
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 89 

 DNE: 3.5.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1545/2018/oPM 

 

NÁZEV: Značení cyklotrasy z Polničky do Hamrů n. S. 
 
 

 

ANOTACE: Komise rozvoje města a životního prostředí na svém 30. jednání se usnesla 
a doporučuje radě města, aby bylo realizováno dopravní značení ve spolupráci s Krajem 
Vysočina formou vodorovného a svislého dopravního značení na trase Polnička – Hamry 
nad Sázavou. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání ukládá oddělení projektů a marketingu zkoordinovat spolupráci 
s Krajem Vysočina na označení cyklotrasy. 
Rada města po projednání ukládá odboru komunálních služeb zrealizovat ve spolupráci s Krajem 
Vysočina vodorovné a svislé dopravní značení v trase Polnička – Hamry nad Sázavou. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Ing. Prokop 

Předkládá: 

Komise rozvoje města a životního prostředí 

 



 

Název materiálu: Značení cyklotrasy z Polničky do Hamrů n. S. 

 
Počet stran: 2 
Počet příloh: 2 
 
 
 
Popis 
Radě města byl v roce 2016 předložen materiál vytvořený pracovní skupinou (PS) Nemotorová 
doprava a schválen v předloženém znění viz příloha č. 1. Prvním krokem materiálu je „Stávající 
úseky cyklostezek vedoucí podél řeky Sázavy propojit navzájem v jednu cyklotrasu vedoucí 
z Hamrů nad Sázavou do Polničky“. 
Následně proběhly schůzky zástupců PS se zástupci MěÚ a komisí marketingu. Byly stanoveny 
požadavky pro definování značení. Dále proběhla schůzka Ing. Slámy, předsedy PS Nemotorová 
doprava, se zástupcem KrÚ Vysočina. Byl projednán návrh Krajského úřadu na zajištění svislého 
dopravního značení Klubem českých turistů a zároveň i financování záměru Krajským úřadem. Ing. 
Sláma vytvořil návrh značení po cyklotrase viz příloha č. 2. 
Odbor dopravy, Ing. Koubek navrhl novou možnost značení cyklotrasy. Nedoporučuje použít 
modrou značku, z materiálu PS, která může být zaměnitelná s označením trasy Eurovelo č. 4. 
Označení “S” může být pouze nálepka, která se v případě dalších úprav cyklotras může měnit 
(např. na základě projektů na nové cyklostezky). Označení v závorce je číslo cyklotrasy, na kterou 
je stezka směřována (ve ZR jsou dvě cyklotrasy č. 5061 a č. 19). Zároveň nedoporučuje značení 
vodorovné, které je velmi nákladné na pravidelnou údržbu v našich podmínkách, ale značení 
svislé. 
Komise rozvoje města a životního prostředí na svém 30. jednání materiály projednala a doporučuje 
radě města označit cyklotrasu z Polničky do Hamrů nad Sázavou vodorovným i svislým značením. 
Doporučení radě města podpořil arch. Zbyněk Ryška s ohledem na zdůraznění významnosti 
cyklotrasy, jako hlavní část cyklostezek pro turisty a další cyklisty pohybující se ve městě. 
 
 
 
Geneze případu 

- Dne 28.11.2016 schváleno usnesení materiálu j.č. 866/2016/ORUP, KRMŽP. 

- Dne 17.4.2018 proběhlo 30. jednání KRMŽP a schváleno doporučení. 

 
 
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení. 
 

Varianty návrhu usnesení 
1. Neschválit navržené řešení na označení cyklotrasy. 

2. Realizovat pouze svislé označení cyklotrasy. Oddělení projektů a marketingu zajistí 

komunikaci s KrÚ Vysočina, na jejichž náklady bude cyklotrasa vyznačena. 

 

 
Doporučení předkladatele 
Komise rozvoje města a životního prostředí doporučuje Radě města daný materiál zadat ke 
zpracování a realizaci zaměstnancům městského úřadu. 
 
