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Vážení vyznavači
a příznivci cyklistiky,

s potěšením musím konstatovat, 
že se Ostrava postupně blíží k těm 
evropským městům, v nichž je kolo 
považováno za oblíbený dopravní 
prostředek na cestě do práce, 
za nákupy, ale zejména za takový 
způsob aktivního pohybu, který 
prospívá našemu tělu a zdraví a navíc 
je šetrný k přírodě. Na kolech se u nás 
stále častěji projíždějí jednotlivci, 
mladí i senioři, skupiny přátel i rodiny 
s dětmi. Tento potěšitelný vývoj 
ovšem nepřipisuji pouze atraktivním 
moderním trendům a touze lidí 
po zdravém pohybu na čerstvém 
vzduchu, ale také vstřícným krokům, 
které pro rozvoj cyklistiky dlouhodobě 
vykonává město Ostrava, stejně jako 
mnoha iniciativám, které cyklistiku 
mezi dospělými i dětmi popularizují.

Ostrava přistupuje k tématu rozvoje 
cyklistické dopravy systematicky 
a s dlouhodobým výhledem. Do více 
(ale i méně) atraktivních míst už dnes 
vede přes 250 kilometrů značených 
cyklostezek a cyklotras, další kilometry 
se chystají. Město připravuje cyklistům 
vhodné podmínky také zřizováním 
bezpečnostních stojanů na kola, 
retardérů, předsazených prostorů pro 
cyklisty a dalšími opatřeními, které 
cyklisty chrání nebo jim říkají, jak jezdit 
bezpečně a zodpovědně. Mimořádně 
úspěšně jsme rozjeli systém sdílení 
městských kol, tzv. bikesharingu. 
Důraz na rozvoj infrastruktury pro 
cyklistiku je součástí strategie Ostravy 
jako města sportu a aktivního způsobu 
života, který podporujeme v jeho 
nejrůznějších podobách. Jízda na kole 
k němu bezesporu patří. 

Pro stávající cyklisty, ale i pro ty, kteří 
se na kolo teprve nasednout chystají, 

připravil Magistrát města Ostravy 
jako užitečnou pomůcku toto již třetí 
vydání úspěšné publikace Abeceda 
ostravských cyklistů. Najdete v ní 
nejen inspiraci, po které cyklostezce 
se vydat, ale i řadu praktických rad 
a poučení, které se týkají vaší účasti 
v silničním provozu. Přeji všem 

členům cyklistické rodiny, do níž 
se také počítám, hodně šťastně 
najetých kilometrů, dobré zábavy 
a prospěšného pohybu.

Tomáš Macura
primátor města Ostravy

Úvodní slovo primátora
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Vážení příznivci cyklistické dopravy, 
uživatelé jízdních kol. Po prvním 
úspěšném vydání brožury Abeceda 
ostravských cyklistů!!!, která vyšla 
v roce 2014, dostáváte do rukou její 
třetí aktualizované vydání. 

Chtěli bychom vám mimo jiné podat 
informace o aktuálním stavu sítě 
cyklistických tras a stezek na území 
našeho města s napojením na síť 
regionální, z nichž je patrno, co se 
za uplynulé období podařilo vystavět. 
Seznámíme vás se záměry další 
výstavby, a to hlavně páteřních tras.

Od května 2016 jsme nově zřídili 
při odboru dopravy pracovní 
skupinu Cyklo Aktiv, kde jsou 
zastoupeni mimo příslušných 
odborů magistrátu také zástupci 
Městské policie a cyklokoordinátor. 
Považuji za důležité upozornit, že 
také zde může cyklistická veřejnost 

uplatňovat své podněty a náměty 
na zlepšení cyklistické infrastruktury 
a „cykloproblematiky“ vůbec.

Jistě jste zaznamenali úpravu 
legislativy, konkrétně zákona č. 
13/97 Sb. o pozemních komunikacích 
a zákona č. 361/2000 Sb. – zákona 
o silničním provozu, kde došlo 
k jistým změnám i v oblasti vztahující 
se k cyklistické dopravě. Tyto 
informace máte v naší brožuře také 
možnost načerpat.

A ještě upozornění na  závažný 
problém, kterého si často všímám. 
Jde o vzájemné nerespektování 
chodců a cyklistů, používajících 
nesprávně jim vyhrazené pruhy, 
které jsou umístěny vedle sebe 
a jsou barevně odlišeny. Ohrožena 
je nejen bezpečnost chodců, kteří 
si zřejmě neuvědomují, že stojí 
nebo jdou v jízdní dráze určené 

pro kola, ale hrozí zde i možnost 
úrazu cyklistů po vzájemném 
střetu. Podobně by si cyklisté měli 
uvědomit, že chodníky jsou určeny 
pro chodce a jezdit po nich mohou 
maximálně děti do deseti let. Apeluji 
proto na vzájemnou toleranci 
a ohleduplnost ke všem účastníkům 
silničního provozu, kterými jsou jak 
cyklisté, tak chodci.

Věřím, že tuto brožuru přijmete nejen 
jako informativní materiál, ale že 
pomůže vám i vašim blízkým v lepší 
orientaci v problematice cyklistické 
dopravy v Ostravě.

Přeji vám mnoho bezpečně ujetých 
kilometrů.

Ing. Břetislav Glumbík
vedoucí odboru dopravy
Magistrát města Ostravy

Úvodní slovo
vedoucího odboru dopravy
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Délka značených cyklistických stezek a tras, vč. pruhů na vozovce 251 km

• z toho délka cyklistických stezek samostatných 19 km

• z toho délka cyklistických stezek společných s chodci – rozdělených 26 km

• z toho délka cyklistických stezek spol. s chodci – nerozdělených 52 km

• z toho délka cyklistických pruhů značených na vozovce 11 km

• z toho délka cyklistických tras na účelových komunikacích 34 km

• z toho délka cyklistických tras na vozovkách mimo obytné zóny 91 km

• z toho délka cyklistických tras v obytných zónách 11 km

Délka rozestavěných stezek a tras 5 km

Počet lokalit s bezpečnostními stojany na kola 148

Počet křižovatek a křížení se SSZ pro cyklisty 17

Počet křižovatek a křížení s předsazeným prostorem pro cyklisty 8

Počet lokalit s informačními body (mapami) pro cyklisty 71

Počet zpomalovacích prahů pro zabezpečení průjezdu cyklistů   46

Počet retardérů pro cyklisty před nebezpečnými kříženími 2

Počet jednosměrných komunikací s protisměrným provozem cyklistů 13

Počet celoročních automatických sčítačů pěších a cyklistů 4

Počet krytých veřejných úschoven kol 1

Počet základních škol vybavených cykloboxy z finančního příspěvku MMO 5

Počet veřejně přístupných cyklopump 2

Cyklistická infrastruktura 
v Ostravě k 31. 8. 2018
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Ostrava, třetí největší město 
České republiky, se nachází 
na severovýchodě území a je srdcem 
Moravskoslezského kraje. Leží 
nedaleko slovenských a polských 
hranic s výhledem na krásné 
pohoří Beskyd. Město vzniklo 
na tzv. Jantarové stezce, kterou 
obchodníci od pradávna využívali 
jako hlavní cestu spojující Baltské 
a Středozemní moře. V průběhu 
staletí město zažilo četné požáry 
a vojenské vpády, ale také období 
rozkvětu obchodu a řemeslné výroby. 

