
 

 
3. Cyklofórum města Tábora 27.2.2017 

  

Program: 

1) přivítání, úvodní slovo starosty města 

2) Co se v uplynulém období od roku 2014 

podařilo a nepodařilo, co plánujeme do 

konce roku 2018 

3) Diskuse o námětech veřejnosti k 

vylepšení cyklistické infrastruktury 

4) 4) závěr  



Cykloskupina pracuje od 

prosince 2014 ve složení  

 Starosta Jiří Fišer 

 Místostarostka Michaela Petrová 

 Cyklokoordinátor Karel Hotový 

 Odbor dopravy Ivana Kverková 

 Odbor dopravy Jan Pávek 

 Odbor rozvoje Bohuslava Boháčová 

 DI PČR  Jan Rychtecký 



V minulém období (2010-14) jsme realizovali: 

 Tismenické údolí – jen stezka            5,8 mil.Kč 

 Úsek od podchodu LIDL - CB Auto    1,1 mil.Kč 

 Stezka pod Pracovem         0,75 mil.Kč 

 Stezka Měšice – Knížecí rybník         5,8 mil.Kč 

 In-line povrch Bydžov           1,9 mil.Kč 

 Značení cyklotras vč. st. úprav           2,4 mil.Kč 

 Celkem tedy včetně DPH              17,75 mil.Kč 

 

Z toho dotace činily 3,5 mil.Kč 

Pro srovnání: investice do dopravní infrastruktury 
celkem činily 260 mil.Kč. Infrastruktura pro pěší a 
cyklisty z toho činila pouhých 6,5% 



Co se nám v uplynulých 2 

letech podařilo? 

 Ovlivňujeme projektovou přípravu tak, aby cyklistická 
doprava nebyla opomíjena 

 Proznačili jsme všechny trasy podle cyklogenerelu, 
provedli drobné stavební úpravy a opatřili je na 
vstupech mapami a pořídili videozáznam všech tras 
(viz www.taborskemnakole.cz) 

 Snažíme se vytvořit podmínky proto, aby občané měli 

možnost bezpečněji využívat k dopravě do práce i 

jinam kolo namísto automobilu 

 

http://www.taborskemnakole.cz/


Postavili jsme stezku pro pěší a cyklisty 

mezi Větrovy a Horkami 

 



V rámci PPO jsme postavili stezku podél Lužnice 

(dotace 1,7 mil.Kč) 



S podporou dotace MMR bylo pořízeno a 

instalováno 5 ks bike boxů před plaveckým 

bazénem……. 



……. a 5 u nádraží ČD (dotace 350.000,-Kč) 



 Pracujeme na aktualizaci www.taborskemnakole.cz 

 Pracujeme na tom, aby tam, kde to šířkové poměry 

dovolí, byly vytvořeny samostatné pruhy pro cyklisty 

 Aktivně pracujeme jako zástupci města Tábora v 

Asociaci cykloměst, které jsme členem 

 za finančního přispění prodejců a opravářů kol jsme 

    vydali jsme „trhací“ cyklomapu, která je bezplatně k        

 dispozici na Infocentru města všem zájemcům         

 Umístili jsme stojan na kola a mapu cyklotras k nádraží 

ČD jako základ jednoho z cyklopointů 

 V květnu 2016 jsem po 2 odpoledne prováděli na hrázi 

Jordánu a na Komoře ve spolupráci s MěPO a BESIP 

osvětovou akci pro cyklisty a rozdávali zvonky a 

reflexní prvky 

 

 

http://www.taborskemnakole.cz/


Co chceme realizovat do 

konce roku 2018? 

 Vylepšit vybavení, vyznačení a orientaci 

ve vnitřním městě 

 Postupně propojovat okrajové a 

příměstské části pro dobrou dostupnost 

centra zejména z pohledu cest do 

zaměstnání – alternativní doprava 

 No a to co je na následujících slidech 



Postavit lávku přes Budějovickou ulici. Je 

vypracován projekt a je podána žádost o dotaci 

do IROP. Peníze na spolufinancování máme. 

 



Upravit přednádražní prostor do podoby přívětivé 

chodcům i cyklistům (projekt a peníze jsou, 

problém s pozemky Pošty a ČD) 

 



Pracujeme na propojení od Krásné vyhlídky na 

Horkách k benzinové stanici (půjde spíše o 

chodník, cyklotrasa vede starými Horkami) 

 



Dokončit spolu s SŽDC přejezd mezi Větrovy a 

Horkami 

 



Podat žádost o dotaci na stezku pro pěší a 

cyklisty z Radimovic do Větrov (pozemky jsou 

vykoupeny) 

 



Podat žádost o dotaci na stezku ze Zaluží do 

průmyslové zóny Vožická (pokračování dále k 

Táboru je součástí jiného projektu) 

 



Připravujeme stezku z Dražic do Všechova……. 



……….a z Všechova do Tábora (pozemky velmi 

složité) 

 



Připravujeme 2 cyklopointy (u nádraží a na 

Komoře) 

 



Co se nepodařilo, ač bylo 

plánováno na 2014 - 18 

  nepodařilo se realizovat stezku kolem Jordánu 

(nedostupné pozemky a náročný terén) 

 Nepodařilo se zakoupit sčítače pěších a cyklistů 

(jednáme o výpůjčce od NJC) 

 Nezahájili jsme přípravu propojení Kaufland – 

Světlogorská 

 Nezahájili jsme přípravu propojení Náchodského 

sídliště a Malého Jordánu 

 



Kolik jsme investovali? 

 Stezka kolem Lužnice  1,88 mil.Kč 

 Nákup bike boxů   0,70 mil.Kč 

 Stezka Větrovy – Horky 2,8   mil.Kč 

 Drobné úpravy tras  0,36 mil.Kč 

 Vodorovné a svislé DZ  0,30 mil.Kč 

   Celkem za 4 roky                 6,04 mil.Kč 

Z toho dotace činily 2 mil.Kč   



Děkujeme za pozornost 