 
Stanoviska  
Stanovisko Odboru komunálních služeb 
OKS nedoporučuje realizovat vodorovné dopravní značení, a to s ohledem na vysoké náklady na 
jeho následnou údržbu/obnovu – kdy např. obnova značení pro cyklisty na Neumannově ulici 



 

ročně stojí cca 30 tis. Kč. Vodorovné značení nevyplývá z vyhlášky, je dobrovolné a nejednotné 
v různých  městech a na různých stezkách. Takové značení může u uživatelů stezky vyvolávat 
mylný dojem, co vlastně znamená a tím zvyšovat nejistotu a snižovat bezpečnost užívání stezky 
proti běžnému standardu. Je na zvážení, zda vytipovat místa, kde je potřebné zvýraznit např. 
změnu směru trasy a tam pak zvolit konkrétní řešení označení, vhodněji svislým značením, které 
má delší životnost a menší náklady na údržbu.  
Aby bylo možné realizovat jakékoliv vodorovné značení, je nutné přesně definovat způsob 
provedení, barevnost, rozměry, umístění jednotlivých znaků. Nutno konzultovat návrh s policií. 
Teprve podle jednoznačně specifikovaného návrhu lze stanovit náklady nutné na realizaci a 
odhadnout náklady na údržbu takového značení, se kterými je pak nutné každoročně počítat 
v rozpočtu města. 
Realizace vodorovného značení po upřesnění zadání a v případě, že bude finančně kryto,  je 
reálná cca v srpnu 2018. 
Město může značit pouze na svých katastrech, o označení v Hamrech a Polničce je nutné požádat 
uvedené obce. 
 
Stanovisko odboru dopravy 
Vyznačení trasy svislým dopravním značením č. IS 19a - IS 21d se jeví jako velice vhodné, neboť 
se jedná o běžně užívané oficiální dopravní značky. V případě řádného vyznačení trasy svislými 
značkami se vyznačování trasy vodorovným značením jeví jako nadbytečné.  
 



Navrh dflcfch kroku pro rozvoj nemotorove dopravy 

v navaznosti na Navrh pracovni skupiny pro nemotorovou dopravu vypracovanyv zari 2015 

a potom po doporuceni od komise rozvoje prijaty radou mesta, navrhujeme tyto konkretni kroky, ktere 
je potrebne realizovat bez zavislosti na vytvoreni noveho generelu dopravy ve Zd'are nad Sazavou. 

1. Stavajki useky cyklostezek vedoud podel reky Sazavy propojit navzajem v jednu cyklotrasu 
vedoud z Hamru nad Sazavou do Polnicky. To bude mit zejmena tento vY'znam: 

a . Vznikne trasa pres cele mesto podel prirozene patere mesta, trasa ktera zvysi atraktivitu 
mesta pro cykloturisty, umozni mestu prezentovat se jako mesto privetive pro 
cykloturisty na propagacnkh materialech a vystavach i v ramci Koruny vysociny. 

b. Vyznacenim teto paterni cyklotrasy v terenu se usnadni orientace pro cyklisty. Z 
vlastnkh zkusenosti vim, ze ani vsichni Zd'araci jeste celou trasu neznaji, protoze 
vyuzivaji jen nektere jeji casti, a ze navstevnki z okoli Zd'aru zabloudi, prestoze maji 
povedomost o tom, ze se da na kole projet cely Zd'ar po cyklostezkach. 

c. Vyznacenim trasy se vyresi nedokonale soucasne znaceni s ruznymi hlavolamy, zyysf se 
bezpecnost provozu po Zd'are odvedenim dalsi casti cyklistu na tuto trasu. 

2. Zajistit zaneseni teto nove trasy na oficialni mapy, ( www.mapy.cz , www.google.cz/maps a 
http:/ /www.cykloserver.cz/cykloatlas ... ) tak, aby ji znaly i turisticke navigace. 

3. Vycistit vsechny useky stavajidch cyklostezek od nanosu naplavenin na krajnidch, ktere 
zpusobuji postupne zarustani a zuzovani stezek, az 0 desitky centimetru z kazde strany, coz ma 
spatny vliv na bezpecnost provozu na techto komunikadch. (Zapsano na Lepsi misto 23.3.2016 
zatim vyciSten jeden kratky usek pod firmou Tokoz, cyklostezky maji celkem 6 km. viz 
http: I /www .lepsimisto.cz/tip/zuzena-cyklostezka) 

4. Napravit situaci na krizeni teto budoud cyklotrasy se Strojirenskou ulid (u Penny marketu). Po 
vybudovani cyklostezky od ul. 1. maje k Strojirenske a cyklostezky od Strojirenske pod Dum 
klidneho stari na Stalingrade, byl pres Strojirenskou ul. vyznacen prechod pro chodce a 
soucasne vedle prejezd pro cyklisty. Prejezd pro cyklisty byl pozdeji zrusen, takze ted' jsou 
cyklostezky spojeny pouze prechodem pro chodce. Tato situace vede k nespravnemu pouzivani 
tohoto prechodu a k porusovani predpisu. Doklad, ze prejezd pro cyklisty uz tam byl a duvody, 
ktere vedly k jeho zruseni viz pfiloha. 