Zlomový byl objev uhlí ve 2. polovině 
18. století, na který později navázal 
rozvoj hutí a železáren. Na přelomu 
druhého a třetího tisíciletí se Ostrava 
začala transformovat na moderní 
centrum politického, společenského 
a kulturního života regionu. Těžba 
uhlí skončila definitivně v roce 1994 
a těžké provozy začala nahrazovat 
moderní výroba s vysokou přidanou 
hodnotou. Průmyslovou historii města 
tak připomínají zejména hornická 
muzea, která vznikla na místě 
původních dolů, nebo unikátní areál 

Dolní oblast Vítkovice s vyhlídkovou 
věží na bývalé vysoké peci. 
Industriální dědictví představuje 
výjimečný skvost architektury. Vedle 
technických památek město nabízí 
celou řadu kulturních a historických 
atraktivit a dalších atrakcí. 

Ostrava patří k významným 
dopravním tepnám a je snadno 
dostupná po silniční i železniční síti, 
včetně letecké dopravy. Na území 
města je v současné době v provozu 
přes 250 km cyklistických tras.

Cyklistická doprava v Ostravě se 
začíná výrazněji rozvíjet po r. 1989 
v souvislosti s rozvojem obchodu 
a služeb po zrušení plánovaného 
hospodářství a s celosvětovým 
boomem cyklistiky, zejména 
jako druhu rekreační aktivity. Již 
předtím bylo jízdní kolo používáno 
jako dopravní prostředek k cestě 
do práce, za službami či rekreací, 
pro cyklisty však nebyly v podstatě 
vytvořeny žádné vhodné podmínky 
(stezky, vyznačené či doporučené 
trasy). Začátkem 90. let minulého 
století vznikají změnou dopravního 
značení v Hrabové, Vítkovicích 
a Kunčicích první izolované stezky 
pro pěší a cyklisty a připravuje se 
projekt ucelené trasy Výškovice−
Kunčice. Ta byla realizována v roce 
1992 za přispění tehdejší Nové 
huti a stala se zárodkem dnešní 
cyklistické trasy A, která patří dnes 

k nejvyužívanějším. V roce 1994 
schvaluje zastupitelstvo města 
územní plán obsahující 330 km 
cyklistických tras. Při odboru 
dopravy magistrátu se formuje 
pracovní skupina pro realizaci 
cyklistických tras a vzniká systém 
značených tras s písmeny od A do Z. 
V prvním desetiletí vývoje sítě 
cyklistických tras v Ostravě byly 
v souladu s tehdejším názorem 
značeny cyklistické trasy mimo 
hlavní komunikace, a pokud se 
stavěly stezky, byly společné 
s chodci. V roce 1999 se jede 
první propagační ročník cyklojízdy 
ostravských starostů, která se od té 
doby koná každoročně v září. 

Na přelomu století bylo ve městě 
zhruba 100 km tras, mnohdy 
ale izolovaných, budovaných 
jednotlivými městskými obvody. 

V téže době byla Ostrava napojena 
na republikovou síť prostřednictvím 
cyklotrasy Jantarové stezky 
vedoucí od rakouských k polským 
hranicím. Z programu prevence 
kriminality a později za peníze 
z městské pokladny jsou ve městě 
rozmístěny stojany na kola. 
V polovině první dekády 21. sto-
letí městská rada mění systém 
budování cyklotras – trasy jsou 
rozděleny na páteřní a doplňkové, 
přičemž páteřní jsou projektovány 
a financovány z rozpočtu města, 
případně z dotačních titulů. 
Páteřní cyklotrasy jsou navrženy 
podél hlavních dopravních tepen 
a řek. Na webových stránkách se 
objevují mapové podklady a popis 
jednotlivých budovaných tras. 
V roce 2006 se provádí první 
celoměstské sčítání cyklistické 
dopravy. Podél cyklotras se zřizují 

Stručná  
informace o městě

Historie cyklistické dopravy v Ostravě 
a stávající cyklistická infrastruktura, 
možnosti cykloturistiky 
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informační body a odpočívky, 
v Mariánských Horách se zřizuje 
první delší úsek s cyklistickými 
pruhy na významné komunikaci. 
V roce 2010 objednává investiční 
odbor magistrátu Koncepci rozvoje 
cyklistické dopravy v Ostravě, 
kterou schvaluje zastupitelstvo – tím 
je dán základ plánovité výstavby 
pěti nejdůležitějších směrů. V roce 
2012 pod hlavičkou BESIP začíná 
1. podzimní fotosoutěž s cyklisti-
ckými motivy. Zapsaný spolek 
OSTRAVOUNAKOLE organizuje 
poprvé v roce 2013 soutěž Do práce 
na kole a noční cyklojízdy. Koncem 
téhož roku vstupuje Ostrava 
do asociace měst pro cyklisty, čímž 
se zavazuje zlepšovat podmínky 
pro cyklistickou dopravu. Radou 
města je zřízena funkce městského 
cyklokoordinátora. Koncem roku 
2015 je dokončena po cyklotrase 

podél Ostravice i druhá městská 
cyklotrasa podél Odry. V prosinci 
2015 schválilo zastupitelstvo města 
plán udržitelné městské mobility, 
který počítá s rozvojem nemotorové 
dopravy. V roce 2016 vzniká při 
odboru dopravy Magistrátu města 
Ostravy Cyklo Aktiv jako poradní 
orgán města, ve stejném roce se 
uskuteční 1. ročník soutěže pro žáky 
9. tříd ZŠ Do školy na kole, přičemž 
vítězná škola obdrží příspěvek 
na zřízení cykloboxů. Na přelomu 
let 2016/2017 se instaluje první 
automatický sčítač pěší a cyklistické 
dopravy ve městě. V roce 2017 
obnovuje Dopravní podnik Ostrava 
na zkráceném úseku Vřesinská – 
Zátiší provoz cyklotramvaje, nyní již 
jako všem cestujícím přístupnému 
vozidlu s možností přepravy 10 
jízdních kol v sezóně. Na podzim 
roku 2017 se v Mariánských Horách 

staví první veřejná krytá úschovna 
kol. V roce 2018 schvaluje rada 
města Aktualizaci koncepce rozvoje 
cyklistické dopravy na území města 
Ostravy. V květnu roku 2018 se 
v širším centru města úspěšně 
rozjíždí systém veřejného sdílení kol, 
tzv. bikesharing.

Díky spolupráci s Moravskoslezským 
krajem je v Dolních Vítkovicích 
možno od roku 2018 zapůjčit 
elektrokola, a to v prostoru 
u recepce Malého světa techniky U6. 
Zde elektrokola proti vratné kauci 
a při uhrazení půjčovného recepční 
zapůjčí. K dispozici jsou dvě horská 
a dvě treková kola. 

Kontaktní údaje: 
e-mail: u6.recepce@dolnivitkovice.cz, 
tel. (od 10.00 hod.—18.00 hod.): 
+420 595 952 597
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Sdílení jízdních kol známé pod 
anglickým označením bikesharing 
je trendem moderní doby. Systém 
spočívá v půjčování jízdních kol 
zejména v přetížených centrech měst 
a je vnímán jako rychlá a ekologická 
forma individuální dopravy, kterou 
mohou využít obyvatelé i návštěvníci 
města. Výhodou je, že lidé nemusí 
kolo fyzicky vlastnit, ale mohou si 
ho na jednom místě vyzvednout 
a na jiném v rámci sítě výpůjčních 
stanic zase vrátit. 

K velké rodině městských sídel, která 
využívají výhod bikesharingu, se od  
1. května 2018 zařadila Ostrava. 
Systém sdílení jízdních kol zde 
provozuje s  podporou města 
společnost Rekola, jež rozšířila 
v druhé polovině roku pro velký 
zájem občanů počet výpůjčních míst 
z původních 40 již na 58. Na nich 
se pravidelně točí více než 200 
typických růžových kol. Systém byl 
zprovozněn v širším centru města, 
ale zájem o něj začaly projevovat již 
i některé další městské části.

