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Věc: Žádost o doplnění značení stezky v Českém údolí 
 
Dobrý den, 
 
rád bych požádal o úpravu dopravního značení v Českém údolí, jehož cílem je prodloužit vyznačenou 
stezku pro chodce a cyklisty. Stezka zde již existuje a používá se, ale není dobře značena. 
 
Současný stav: 

● Vyznačená stezka nyní vede od Tyršova mostu na západ (na obrázku zeleně) na začátek 
volnočasového prostoru a zde je značkou ukončena.  

● V dalším úseku pak (při příjezdu od Tyršova mostu) není zřejmé, v jakém režimu komunikace 
funguje (jestli chodník, nebo naopak silnice). Na obrázku červeně. 

● Dále pak navazuje ulice, kterou mohou auta od Klatovské až na kraj Českého údolí ke skautským 
klubovnám (na obrázku modře). Zde je paradoxně značka zákazu vjezdu motorovým vozidlům, 
tedy z každé strany je vjezd do popisovaného úseku pojat jinak. 
 

 
 
Cíle změny: 

● Napravit nynější nejasnou situaci “v červeném úseku” ve střední části údolí. 
● Legální průjezd cyklistů celým údolím tak, aby nemuseli hádat nebo pochybovat. 
● Upozornění ostatních účastníků (lidí vč. dětí v okolí hřišť a dalších parkových cest) na pohyb 

cyklistů a tím i předejití nebezpečným či sporným situacím. 
 
Celý tento úsek vidím jako přirozenou a strategickou cyklo-spojku, vedoucí na západě dále ke 
Škodalandu, na Litice, na Valchu; na východě dále do Doudlevců a centra, na Slovany, ke Škodaparku. 
Úpravy navíc vyžadují minimální investice, prakticky jen do značení a případně lepší údržby zeleně. 
 
Úpravy také mají dát do souladu značení s nynějším používáním komunikace - fakticky už se tu jezdí. 
 
Navrhuji proto dále popsané změny a opatření, prosím o jejich zvážení. Děkuji za Váš čas. 
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(1) Větší krácení zeleně u příjezdu od východu 
Vjezd do volnočasové oblasti je zatáčkou, na jejíž vnitřní straně vetve zasahují až těsně ke stezce nebo i 
do ní. Není zde bezpečně vidět ani na protijedoucí cyklisty, ani na chodce za zatáčkou. Zároveň sem 
cyklista přijíždí (po již nyní značené stezce) mírně z kopce, často vyšší rychlostí. Lepší rozhled by zde 
bezpečnost výrazně zvýšil: 

● více vysekat tento oblouk, lze např. i metr do strany (od stezky na sever) 
● pravidelně udržovat toto místo i celou stezku 
● zvážit zavedení pravidel, aby bylo vždy vysekáváno např. půlmetr až metr od cest do stran 

(zejména keře a větve, tráva až tak nepřekáží) - chodci i pejskaři tak mají více prostoru na chůzi i 
vyhýbání, opticky je pak celá stezka širší a přehlednější. 
 

 

 

 



 

(2) Změna značení u příjezdu od východu 
Začátek cyklostezky je označen již u Zborovské ulice. U příjezdu do volnočasového prostoru tedy není 
nutné ji měnit a stačí nechat jet cyklistu dál: 
 

● odstranit značku konec stezky pro chodce a cyklisty 
● případně ji přesunout “za roh” na cestu, která sem přichází - pro upozornění příchozích z tohoto 

směru (z parku), že přicházejí na stezku s provozem cyklistů 
 
Připomínám, že vozovka je v této střední části velmi široká, původní cykostezka od Zborovské 
ulice se zde rozšiřuje na cca 4-6 metrů, a takto široká pokračuje skrz celou střední (výše červeně 
označenou) část Českého údolí. 
 

 

 



 

(3) Změna značení u příjezdu od západu 
Příjezd od Klatovské je označen zákazem motorových vozidel. To není úplně špatně, ale pro ještě větší 
zřejmost navrhuji označit tento konec stejným způsobem, jako je tomu ze strany od Zborovské: 

● přidat značku začátku stezky pro chodce a cyklisty (lze doplnit na již existující sloupek) 
● z druhé strany konec stezky pro chodce a cyklisty (v současné situace není ani pro chodce 

jdoucí od volnočasového prostoru zřejmé, kde je ještě park a kde už smí jezdit auta) 
● zvážit doplnění nějakého prvku do vozovky, který opticky rozdělí tyto úseky ulice (i z fotky je 

patrné, že auta běžně jezdí až za zákaz) - např. umístěním betonového květináče, citybloku 
apod. (samozřejmě tak, aby bylo možné ho snadno objet cyklisty, dopravní obsluhou, údržbou..) 

 

 

 
Pro srovnání - naprosto jasný začátek (a z druhé strany konec) stezky na východním konci u Zborovské: 

 



 

(4) Upozornit na pohyb cyklistů podél volnočasového 
prostoru a u křížení cest 
Pro celkové zvýšení bezpečnosti ještě navrhuji opatření, kterými se zdůrazní možnost pohybu cyklistů 
touto částí parku. (Vozovka je v tomto místě široká cca 4-6 metrů.) Jde mi především o místa podél 
volnočasového prostoru a u křížení dalších cest, které tu procházejí. Prosím zvažte: 

● vyznačení cyklo-piktogramů obousměrně v celém tomto úseku (aniž by se jakkoliv 
vyhrazoval prostor cyklistům; jde jen o upozornění, že tudy cyklisté jezdí; prostor je zde 
dostatečný na pohodlné vyhnutí - není třeba malovat čáry nebo rozdělovat vozovku) 

● vyznačení podélných plných či přerušovaných čar opticky oddělujících ostatní cesty (aby 
si příchozí z těchto napojených cest uvědomili, že přicházejí do “jiného prostoru”) 

● (nebo osazení dalších značek stezky na tato křížení - podle mě ale zbytečné a neestetické) 
 

 

 

 