5. Uprava dopravni situace na krizovatce Nerudova- Novomestska tak, aby mohli cykliste legatne 
projet na Nerudovu ve smeru od Novomestske a Jamske. Ones je vyjezd z Nerudovy 
jednosmerny. Tim, ze cykliste budou moci do Nerudovy i v opacnem smeru, vyhnou se svetelne 
krizovatce u Conventu a bude moci byt napraveno chaoticke vedeni datkovych cyklotras c. 19 a 
5061 . (Santiniho a Posazavska) . Tohoto lze dosahnout dvema zpusoby. Bud'to umoznenim 
prujezdu jednosmerkou na Nerudovu cyklistum v obou smerech, nebo vytvorenim cyklostezky z 
chodniku od prechodu pro chodce u autobusove zastavky na Novomestske. Toto opatreni je 
popsano na serveru Cykliste sobe 
(http: I /zdarns.cyklistesobe .cz/issues/ 1283-neprujezdna-jednosmerka-z-nerudoy-ul ice-na-novo 
mestskou) 

• Pro realizaci bodu 1. by bylo vhodne vymyslet nazev trasy, jeji logo a zpusob znaceni. Byla by 
vhodna spoluprace s pracovni skupinou pro marketing a propagaci. Nejjednodussi a nejlevnejsi 
je vodorovne znaceni primo na zem . Optimalni termin- do zacatku pfiSti sez6ny. 

• Bod c. 2. zaneseni do map, p. Miloslav Slama nabizi osobni ucast na zajiSteni. 

JANPRO
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1



• Bod c. 3. ciStenf krajnic stezek je nejlepe provest na podzim, kdyi opada listf, nebo na jare 
pred sez6nou 

• Po realizaci bodu 4., prejezd pro cyklisty, je potreba seznamit verejnost se spnivnym chovimim 
podle pravidel danych zakonem formou Clanku v novinach a na internetovych strankach a 
tetacku. 

• Uprava situace na Novomestske podle bodu c. 5. je treba zkoordinovat s dalsfmi planovanymi 
opatrenimi na Novomestske ulici a take s planovanym projektem cyklostezky na Jamske ulici. 
Mohla by byt do jednoho nebo druheho projektu zahrnuta. 

Priloha k bodu c. 1. 

mapka trasy pokracovdni trasy pro cyklisty nebo slepd ulice? 

pfiklad mozne znacky- trasy v budoucnu mozne rozlisit pismeny a barvami (zde modrd Sdzava) 



vodorovne smerovky - pi'iklad vodorovne smerovky - pi'iklad 

tady vsude se d6 zabloudit 



Pi'iloha k bodu c. 3. 

pfiklad situace z jara 2016 

Pffloha k bodu c. 4. 

pfiklad spravneho feseni pfejezdu pfes Strojirenskou ul. 



ortofoto z r. 2006 

z dotazovny na zdarns.cz: 
Dotaz ze dne 27.9.2013, adresat: starostka 
Predmet: Moinost vybudovani prejezdu pro cyklisty 
Dotaz: 

ortofoto z r. 2012 

Dobr-Y den, ode dne 1. ledna 1976 marne v ceslcych zemich ucinnou legislativu tykajici se prejezdu 
pro cyklisty. Myslite si, ie by se tato novinka mohla v budoucnosti objevit i v ZR?? Napr. stezka 
okolo silnice od zamku po zimak by jimi mela byt doplnena a dale u mostu za Jehlou, pak pres 
silnici u mostu pod MeU, aby byl dan smer Farcata a z nich dale pres silnici Husovu-navazani na 
stezku okolo modreho hriste a pak jeste u Penny. Zvaite i slouceni prechod-prejezd. ZR Mesto pro 
lidi nebo pro auta?? 
Odpoved:· 

Jeste pred zodpovezenlm dotazu uvadlm citaci §57 odst. 8 zakona c. 361 /2000 Sb., o provozu na 
pozemnlch komunikacich: ,Pred vjezdem na prejezd pro cyklisty se cyklista musl presvedcit, zda-li muze 
vozovku prejet, aniz by ohrozil sebe i ostatnl ucastnlky provozu na pozemnlch komunikacich, cyklista sml 
prejizdet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdalenost a rychlost jizdy pfljlzdej lcich vozidel ned on uti 
jejich i'idice ke zmene smeru nebo rychlosti jlzdy. Na prejezdu pro cyklisty se jezdl vpravo." Tolik citace. 
Na prejezdu pro cyklisty tedy nemaji cykliste zadne zvyhodnenl a musl dat prednost vsem (vyjimkou je 
pouze prejezd pro cyklisty vybaveny svetelnym signalizacnlm zarizenim). Znacna cast cyklistu se vsak 
domnlva, ze prednost na prejezdu pro cyklisty je obdobna jako na prechodu pro chodce a v mnoha 
pi'lpadech si prednost ,vynucuji", clmz muze dochazet k vaznemu ohrozovanl cyklistu. Prave z duvodu 

bezpecnosti cyklistu o zrlzenl prejezdu pro cyklisty neuvazujeme. 