Jak to funguje?
K půjčování sdílených kol se 
potřebujete registrovat na rekola.cz, 
kde si vytvoříte svůj účet 
a spárujete ho se svou platební 
kartou. Po ověření můžete využít 
hned několik způsobů půjčování 
a vracení kol. Nejběžnějším a také 
nejoblíbenějším způsobem je použití 
mobilní aplikace. Využít se dá také 
messenger či webové stránky. Pro 
ty, kteří nemají data v mobilním 
telefonu, existuje varianta půjčení 
přes SMS. 

Jak si půjčím a vrátím kolo? 
Pro půjčení kola musíte získat 
kód k zámku. Do mobilní aplikace 
opíšete číslo z rámu kola pod sedlem 
a obratem dostanete kód, kterým 
odemknete číselný zámek. Zámek se 
doporučuje připnout ke košíku,
ať nepřekáží, a můžete vyjet.
Po ukončení jízdy kolo vrátíte 
a zamknete. Kolo zamknete v růžové 
oblasti vyznačené na mapě v aplikaci, 
aby nepřekáželo, a přes aplikaci ho 
označíte jako vrácené.

Na jeden účet si můžete půjčit 
najednou 4 kola, a to stejným 
způsobem, jakým si půjčujete 
první kolo.

Kolik mě to bude stát?
•  Jízdy do 15 min. jsou zdarma.
•  Za dalších 45 min. zaplatíte 18 Kč.
•  Za každých dalších 15 min.

zaplatíte 6 Kč.
•  Rezervace kola stojí 6 Kč  

za 15 min.
•  Půjčení dalšího kola vás přijde 

na 24 Kč za 60 min.
•  Půjčení druhého kola na 60 min. 

s kartou Mastercard je zdarma.

Všechny ceny jsou uvedeny 
vč. DPH. 

Existuje také možnost zaplacení 
ročního předplatného ve výši 
1199 Kč, kterým získáte neomezený 
počet výpůjček na 60 minut zdarma 
ve všech městech, kde růžová kola 
jezdí (Praha, Brno, České Budějovice, 
Teplice, Liberec, Olomouc, Ostrava, 
Frýdek-Místek a finská Vassa).

Sdílení jízdních kol
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Jak zaplatím?
Pro využití služby je nutné zadat 
po registraci do systému platební 
kartu, z které budou hrazeny 
výpůjčky. Kartu je třeba zadat i při 
jízdě do 15 minut, a to pro případ, 
že by doba jízdy přesáhla vymezený 
limit. Systém přijímá karty Visa 
a Mastercard.

Další podrobnosti o systému 
sdílených kol, dodatkových službách, 
možnostech předplatného a akčních 
nabídkách najdete na webu
www.rekola.cz.
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Provoz cyklistů se řídí pravidly 
silničního provozu upravenými 
zákonem o silničním provozu. Není 
účelem této publikace striktně 
citovat paragrafové znění ani podat  
vyčerpávající výčet všech ustanovení  
týkajících se cyklistické dopravy –  
to je možné koneckonců zjistit  
při zakoupení platné verze zákona 
nebo na internetových stránkách. 
Cílem autorů této publikace  
je seznámit čtenáře srozumitelnou 
formou se základy bezpečného 
chování na kole v silničním provozu 
aplikovaným na ostravské podmínky 
(s vysvětlujícím komentářem 
v závorkách).

Mezi základní pravidla, kterými  
se musí cyklisté řídit, patří:
•  Cyklisté smějí jet jednotlivě 

za sebou (nikoliv vedle sebe) 
a na jednomístném kole samostatně 
(s výjimkami v dalším odstavci)

•  Cyklisté mladší 18 let musí mít  
při jízdě na kole na hlavě 
připevněnou ochrannou přilbu

•  Cyklisté mladší 10 let nesmí vjet 
na vozovku bez dohledu osoby starší 
15 let (toto pravidlo neplatí pro stezku 
pro cyklisty a obytnou zónu)

•  Cyklisté nesmí jezdit bez držení 
(řídítek), držet se jiného vozidla, 
vést za jízdy jiné kolo, vozík, zvíře 
(např. psa) a vozit nadměrné  
nebo řízení ztěžující předměty

•  Za jízdy musí mít cyklisté nohy 
na šlapadlech (pedálech)

•  Při snížené viditelnosti (mlha, tma, 
hustý déšť apod.) musí mít cyklisté 
za jízdy osvětleno kolo vpředu bílým 
a vzadu červeným světlem (zadní 
světlo vždy a přední na osvětlené 
ulici může blikat)

•  Odbočuje-li cyklista, musí předtím 
dát paží znamení (upažením levou 
paží – jede-li doleva anebo pravou 
paží – jede-li vpravo)

Jak by se měl chovat 
každý cyklista?
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•  Před vjezdem na přejezd  
pro cyklisty (křížení vozovky 
značené bílými kostkami 
na vozovce) se musí přesvědčit, 
že může přejet bezpečně přes 
vozovku, aniž by křižující vozidlo 
muselo náhle zabrzdit nebo  
změnit směr jízdy. Řidič však nesmí 
ohrozit cyklistu přejíždějícího  
po přejezdu pro cyklisty.

•  Při výjezdu ze stezky pro cyklisty 
do vozovky (z každého typu 
stezky) musí cyklista vždy dát 
přednost vozidlům.

•  Cyklista smí v obci levý krajní pruh 
použít jen při objíždění, předjíždění, 
otáčení nebo odbočování.

Cyklista může:
•  Předjíždět stojící nebo pomalu 

jedoucí vozidla za zvýšené 
opatrnosti i z pravé strany

•  Je-li mladší 10 let, jezdit na chodníku 
nebo v pěší zóně

•  Je-li starší 15 let, vézt dítě mladší  
7 let na sedačce s pevnými opěrkami 
pro nohy

•  Má-li více než 18 let, vézt 
v přívěsném vozíku (schváleného 
typu označené žlutým nebo 
oranžovým praporkem) až dvě  
děti mladší 10 let nebo na spojovací 
tyči dítě na dětském kole

•  Za kolo připojit vozík pro 
přepravu nákladu do šířky 90 cm 
(za podmínek daných zákonem).

•  Vjet na chodník nebo stezku pro 
chodce, je-li tam (dodatkovou 
tabulkou) vjezd povolen.

Další důležitá pravidla jsou 
vysvětlena u jednotlivých kapitol.

Cyklistické značení v Ostravě používá 
základních orientačních značek pro 
cyklisty, pouze nebývá vždy doplněno 
vzdáleností v kilometrech a je 
umisťováno pouze na křižovatkách 
tras a v místech změn tras (trasy 
mimoměstské jsou značeny čísly – 
toto značení spravuje mimo město 
Klub českých turistů, městské trasy 
jsou značeny písmeny A–Z):

V Ostravě se nepoužívá návěstí 
ke komerčním cílům (restaurace, 
opravny, cykloprodejny). Kromě 
písmen nebo čísel je možné 
na orientačních značkách spatřit 
loga (Ostravou prochází například 
Radegast cyklotrasa nebo 
Radhošťská stezka). Typickým 
příkladem ostravského rozcestníku  
je křižovatka ul. Za Humny 
v Polance nad Odrou, samotná 
orientační značka je k vidění též 
v Proskovicích:

5 ZÁBŘEHB
A

CENTRUM

HRABOVÁ
NOVÁ BĚLÁ

5H
3



Matice nábojů kol 
(pokud nejsou křížové nebo 

rychloupínací) 
musí být uzavřeny

Zaslepení 
konců řídítek

Vzadu svítilna se zadním 
obrysovým světlem 

červené barvy

Vpředu světlomet 
bílé barvy

Zdroj elektrického 
proudu 

(dynamo, baterie)

Dvě na sobě 
nezávislé účinné 

brzdy

Oranžové odrazky 
na obou stranách 

pedálů

Zadní odrazka 
červené barvy

Oranžové odrazky 
na paprscích kol

Zakončení ovládacích páček 
(brzdy, měniče převodu) 

musí být obaleny materiálem 
pohlcujícím energii

Přední odrazka 
bílé barvy

Jak má vypadat 
správně vybavené jízdní kolo?

