
 

 

4. Cyklofórum města Tábora 16.10.2019 

  

Program: 

1) přivítání, úvodní slovo starosty města 

2) Akce Do práce na kole 

3) Co se v uplynulém období od roku 2017 

podařilo a nepodařilo, co plánujeme do konce 

roku 2020 

4) Diskuse o námětech veřejnosti k vylepšení 

cyklistické infrastruktury 



Cykloskupina pracuje od 

roku 2019 ve složení  

 Starosta Štěpán Pavlík 

 Místostarostka Michaela Petrová 

 Cyklokoordinátor Karel Hotový 

 Odbor dopravy Ivana Kverková 

 Odbor dopravy František Kalina 

 Odbor rozvoje Zuzana Karasová 

 Odbor kultury a CR Michala Kalousková 

 DI PČR  Jan Rychtecký 



Do práce na kole 

 Letos jsme se přihlásili jako město tak trochu na 

divoko. Připraveno nebylo nic 

 Máme zájem se v roce 2020 angažovat více a lépe 

 Věříme, že se podaří některé občany přesvědčit, aby 

místo auta používali kolo 

 Chceme zapojit více firem, které jsme oslovili a pozvali 

na dnešní fórum 

 Město i firmy přihlásí družstvo a soutěží, kdo najede 

víc km při cestách do práce 

 Připravíme důstojné vyhlášení výsledků ve spolupráci 

se soutěžícími firmami 

 Podrobnosti na www.dopracenakole.cz   



Co jsme od února 2017 udělali? 

Lávka pro pěší a cyklisty přes Budějovickou     

Výstavba přejezdu pro cyklisty na Horkách          

Umístili jsme 2 cyklostojany (Komora, Černá perla) 

Dokončili jsme proznačení tras dle cyklogenerelu 

Podali jsme žádosti o dotace do SFDI: 

- Stezka Radimovice – Větrovy 

- Stezka Čekanice – Vožická 

- Stezka parkoviště Knížecí rybník – Zár. Lhota 

Dotace činí v případě úspěchu 85% 

Připravena je stezka Záluží – PZ Vožická. Čekáme na 
rekonstrukci nadjezdu D3, kde jsme prosadili chodník i na 
druhé straně, na který stezka naváže. Realizace asi 2020   

 



 Po zdlouhavých jednáních se podařilo opatřit souhlasy 

všech vlastníků pozemků nutných pro stezku Všechov – 

Tábor 

 Spolu s obcí Dražice řešíme totéž z Všechova do Dražic 

 Do projektů stezek podaných do SFDI jsme naprojektovali 

sčítače, abychom měli představu o vývoji počtu cyklistů 

 Letos OD provedl opravy skoro všech nezpevněných 

rekreačních stezek – viz foto 

 Byla zahájena příprava stezky Kvapilova – most přes 

Jordán 

 Je schválen k realizaci cyklopruh od Náchoda po hráz 

Jordánu (proběhne spolu s obnovou povrchů, kterou bude 

provádět SÚS v dohledné době  

 Snažíme se aktualizovat www.taborskemnakole.cz 

 

http://www.taborskemnakole.cz/


Postavili jsme lávku přes Budějovickou 



…ještě jednou lávka 



Opravili jsme rekreační cyklotrasy: 

Čekanice – Zaluží (Valentova spojka) 



Ještě jednou Valentova spojka 



Záluží – Smyslov - Knížecí rybník 



Ještě jednou…… Tyto opravy jsou poměrně 

drahé 



Osadili jsme 2 cyklopointy (u Černé perly a na 

Komoře) 

 



Spolu s SŽDC bude přejezd mezi Větrovy a 

Horkami dokončen do 14.11.2019 

 



Co chceme realizovat do 

konce roku 2020? 

 Vybudovat stezku Radimovice – Větrovy 

 Vybudovat stezku Čekanice – Vožická 

 Vybudovat chodník parkoviště Knížecí rybník – Zár. 

Lhota 

 Podat žádost o dotaci do SFDI na stezku Záluží – PZ 

Vožická 

 Dotáhnout stezku Všechov – Tábor do pravomocného 

územního a stavebního povolení 

 upravit průjezd za Albertem na Chýnovské na Kopeček 

pro chodce a cyklisty 

 Upravit stezku z ulice M. Koláře – Bydžov (názor?) 

 

 



Stezka Bydžov – M. Koláře 



…a druhý konec u bytového domu – ul. M. Koláře 



Připravujeme stezku z Dražic do Všechova……. 



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

složité, ale vývoj je dobrý) 

 



To hlavní pro nás jsou 

Vaše návrhy a náměty 

Prosím o Vaše názory, návrhy a 

náměty 



Děkujeme za pozornost 