Upozorneni na situaci napsane r. 2014 

https:/ /docs.google. com/docu ment/d/1 ide YD-yGgkY GmMVMfwhg 8jsDSb-D8S7 B 1 t1 i5TWGc TM/edit?usp 

=sharing 

PFfloha k bodu c. 5. 

\ 

r 

-· 

-
Ill 

"\~. ' 
Ill . 'I 

• -

zcikres situace do mapky- 1. feseni: Obousmerny prujezd cyk/istu do Nerudovy jednosmerkou 2. f eseni: 
Cyklostezka soubeine s chodnikem od pfechodu pres Novomestskou ul. 
CYKLOOBOUSMERKY 

Ukdzka provedeni pouze se svislym dopravnim znacenim s vyuiitim E 13; omezeni na 30 kml h je pfimo 
v miste doplneno z duvodu absence z6ny Tempo 30 {Praha, Dr. Zikmunda Wintra) 
ukazka z dokumentu na: ht tps:l ldrive.google.comlopen?id=OB VjznjxqOBWX18CdDMzR1JtaWs 



protlsmirny cyklopruh: zakladnr usporadanl 
minim81nf rozmt'!ry I minimaini ~ffka mezi obrubami 
pN navmove rychlostl do 50 kmlh 

3 . .; . . 5 

' ... 

protlsmerny plktogramovy korldor: zakladnl 
mlnlmalnl rozmt'!ry I mlnlmalnl ~ffka mezl obrubaml 
pN navrhove rychlosd do 30 kmlh 

.3 . I o. ~ 

. 5 

protlsmirny cyklopruh: mlnlmalnr sfiky 
minimatnl rozmt'!ry I minimalnl ~lfka mezl obrubami 
pl'l navrhove rychlosti do 30 kmlh 

I J . - ~-' 

I , __ _ 

protlsmemy plktogramovY' korldor: mlnlmalnf 
mlnlmalnl rozmery I mlnlmalnl ~ffka mezl obrubaml 
pN navrhove rychlostl do 30 kmlh 

I I 
.us 

ukdzka z dokumentu na: httos: l ldrive.google.coml ooen?id=OB VjznjxqQBWSW92VC1acUNWNIU 

12.9.2016 
Miloslav Slama 



Cyklotrasa Hamry – Polnička 
 
Trasa je dlouhá 7,7 km a je na ní potřeba označit 27 míst 
(křižovatek a odboček) vodorovným a svislým značením. 
Podrobný plánek je na: https://mapy.cz/s/2ywva 
 
 
Bod č. 1 začátek trasy 

 
 
 
Bod č. 27 konec trasy 

Svislé značení: začátek cyklotrasy, označení z 
obou směrů. 3 vodorovné symboly. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://mapy.cz/s/2ywva
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22 odboček s označením odbočení nebo přímého směru 
většinou čtyři vodorovné symboly a dvě značky svislé. 

 
 
3 přejezdy přes silnici (Strojírenská, Žižkova a Kovářova) čtyři vodorovné symboly a dvě svislé značky. 
  

 
 
K tomu Dvorská ulice piktogramy v úseku dlouhém 200 metrů. 



 
 
Úsek od ulice Husova k ulici Kovářova (Farčata, Nábřežní ul. a za kulturním domem) je spojkou mezi dvěma 
dálkovými cyklotrasami, dosud neznačený o délce 910 metrů. Důvod vzniku nové místní cyklotrasy s novým 
číslem. V tomto úseku tři nové sloupky pro svislé značení. 
 

 
 
Odhad počtu prvků pro značení celkem na celé trase: 
106 vodorovných symbolů, 
50 tabulek pro svislé značení, 
6 nových sloupků, 
200 m piktogramů na Dvorské oboustranně. 
 
 
Všechny fotky z trasy: https://photos.app.goo.gl/F8GDCfRQ4XbnlKYs2 
 
 
 
 
Námět pro přejezd přes Strojírenskou: 

https://photos.app.goo.gl/F8GDCfRQ4XbnlKYs2


 
 
Na ulici Žďárská na výjezdu ze Ždírce směrem na Krucemburk je na cyklostezce zpomalovací retardér ze 
dvou prahů a zrcadlo. A žádné začátky a konce cyklostezky u výjezdu z parkoviště. 
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