12
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Stezka pro cyklisty je místo, kde 
může cyklista bezpečně jezdit, 
protože zde nepotká motorová 
vozidla. Podle zákona ale cyklista 
stezku musí použít (ve stejném 
směru jízdy), je-li vyznačena (tedy 
pokud vede podél vozovky stezka 
a cyklista jede po vozovce, může 
dostat pokutu). 

Rozlišujeme 3 základní typy:
• Stezka pro cyklisty
•  Stezka pro chodce a cyklisty  

se společným provozem
•  Stezka pro chodce a cyklisty 

s odděleným provozem

Stezka pro cyklisty představuje 
nejvyšší stupeň oddělení cyklistů 
od všech ostatních druhů dopravy. 
Je označena na začátku značkou 
(pozor, může být i vlevo od stezky):

Typickým příkladem, kde na stezku 
v Ostravě narazíme, jsou například 
Komenského sady v centru, 
pooderská niva v Proskovicích nebo 
ulice Výstavní ve Vítkovicích:

I na stezce pro cyklisty platí, že se 
(podobně jako na silnici) jezdí vpravo.

Končí-li stezka pro cyklisty  
(pokud nepokračuje přejezdem  
pro cyklisty nebo jiným typem stezky),  
je označena následující značkou:

Většinou to znamená, že se dále 
pokračuje tam, kde se pohybují auta 
a proto si cyklista musí dávat bedlivý 
pozor (pokud vjíždí do vozovky, 
musí dát přednost v jízdě, jako 
kdyby zde byla známá bíločervená 
trojúhelníková značka, ostatně 
v Ostravě to často doplňujeme  
touto vodorovnou značkou).

Stezka pro chodce a cyklisty  
se společným provozem znamená, 
že se na stezce pohybují jak chodci, 
tak i cyklisté a musí se vzájemně 
respektovat. Stezka je označena 
značkou (i tato může být vlevo):

Tento typ stezky najdeme například 
na lávce k Slezskoostravskému hradu, 
v Plesné nebo na Havlíčkově nábřeží 
podél Ostravice:

Stezky pro cyklisty 
(rozdělení, pravidla, příklady)

Matice nábojů kol 
(pokud nejsou křížové nebo 

rychloupínací) 
musí být uzavřeny

Zaslepení 
konců řídítek

Vzadu svítilna se zadním 
obrysovým světlem 

červené barvy

Vpředu světlomet 
bílé barvy

Zdroj elektrického 
proudu 

(dynamo, baterie)

Dvě na sobě 
nezávislé účinné 

brzdy

Oranžové odrazky 
na obou stranách 

pedálů

Zadní odrazka 
červené barvy

Oranžové odrazky 
na paprscích kol

Zakončení ovládacích páček 
(brzdy, měniče převodu) 

musí být obaleny materiálem 
pohlcujícím energii

Přední odrazka 
bílé barvy
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Značka konce stezky pro chodce 
a cyklisty opět většinou znamená 
vjezd do vozovky:

Posledním typem stezky je stezka 
pro chodce a cyklisty s odděleným 
provozem (jednoduše chodci se drží 
na své části, cyklisté na své části).  
Pro větší přehlednost bývají 
u novějších stezek v Ostravě tyto 
části odlišeny barevně (část  
pro cyklisty červená nebo černá, část 
pro chodce šedá) anebo materiálem 
(např. část pro cyklisty z asfaltu,  
pro chodce z dlažby). Na značce  
je vždy patrné, na kterou část patří 
cyklista (na této značce je to vlevo) 
a na kterou chodec (vpravo):

Na následujících fotografiích vidíte 
takovou stezku například podél 
Ostravice v centru města nebo 
v Porubě v Opavské ulici a ulici 
K Myslivně:

U novějších stezek se mezi částí  
pro chodce a pro cyklisty v Ostravě 
dává žlutý pruh nebo čára a na část 
pro cyklisty umisťují symboly 
a případně i na část pro chodce 
symbol chodce. Je to proto, že chodec 
ani cyklista nesmí na druhou část 
stezky vkročit nebo vjet, ledaže  
by potřeboval křížit, vejít, odbočit, 
objet a podobně. Pokud už tam vjede 
nebo vejde, musí se samozřejmě 
chovat ohleduplně.

Stezka se ukončuje stejně jako 
ostatní typy stezek značkou 
s červeným pruhem:

Pokud jakákoliv stezka pro cyklisty 
kříží vozovku přejezdem pro cyklisty 
nebo přejezdem pro cyklisty 
vedle přechodu pro chodce, nebo 
sdruženým přechodem pro chodce  
a přejezdem pro cyklisty, konce 
stezek se neznačí, ale cyklista musí 
dát přednost vozidlům:

Pokud je přes stezku zřízen přechod 
pro chodce, musí cyklista dát chodci 
přednost. Přechod pro chodce je 
v Ostravě značen i na stezkách bílou 
nebo žlutou zebrou:
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Vyhrazený cyklistický pruh je část 
vozovky, kam může jenom cyklista 
a ostatní vozidla se tam mohou 
vyskytnout pouze při vjíždění, 
vyjíždění, objíždění, předjíždění a tak 
dále. Cyklista je ho povinen použít, 
pokud je na vozovce vyznačen (a vede 
směrem, kterým cyklista jede).

Na vozovce v Ostravě většinou bývá 
vyhrazený cyklistický pruh vyznačen 
vpravo, pak je označen touto 
značkou:

Pruhy (jak je vidět na fotografiích) 
jsou vyznačeny i na vozovce 
symbolem kola a šipkou, mohou být 
také třeba z červeného asfaltu nebo 
z jiného červeného povrchu  
(v ul. Prodloužené v Hrabové).

Pokud vyhrazený cyklistický pruh 
nekončí v křižovatce (pak následující 
značka chybí), bývá ukončen takto:

Cyklista pak musí pokračovat dále 
po vozovce nebo jako například v ulici 
1. máje ve Vítkovicích, může projet 
i prostorem autobusové zastávky 
(samozřejmě, pokud tam zrovna 
nestojí autobus). Přejíždí-li cyklista 
zde z vyhrazeného cyklistického 
pruhu do jízdního pruhu pro vozidla, 
musí dát znamení o směru jízdy 
a nesmí ohrozit řidiče vozidel (ti mají 
naopak povinnost přibrzdit, případně 
i zastavit vozidlo).

Zvláštním případem jsou pruhy 
pro cyklisty, které jsou vedeny 
v protisměru jednosměrných 
komunikací (ty pak bývají z pohledu 
řidiče auta vlevo). Tyto případy jsou 
vyznačeny následovně:

Cyklistické pruhy 
(pravidla a příklady)
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V obytné zóně smí každé vozidlo 
včetně kola jet rychlostí maximálně 
20 km/h, protože si zde mohou 
hrát na vozovce děti (pozor 
v obytné zóně a případně i zóně 
30 bývá na křižovatkách většinou 
přednost zprava!). Obytná zóna je 
značena takto:

V pěší zóně v centru Ostravy je 
provoz cyklistů celodenně povolen. 
I v pěší zóně se smí jet maximálně 
20km/h a v případě potřeby je 
cyklista povinen zastavit (vyžaduje-li 
si to provoz chodců).

V cyklistické zóně smí cyklista užít 
vozovku v celé šířce, jiná vozidla tam 
smějí jenom, když je to na vjezdu 
vyznačeno na značce. Maximální 
rychlost je zde 30 km/h, řidič musí 
brát ohled na cyklisty, případně 
i zastavit – naopak cyklisté musí 
umožnit vozidlům jízdu. V Ostravě jsou 
zřízeny cyklistické zóny v Bělském lese 
a v Hrabové.

