Cyklistická doprava v regioná lní
ch dopravní
ch systé
mech
(jejíorganizace, ná vaznost cyklostezek na ostatní
dopravu, vybavenost zastá vek a terminá lů pro
cyklistickou dopravu aj.)
Miloš MATOUŠ EK
Ing. Miloš MATOUŠEK, konstruktér, Občanskésdružení CyklistéLiberecka
Té matem té to konference jsou systé my hromadné osobnídopravy, problematika
jejich provozu, financování
, vozové ho parku apod. Naproti tomu cyklistická doprava je
stejně jako automobilovádoprava ryze individuálnídopravou, kteráje charakterizována
provozem soukromý ch vozidel (jí
zdní
ch kol nebo motorový ch vozidel) a nezávislou trasou
a dobou jí
zdy. Žádný pří
spě vek té to konference nenízamě řen na automobilovou dopravu,
parkoviště P+R apod. Přesto jsem byl vyzván, abych se zabý val jinou formou individuální
dopravy a to cyklistické dopravy ve vztahu k integrovaný m systé mům veřejné dopravy.
Chápu to jako potvrzenírostoucí
ho vý znamu cyklistiky, přestože zaují
máa i nadále bude
zaují
mat minoritnípodí
l na dopravní
m trhu, a také jako potvrzenípostupují
cíemancipace
mnohdy opomí
jené ho způsobu dopravy, který má svá pozitiva nejen pro jednotlivce
(cyklistu), ale i pro celý segment dopravy a obecné fungováníspolečnosti.
Už ně kolik let zažívá me i v Česku mohutný rozvoj cyklistiky, nejen ve formě
sportu a rekreace, což se obecně zahrnuje do oblasti cykloturistiky ale i ve formě
používá ní jízdního kola jako dopravního prostředku pro každodenní cestová ní do prá ce,
do š koly, za ná kupy a za volnočasovými aktivitami. Je potřeba si uvě domit, že tento
rozvoj cyklistiky je jakousi renesancí poté, kdy ješ tě před ná stupem motocyklů a zvlá š tě
automobilů v dneš ních rozvinutých zemích bylo jízdní kolo dominantním individuá lním
dopravním prostředkem a dosud stá le zůstá vá předevš ím v chudých rozvojových zemích.
Prá vě s ná stupem motorizace a automobilizace započal pokles používá ní jízdních kol.
Dneš ní růst cyklistiky jako dopravního subsystému je způsoben i nespornými
obecně zná mými výhodami jízdního kola jako jsou levný provoz, nezá vislost na energiích
a jízdních řá dech, relativní rychlost, dobrá pohyblivost po přeplně ných mě stech, prospě ch
vlastnímu zdraví atd. Proto by cyklistika mě la mít v dneš ní době své vyhrazené místo
v dopravních systémech mě st a regionů, přesto je vš ak dosud odpově dnými orgá ny
mnohdy opomíjena. Například v ná vrhu ú zemního plá nu Liberce, který v tě chto dnech
prochá zí schvalovacím procesem, se i přes připomínky ke stejné formulaci v konceptu
tohoto ú zemního plá nu objevila formulace o tom, že význam cyklistiky v Liberci je pouze
ve formě cykloturistiky, ale dopravní význam je a i v budoucnu bude nepatrný. (Rozumí
se tím cyklotrasy z okrajů mě sta do volnékrajiny ano, cyklistická infrastruktura ve mě stě
ne, případně velmi omezeně .) Přitom z neoficiá lních hrubých průzkumů je zná mo, že
v období zhruba od dubna do října tvoří cyklisté zhruba 10% v dopravním proudu na
libereckých pozemních komunikacích, a to zcela jistě není zanedbatelné.
Podobně jako se automobilová doprava stýká s integrovanými systémy veřejné
dopravy v parkoviš tích P+R (PARK & RIDE), stejně tak pro cyklistiku existuje termín
(BIKE & RIDE). Parkoviš tě jízdních kol u zastá vek a terminá lů veřejnédopravy mohou
mít nejrůzně jš í velikost a vybavení. Dvě ma modelovými příklady mohou být:
1. Parkoviš tě pro jízdní kola ve velkém mě stě u hlavní stanice mezimě stských vlaků
nebo autobusů. Cestující přijíždě jí k odjezdu svého spoje veřejnou dopravou,
automobilem, nebo na jízdním kole. Jízdní kola (stejně jako automobily) jsou
dlouhodobě zaparková na u ná draží. V cyklisticky vyspě lých evropských zemích
(Nizozemsko, Belgie, Dá nsko, Ně mecko atd.) jsou na takových parkoviš tích stovky
a ně kdy tisíce kol a jejich plocha je mnohdy vě tš í než stejné parkoviš tě pro
automobily. Vybavením jsou mnohdy pouze jednoduché stojany nebo zá bradlí pro
připoutá ní, nebo často pouze opření jízdního kola. V případě , že dochá zí ke krá dežím
jízdních kol jsou instalová ny ná ročně jš í, uzamykatelnéa zastřeš enéboxy nebo klece.
Pokud je nedostatek místa, budují se patrové parkovací objekty. I v Česku fungují

taková to provizorní parkoviš tě u ná draží předevš ím ve mě stech s rovinatým terénem
a nepřeruš enou tradicí cyklistickédopravy (Hradec Krá lové, Přerov, Olomouc atd.).
2. Maléparkoviš tě pro jízdní kola (a automobily) u stanice veřejné(kolejové) přímě stské
dopravy. Takové parkoviš tě slouží pro cestující, kteří bydlí v š irš ím okruhu okolo
stanice přímě stskédopravy a cestují do spá dového mě sta nebo velkomě sta předevš ím
do prá ce a do š kol. Na takových parkoviš tích parkuje mnohem méně jízdních kol
(mnohdy méně než deset) a postačují jednoduché stojany pro připoutá ní jízdního
kola.
Při budová ní takovéinfrastruktury je potřeba vždy vychá zet z místních podmínek.
Pro zvýš ení důvě ry cyklistů je dobréinstalovat uzamykatelnéboxy. V každém případě je
vhodné umístit parkoviš tě do zorného ú hlu monitorovacího systému nebo místního
personá lu (vrá tných, strá žných apod.). Nejpodstatně jš í ovš em je, aby se už v době
přípravy jakýchkoli projektů v oblasti veřejné dopravy nezapomínalo na požadavky
cestujících, kteří kombinují dopravu na jízdním kole a veřejným dopravním prostředkem.

