odstraněním kritického hrdla zarostlé pěšiny u ČOV
a poté obnovit a revitalizovat stávající udržované (sečené a prosekávané) cesty v rámci
klidového pásu s vzrostlými stromy podél Lužnice až ke sportovnímu areálu a k náměstí
Veselí nad Lužnicí.



Varianty řešení:
◦ Propojení kolem chat se zahrádkami naproti obalovně (areálu Strabag) od cesty od
hráze rybníka Švadlačky dále na jih v pásu lesa mezi Lužnicí a silnicí č. 603 je možné
buď s dořešením majetkoprávních vztahů výhodněji v západní stopě přímo na břehu
řeky, nebo alternativně východní stopu v těsném souběhu se silnicí č. 603, resp. v
koridoru této pozemní komunikace.
◦ Průchod v oblasti kempů Karvánky a U Sloupu buď z východní strany v lokálně těsném
souběhu se silnicí č. 603 (s křížením komunikačních napojení kempů na PK) a odtud ve
zcela nové stopě formou stezky a jejího napojení na stávající účelovou komunikaci
k několika rodinným domům a na silnici č.159, nebo naopak v těsném souběhu na
břehu řeky Lužnice formou nové stezky a s využitím stávající účelové komunikace až
po silnici č. 159. Obě tyto trasu je navíc možné kombinovat a vzájemně propojit jižně
podél kempu U Sloupu, v ideálním cílovém stavu by měly existovat obě trasy včetně
vzájemného provázání.



Z hlediska etapizace je vhodné především:
◦ revitalizovat lávku přes Dírenský potok a její bezprostřední návaznosti, a to optimálně
v lepších než současných parametrech, avšak stále přednostně pouze pro bezmotorový
provoz, nikoliv dvoustopá vozidla – nutné DÚR+DSP;
◦ opravit rozbité povrchu cest (zejm. Jiráskova, U Čejnova I, U Čejnova II) – možné
realizovat bez zvláštního povolení, v případně výraznějších úprav na ohlášení;
◦ napojit kemp Karvánky novou cestou (resp. stezkou či účelovou komunikací) na cestu
od Soběslavi podél Lužnice naproti obalovně (areál Strabak);
◦ v rámci Veselí nad Lužnicí je prioritou realizovat ochranné a vyhrazené jízdní pruhy na
třídě Čs. armády od areálu Madety až po náměstí, následně je účelné postupně
realizovat jednotlivé úseky cest od severu k jihu.

Závěr:
Prověřovací studie na podkladu dříve zpracovaných koncepcí cyklistické dopravy pro širší území a
za základě konzultací se zadavatelem podrobněji specifikovala možnosti řešení propojení
Soběslavi a Veselí nad Lužnicí.
V krátkodobém časovém horizontu je prioritou realizovat revitalizaci cca 650 m dlouhé cesty mezi
silnicí č. 23 a Řípcem, následně pak opravit cestní propojení mezi Letištěm Soběslav a kempy
Karvánky a U Sloupu a nově vybudovat nejjižnější úsek cesty v návaznosti na kemp Karvánky.
Nezávisle na těchto fyzických úpravách je vhodné ve Veselí nad Lužnicí výrazně zklidnit celý
průtah – třídu Čs. armády formou integračních cyklistických opatření, jízdními pruhy pro cyklisty.
Pro cílový stav je optimální výhledově uvažovat s dobudováním všech dotčených tras a propojení,
jeho úplné dosažení je reálné v časovém horizontu až několika desítek let. Důležité je zejména
zamezit jejich znemožnění vytvořením nových bariér zástavbou, infrastrukturou apod.
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