U starších realizací se můžeme 
v Ostravě setkat ještě i s tabulkami, 
na kterých je napsáno MIMO  
a pod nápisem je vyobrazené 
kolo nebo čtvercovými značkami 
s čárkovanou čarou uprostřed.
Pruhy pro cyklisty v protisměru jsou 
vyznačeny například v ulici Matiční 
v centru města nebo v ulici  
J. Šámala v Polance nad Odrou:

Pokud je jízdní pruh pro cyklisty 
vyznačen jenom vodorovným 
značením, může na něj řidič jiného 
vozidla vjet i v případě, že jízdní pruh 
pro vozidlo není dost široký, nesmí 

ale ohrozit cyklistu (takový případ 
v Ostravě zatím nemáme).

Ani na takovém pruhu řidič vozidla 
nesmí zastavit a stát.

Chování cyklistů v obytné, pěší 
a cyklistické zóně (pravidla a příklady)
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Na vozovce jezdí cyklisté vpravo 
(zákon říká co nejblíže pravému 
okraji vozovky, ale ne vždycky  
to jde anebo to nemusí být 
bezpečné – úplně u obrubníku 
mohou být díry, mříže odvodnění 
nebo nečistoty, nebo pokud tam 
není obruba, může být okraj 
vozovky ulámaný nebo může zde 
být ostrá hrana příkopu). 

Cyklista může použít též krajnici 
(okraj vozovky většinou mimo 
zástavbu za bílou čárou vpravo). 
Pokud chce cyklista odbočit vlevo, 
musí si naopak najet (po ukázání 
rukou vlevo) doleva (například 
ke středové čáře).

Na vozovce se mohou vyskytnout 
též některé značky, které cyklistu 
navádějí. Jedná se především 
o piktogramové koridory (symboly 
cyklistů se dvěma stříškami):

Tyto značky vedou cyklisty 
(například v ulici U prodejny  
v Hrabůvce nebo mezi 
křižovatkami) a naopak řidiče 
automobilů upozorňují,  
že se na vozovce vyskytují 
(častěji) cyklisté.

V Ostravě je můžeme vidět například 
v ulici Hlučínské v Petřkovicích  
nebo v ulici Porubské v Porubě:

Na některých světelně řízených 
křižovatkách nebo přechodech  
(tj. před semafory) máme v Ostravě 
vytvořeny prostory pro cyklisty:

To jsou místa, kde cyklista stojí  
(před auty) a čeká, až naskočí 
zelený signál (světlo). Výhodou 
tohoto řešení je, že cyklistu řidič vidí, 
cyklista startuje zpočátku rychleji 
a při rozjíždění nevyjíždí kolem auta 
a navíc nemusí dýchat výfukové plyny. 

Podle zákona je cyklista povinen 
do tohoto prostoru najet (zase jen 
tehdy, je-li ve směru jízdy, kterým 
cyklista jede – je-li na křižovatce  
před pruhem pro jízdu rovně  

a vpravo a cyklista chce jet doleva, 
zařadí se samozřejmě do pruhu, 
který jede doleva a nikoliv do tohoto 
prostoru). Příkladem křižovatky 
s prostorem pro cyklisty je například 
ulice Ruská ve Vítkovicích:

Pokud jede cyklista přes křižovatku, 
která je vybavena světelným 
signalizačním zařízením (semafory) 
ve vozovce, řídí se stejnými 
barevnými signály jako ostatní 
vozidla. Pokud však jede po stezce 
a pokračuje přes světelně řízenou 
křižovatku přes přejezd pro cyklisty, 
řídí se buď signály pro cyklisty nebo 
signály pro chodce a cyklisty:

Typickými příklady takových  
řízených přejezdů jsou přejezdy  
přes Sokolskou třídu v Přívoze  
nebo křižovatka u TESCO 
v Třebovicích:

Jízda cyklistů na vozovce 
(pravidla a příklady)
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Dalším speciálním případem, 
kdy cyklista může jet jinak než 
motorová vozidla, jsou některé 
křižovatky, které jsou vyznačeny 
následující značkou:

Tato značka umožňuje cyklistům 
jet z daného jízdního pruhu před 
křižovatkou tak, jak naznačují šipky 
na značce. V současné době se toto 
opatření v Ostravě vyskytuje v ulici 
Čs. Armády.

Důvodem je opět snaha ochránit 
cyklistu, aby nemusel jezdit mezi 
dvěma jízdními pruhy (mezi dvěmi 
řadami aut).

Cyklisté nesmí vjíždět na silnice pro 
motorová vozidla a dálnice  
(D1 v průjezdu Ostravou). Tyto  
pro cyklisty zakázané komunikace 
jsou označeny takto:

Cyklista nesmí ani tam, kde je 
značka zákaz vjezdu všech vozidel, 
jednosměrná komunikace, stezka  
pro chodce nebo zákaz vjezdu 
cyklistů (kolo zde však může vést).
Speciálním případem, kam cyklista 

nesmí vjet, jsou stezky pro cyklisty 
s jednosměrným provozem. 

V opačném směru (v tom, ve kterém 
cyklista nesmí jet) v Ostravě proto 
umísťujeme zákaz vjezdu pro cyklisty 
– například v Bílovecké ulici ve Svinově 
nebo na Havlíčkově nábřeží v centru:

Kam cyklista nesmí? (nebezpečná 
místa, pravidla a příklady)
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Cyklista nesmí pokračovat v jízdě 
za značkou, která přikazuje vedení 
kola nebo sesednutí z kola (je to 
proto, že následující úsek je extrémně 
nebezpečný nebo že by mohlo dojít 
k ohrožení chodců):

Jedná se například o chodník mezi  
ul. Opavskou a Mongolskou v Porubě:

Mezi nebezpečná místa patří také 
křížení tramvajových kolejí. V Ostravě 
nejsou na nebezpečných místech 
navrženy cyklistické přejezdy přes 
tramvajové koleje uprostřed vozovky, 
pokud nejsou řízeny semafory. 
Cyklista totiž nemá (podobně 
jako chodec na přechodu) před 
tramvajemi přednost.  

Proto se musí, podobně jako 
v případě Martinovské ulice v Porubě, 
sesednout z kola a kolo převést:

Dalšími nebezpečnými místy jsou 
cyklotrasy na okraji Ostravy, kde 
jsou přes polní nebo lesní cestu 
umístěny závory. Tato místa jsou 
označena výstražnými značkami 
JINÉ NEBEZPEČÍ (známá červenobílá 
trojúhelníková značka s vykřičníkem) 
s tabulkou s textem ZÁVORA PŘES 
CESTU, jedno z takových míst  
je ve Staré Bělé:

Obdobně nebezpečná jsou místa 
křížení tramvajových kolejí nebo 
železničních vleček mimo vozovku 
(vyznačených výstražným křížem):

I zde platí, že cyklista nemá přednost 
před tramvají nebo vlakem, proto se 

v Ostravě doplňují značky informující 
cyklistu o povinnosti dát přednost 
(vodorovná značka), jako například 
ve Vítkovicích v ulici Výstavní  
nebo u nádraží:

Na některých místech mohou být 
doplněny i upozorňující tabulky, jako 
například na cyklotrase Q v Porubě:

Ve speciálních případech, kdy  
by cyklista nemusel být vidět 
z vozidla v místě křížení (tzv. mrtvý 
úhel), jsou v Ostravě na stezce  
pro zbrždění rychlosti přijíždějících 
cyklistů vytvořeny tzv. retardéry 
(zpomalovací hrby), jako u krajského 
úřadu a v ul. Muglinovské  
v Moravské Ostravě:
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V ostravské městské hromadné 
dopravě (tramvaje, autobusy 
a trolejbusy Dopravního podniku 
Ostrava) se smí se svolením řidiče 
přepravovat kolo (na místě  
pro kočárky mimo dobu dopravních 
špiček – je-li vozidlo plné, nemá smysl 
do něj s kolem nastupovat). Pokud 
cyklista vlastní dlouhodobou časovou 
jízdenku nebo má zakoupenou 
24hodinovou jízdenku, pak smí 
v zakoupených zónách vézt jedno 
kolo zdarma. 

V sezóně je v provozu speciální 
cyklotramvaj na lince č. 5 (cca 5:30-
20:00 hod.). Naložit a vyložit kolo je 
možné pod dohledem řidiče v každé 
zastávce, kapacita je 10 kol. Interval 
cyklotramvaje je v pracovní dny cca 
60 minut, o víkendech cca 80 minut. 
Vypravení vozu není garantováno, 
doporučuje se ověřit dotazem 
na DP Ostrava.

U příměstských autobusů 
u většiny autobusových dopravců 
na běžných spojích (Arriva Morava, 
TQM, ČSAD Havířov, ČSAD Karviná, 
ČSAD Frýdek-Místek) platí stejné 
pravidlo: ve vozidle je možné  
se souhlasem řidiče a mimo dobu 
zvýšených přepravních nároků 
přepravovat jedno jízdní kolo. Řidič 
může výjimečně povolit přepravu 
dalšího jízdního kola, neohrozí-li  
to bezpečnost cestujících.  

Pro přepravu jízdních kol 
u dopravců platí přepravní 
podmínky, které musí cestující 
akceptovat. Za jízdní kolo se platí 
dle příslušného tarifu, ale na linkách 
zařazených do ODIS opět platí, 
že pokud cyklista vlastní 
dlouhodobou časovou jízdenku 
nebo má zakoupenou 24 hodinovou 
jízdenku, pak smí v zakoupených 
zónách vézt jedno kolo zdarma.

U cyklobusu provozovaného 
od června do září na lince Ostrava 
– Bílá – Prostřední Bečva je 
k dispozici přívěs s kapacitou 34 kol. 
Cena za kolo je 15, za elektrokolo 
25 Kč. Je možno si rezervovat 
místenky dle internetových stránek 
dopravce Arriva Morava, zastávky 
cyklobusu jsou ve Svinově u nádraží 
a v Hrabůvce u polikliniky.  

V železniční dopravě je v Ostravě 
možné přepravovat jízdní kola 
u Českých drah (v Pendolinu např. 
pouze 3 kola s povinnou rezervací), 
u vybraných vozů RegioJet a u vlaků 
Leo Express. 

Jízdní kolo lze vlaky ČD přepravit
2 způsoby:
•  vlaky umožňující rozšířenou 

přepravu jízdních kol – cestující  
si kolo nakládá/vykládá sám  
a je s kolem i po dobu jízdy vlakem 

Návaznost jízdních kol  
a městské hromadné dopravy
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(v knižním jízdním řádu je v hlavičce 
vlaku uveden symbol jízdního kola).

•  úschova během přepravy – 
cestující pomůže zaměstnancům 
ČD kolo naložit do zavazadlového 
služebního oddílu, během jízdy 
vlakem není u kola (v knižním 
jízdním řádu je v hlavičce vlaku 
uveden symbol kufru).

•  Cena za kolo se nově řídí 
vzdáleností podle platného ceníku.

Z Ostravy ve směru na Beskydy 
(Jablunkov-Návsí, Mosty 
u Jablunkova, Frýdlant nad 
Ostravicí, Frenštát pod Radhoštěm) 
– převažují vlaky s možností 
rozšířené přepravy jízdních kol:
1. Stávající linka S2 Mosty 
u Jablunkova – Český Těšín – 
Bohumín – Ostrava-Svinov. Na této 
lince jezdí přímé vlaky v zásadě 
v pravidelném hodinovém intervalu. 
Na linku jsou nasazeny nové 

elektrické jednotky CityElefant. 
Novější verze těchto vlaků umožňují 
přepravu až 12 kol v každé soupravě.
2. Na lince S6 Ostrava – Frenštát 
pod Radhoštěm (Valašské Meziříčí) 
jezdí vlaky v pravidelném hodinovém 
intervalu (ve špičkách pracovních dnů 
i v půlhodinovém). V souvislosti se 
zprovozněnou cyklostezkou Ostrava-
Hrabová – Frýdek-Místek a Baška – 
Ostravice zde jezdí celoročně vlaky 
umožňující přepravu 14−16 jízdních kol.

Z Ostravy ve směru na Jeseníky 
(Bruntál/Jeseník) – převažují vlaky 
s možností rozšířené přepravy 
jízdních kol.
Na rychlíkové lince R27 z Ostravy 
přes Opavu, Krnov, Bruntál 
do Olomouce jezdí vlaky 
v pravidelném 2-hodinovém taktu, 
soupravy umožňují přepravu 8 kol, 
ve stanicí Krnov je v cca 7, 11, 15 
a 19 hodin návaznost na spěšné 
vlaky do Jeseníku (podobně zpět). 
Soupravy těchto spěšných vlaků 
umožňují přepravu 4 kol .

V IC vlacích RegioJet není obecně 
možné převážet kola. Přeprava kol 

je povolena ve vlacích, ve kterých 
jsou řazeny vozy typu Low cost – 
bez servisu. Přeprava kol je možná 
pouze při předchozí rezervaci 
a do vyčerpání kapacity míst ve vozu. 
V každém vozu Low cost – bez 
servisu je možnost zarezervování 
přepravy maximálně 3 jízdních kol. 
Kolo je potřeba umístit na stojan, 
který je umístěn na začátku, případně 
na konci vozu – je potřeba sledovat 
řazení vozů v rezervačním systému. 
Stojany na kola jsou označeny 
symbolem „kolo“.

Přeprava jízdních kol ve vlacích Leo 
Express je jednoduchá. Stanovena je 
fixní částka za přepravu jízdního kola 
ve výši 49 Kč. Pro zajištění místa pro 
kolo je dobré rezervovat si službu 
přepravy kola co nejdříve.

U Českých drah v Ostravě 
na hlavním nádraží (tel.: 972 762 142 
e-mail: OVAHNdoplpokl@zap.cd.cz) 
funguje v sezóně od 6:00 do 20:00 
hod. též půjčovna kol. K dispozici jsou 
i elektrokola a dětská kola. 
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V Ostravě byly centrálně zřízeny 
bezpečnostní stojany na kolo.

Moravská Ostrava a Přívoz/ 
Knihcentrum (bývalý Librex), 
Hornická poliklinika, městské lázně, 
Městská nemocnice Ostrava, hlavní 
nádraží, Ostravský informační servis, 
2x městská knihovna, hlavní pošta, 
nádraží střed, hotel Imperial, Sokolská 
tř. – budova VZP, Výstaviště Černá 
louka, krajský úřad, Moravskoslezská 
vědecká knihovna

Mariánské Hory a Hulváky/ knihovna, 
hlavní pošta, ul. Generála Hrušky

Plesná/ kostel, dům dětí a mládeže

Hrabová/ kostelík, základní škola, 
sídliště Šídlovec – lékař Příborská 27

Polanka nad Odrou/ hřbitov, ÚMOb

Svinov/ hřbitov, kostel

Nová Ves/ hřbitov

Petřkovice/ Hornické muzeum  
(Landek Park), hřiště

Lhotka/ Restaurace Pod Věží

Slezská Ostrava/ KD, u obchodu,  
U pošty, U pošty p. č. 193/2,  
ul. Frýdecká, U pošty p. č. 302/19

Hošťálkovice/ kostel, ZŠ –  
ul. Výhledy, mateřská škola

Proskovice/ fotbalové hřiště 
(pož. nádrž), hřbitov, dům 
s malometrážními byty, zákl. škola

Krásné Pole/ hřbitov

Pustkovec/ kostel, bludný balvan, 
TJ Sokol, Ingelectric, multifunkční 
budova

Poruba/ Česká pošta v ulici 
Porubská, Dům kultury Poklad, 
knihovna v Opavské ulici, Úřad 
práce v Opavské ulici, Okresní soud, 
u České pošty v lokalitě DUHA, FNsP 
v ulici 17. listopadu, Hlavní třída – 
prostor u bývalé cukrárny Labužník, 
Centrum volného času v ulici 
Vietnamské, Centrum volného času 
v ulici O. Jeremiáše

Třebovice/ zdravotní středisko, 
hřbitov, altán, nádraží ČD Třebovice

Michálkovice/ hřbitov, lékaři

Radvanice a Bartovice/ hřbitov 
Radvanice, škola Radvanice –  
ul. Trnkovecká, škola Radvanice –  
ul. Vrchlického, pošta Radvanice, 
hřbitov Bartovice, pošta Bartovice, 
škola Bartovice, hřiště – škola  
v ul. Vrchlického, hřiště – škola  
v ul. Trnkovecké

Vítkovice/ nádraží ČD, hřbitov, 
Městský stadion, nám. J. z Poděbrad

Ostrava-Jih/ kult. Dům K-Trio, 
hlavní pošta Dubina, Finanční úřad 
Hrabůvka, KD Odra Výškovice, 
Poliklinika Hrabůvka, nám. SNP 
(kult. dům + pošta), kult. centrum 
Velflíkovo, Terapeut Výškovice

Stará Bělá/ hřiště u školní jídelny, 
park – zdravotní středisko, Dům 
služeb – knihovna

Nová Bělá/ dům s pečovatelskou 
službou

Parkování a odstavování kol 
v Ostravě
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Bezpečnostní stojany umožňují 
kromě normálního způsobu 
uzamknutí kola též použití 
speciálního bezpečnostního zámku, 
který zapadne do pouzdra a brání 
vylomení, je na něm umístěn  
i návod k použití. Bezpečnostní 
stojany jsou umístěny například 
u úřadu ve Staré Bělé nebo  
u Nové radnice v centru Ostravy 
či v ulici Výstavní u vítkovického 
dopravního inspektorátu.

Dále je možno na třech lokalitách 
v centru zadarmo zaparkovat kola. 
Jedná se o parkoviště nebo garáž 
provozovanou společností Garáže 
Ostrava: u Domu umění / garáže 
Černá louka / Nám. Msgre Šrámka

V místech krytých odpočívek jsou 
také k dispozici stojany na kola. 
Jedná se například o lokalitu Honcula 
ve Staré Bělé.

Stojany na kola různých typů 
a velikostí jsou vybaveny též 
některé obchody, obchodní centra 

apod. Jejich instalaci hradí obvykle 
majitel tohoto zařízení (je potřeba 
si dát pozor, aby zaparkováním kola 
u některých typů stojanů nedošlo 
k poškození kola). Dlouhou  
tradici má parkoviště pro kola 
u koupaliště v Porubě, kola lze 
uschovat též u vodního areálu 
Ostrava-Jih nebo každoročně  
při pravidelných dnech NATO 
na letišti v Mošnově.

V roce 2014 začaly Ostravské 
komunikace, a.s. vybavovat městský 
parter novým typem stojanů typu 
obráceného písmene U. 
Stojany jsou umístěny v těchto 
lokalitách:
• Přívoz, hlavní pošta
• Mor. Ostrava, za radnicí
• Mor. Ostrava, hlavní pošta
• Sl. Ostrava, radnice
• Sl. Ostrava, Gagarinovo nám.
• Heřmanice, hřiště Chrustovova
• Sl. Ostrava, hřiště Keltičkova
• Petřkovice, náměstí
• Lhotka (2 lokality)
• Hošťálkovice, rozhledna
• Michálkovice, u úřadu
• Třebovice, odpočívka u Opavy
• Pustkovec, u úřadu
• Krásné Pole, u školy
• Krásné Pole, u zdravotního střediska
• Poruba, úřad
• Poruba, Alšovo náměstí
• Poruba, Hlavní třída
• Svinov, úřad
• Polanka, Dělnický dům
• Hrabová, u jezu
• Stará Bělá, park
• Proskovice, koupaliště
• Dubina, sportovní hala
• Bělský Les, u podchodu 
• Dubina, u restaurace Hajcman
• Hrabůvka, DDH
• Hrabůvka, KD K-Trio
• Hrabůvka, poliklinika (2 hnízda)
• Hrabůvka, u policie

• Zábřeh, nám. SNP (2 lokality)
• Zábřeh, Kotva
• Zábřeh, kino Luna
• Výškovice, zdravotní středisko.
• Poruba, u Duhy (2 lokality)
• Poruba, Mephacentrum
• Moravská Ostrava, sad 
 dr. M. Horákové
• Moravská Ostrava, u klubu Parník
• Stará Bělá, u hřbitova
• Mariánské Hory, v blízkosti 
 Domu energetiky
• Mariánské Hory, sídliště Fifejdy 
 (2 lokality)
• Hrabůvka, ZŠ Provaznická
• Hrabůvka, pošta u tzv. Železňáku.

Dále byly instalovány cykloboxy 
pro školy, a to u škol V. Košaře 
v Dubině, A. Kučery v Hrabůvce, 
Gen. Janka v Mariánských Horách 
a u ZŠ Svinov.
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Webové stránky odboru dopravy 
Magistrátu města Ostrava podávají 
základní informace o cyklistické 
dopravě. 

Kromě popisu jednotlivých tras 
jsou zde k dispozici mj. např. údaje 
o aktuálních uzavírkách a pracích 
na cyklistických trasách.

Součástí webových stránek je 
též Koncepce rozvoje cyklistické 
dopravy v Ostravě, schválená 
Zastupitelstvem města Ostravy. 
Tento základní dokument, podle 
kterého probíhá výstavba cyklotras, 
je k dispozici na webových 
stránkách města Ostravy. 
K nahlédnutí je zde rovněž 
aktualizace Koncepce rozvoje 
cyklistické dopravy na území
města Ostravy z ledna 2018, která 
obsahuje mj. návrh priorit výstavby 
na další období.

Informace o cyklistické dopravě 
můžete získat u odboru dopravy 
Magistrátu města Ostravy na tel. 
čísle 599 442 378 (Ing. Vojtěch 
Potocký) nebo u cyklokoordinátora 
města Ostravy – tel. 596 263 123 
(Ing. Martin Krejčí).

Cyklistické trasy jsou též  
vyznačeny na mapách portálu  
mapy.ostrava.cz jako jedna z mnoha 
tématických mapových služeb. 
Průběhy cyklistických tras  
je možno zobrazovat nad 
podrobnou podkladovou mapou 
nebo leteckými snímky. Jednotlivé 
úseky cyklotras jsou barevně 
odlišeny podle způsobu vedení 
cyklotrasy komunikací. V mapě 
je možno libovolně se pohybovat 
a získávat informace o uzavírkách, 
nebezpečných úsecích, odpočívkách, 
popř. jiných, pro cyklistu důležitých 
objektech. 

Mapová služba byla rozšířena 
o možnost zobrazování 
fotografií z konkrétních míst 
na trase, informace o výškových 
poměrech na jednotlivých trasách 
a v neposlední řadě jsou k dispozici 
i GPX soubory pro použití 
v navigačních přístrojích.

Aktiv BESIP, pracovní skupina odboru 
dopravy MMO, je vedle hrazení 
výuky na dětských dopravních 
hřištích, sběru statistických dat 
o nehodovosti a řešení nehodových 
lokalit další dopravně preventivní 
aktivitou, kterou je město Ostrava 
jako obec s rozšířenou působností 
ze zákona povinno vyvíjet. Pracovní 
skupinu tvoří zástupci dvou odborů 
magistrátu, státní a městské policie, 
pedagogů dopravní výchovy, 
úředníků městských obvodů 
Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-
Jih a Poruba, Záchranného týmu ČČK 

Weby, mapy, akce pro cyklisty 
pořádané v Ostravě
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Ostrava a dopravního psychologa 
a Krajského koordinátora BESIP 
pro MSK. Činnost Aktivu je zaměřena 
zejména na zajištění dopravně 
preventivního materiálu z rozpočtu 
města či z Krajského pracoviště 
BESIP pro MSK pro školská zařízení, 
spolky a jiná sdružení, pracující 
hlavně s ostravskými dětmi a mládeží. 
Pakliže odbor dopravy MMO přímo 
hradí dopravní výuku žáků 3. a 5. 
tříd základních škol, Aktiv BESIP 
pro všechny děti – žáky základních 
i mateřských škol – zajišťuje drobné 
reflexní odměny pro vlastní dopravně 
preventivní projekty škol. Jako 
spoluorganizátor se Aktiv BESIP 
podílí spolu s Krajským pracovištěm 
BESIP pro MSK na pořádání 
každoročního dvoudenního semináře 
pro ostravské metodiky dopravní 
výchovy. Vyvrcholením dopravní 
výchovy na ZŠ je každoročně 
celostátně vyhlášená Dopravní 

soutěž mladých cyklistů, kde 
Aktiv BESIP zajišťuje materiál pro 
účastníky a vítěze v okrskových 
kolech a kole okresním (městském), 
přičemž okresní kolo Aktiv BESIP 
přímo organizačně zajišťuje. Kromě 
této soutěže Aktiv BESIP pořádá 
na začátku roku výtvarnou soutěž 
Děti, pozor, červená! pro žáky 
ZŠ a MŠ do 15 let, v dubnu pak 
internetovou Dopravně znalostní 
soutěž, věnující se změnám v silniční 
legislativě nebo nejčastějším 
místům a příčinám dopravních 
nehod v Ostravě. Pro letní období 
je vyhlašována fotografická soutěž, 
opět s dopravně preventivním 
tématem. Aktiv BESIP také sám či 
ve spolupráci s dalšími partnery 
a členy Aktivu vydává vlastní letáky, 
upozorňující na správné chování 
cyklistů na pozemních komunikacích 
či chodců na přechodech pro chodce 
křižujících tramvajovou trať. Všechny 
materiály najdete na facebookovém 

profilu Aktivu BESIP nebo na webové 
adrese https://www.ostrava.cz/cs/
urad/magistrat/odbory-magistratu/
odbor-dopravy/oddeleni-silnic-
mostu-rozvoje-a-organizace-
dopravy/aktiv-mesta-ostravy-pro-
besip. 

Aktiv BESIP také poskytuje 
konzultace k pravidlům silničního 
provozu či vysvětlení k novým 
dopravním značkám a to elektronicky 
či osobně při účasti stánku Aktivu 
BESIP na různých velkých kulturně 
společenských akcích jako Zažít 
Ostravu jinak!, u příležitosti 
Evropského dne bez aut či projektů 
dalších členů Aktivu, např. Hrad žije 
první pomocí. Od roku 2018 převzal 
Magistrát města Ostravy pořádání 
soutěže Do práce na kole. Kontaktní 
osobou pro tuto soutěž je Ing. Michal 
Gacka z odboru životního prostředí 
Magistrátu města Ostravy (mgacka@
ostrava.cz, 599 443 216).
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Městská policie Ostrava od roku 
2001 nabízí zájemcům možnost 
zaevidovat si jízdní kolo či koloběžku. 
Při nahlášení ztráty nebo odcizení 
takto evidovaného jízdního 
prostředku je informace předána 
strážníkům ve výkonu služby, kteří 
mohou svou pozornost zaměřit 
příslušným směrem. Informace 
z evidence městské policie může být 
využita také Policií ČR k rychlejšímu 
navrácení kola majiteli. Občan získá 
nálepku s informací o evidenci 
u MP Ostrava.

Evidenci jízdních kol provádí tři 
pracoviště Městské policie Ostrava:
•  Úsek přestupků v ul. Zámecká 10 

Ostrava-Moravská Ostrava
•  Služebna v ul. Čkalovova 18a/1644 

Ostrava-Poruba
•  Úsek prevence a propagace  

v ul. Hlubinská 1183/6 Ostrava- 
-Moravská Ostrava

V roce 2013 městská policie 
realizovala pilotní projekt značení 
jízdních kol, koloběžek a elektrokol 
syntetickou DNA financovaný 
Ministerstvem vnitra ČR. Strážníci 
díky finanční podpoře zdarma 
kolo označí speciálním nátěrem – 
syntetickou DNA, která obsahuje 
mikrotečky se specifickým kódem. 
Nátěr je viditelný pouze pod UV 
světlem a po odcizení kola usnadní 
jeho identifikaci i navrácení majiteli 
a usvědčení pachatele. Toto značení 
se provádí vždy až po získání 
příslušné dotace od pozdních 
jarních měsíců do podzimu. Při 
špatných klimatických podmínkách 
(déšť, nízké teploty) se značení 
z technických důvodů neprovádí. 
Označená kola jsou zavedena nejen 
do celorepublikové databáze REFIZ, 

ale také do databáze mezinárodní. 
Zájemci z řad vyznavačů cyklistiky 
se mohou o termínech značení 
kol na cyklostezkách dozvědět 
z regionálního tisku a internetových 
stránek. Při registraci vlastník 
kola, handbiku, koloběžky nebo 
elektrokola musí předložit občanský 
průkaz a doklad o nabytí věci 
(faktura, účtenka, kupní smlouva). 
Termíny značení a bližší informace 
lze získat na stránkách Městské 
policie Ostrava http://mpostrava.cz 
v rubrice Časté dotazy nebo 
telefonu 720 735 125. 

Městská policie Ostrava vlastní  
35 služebních kol. Za příznivého 
počasí je tak na každé směně 
v terénu 9 dvoučlenných  
cyklohlídek.

Pro začínající cyklisty provozuje 
Městská policie Ostrava také dětské 
dopravní hřiště v Orebitské ulici 
v Ostravě-Přívoze, kde mohou děti 
zdokonalit své znalosti a dovednosti 
potřebné pro jízdu na kole či 
koloběžce nebo se krůček po krůčku 
naučit vše potřebné před prvními 
cyklistickými vyjížďkami.

Registrace kol u městské policie, 
kola jako dopravní prostředky  
pro strážníky, dopravní výchova
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V současné době je investičním 
odborem Magistrátu města 
Ostravy, odborem dopravy MMO 
a jednotlivými městskými obvody 
připravováno k realizaci okolo 30 
investičních akcí s cílem zlepšit 
podmínky pro cyklistickou dopravu. 
Některé stavby připravují nebo 
staví i jiní investoři (kraj nebo 
soukromé subjekty). Další čtyři akce 
jsou v současné době v realizaci. 
Přehled nejvýznamnějších staveb 
připravovaných a realizovaných 
na území Ostravy je k dispozici 
v  tabulce, časové horizonty výstavby 
jsou patrné z přiložené mapy 
výstavby tras.

Připravované stavby  
pro cyklisty v Ostravě

Cyklistická trasa L, Hošťálkovice 

Cyklotrasa M přes Svinovské mosty 

Mosty ul. Výškovická 

Cyklistická trasa U – U Výtopny, Pavlovova 

Cyklostezka Nová Ves – vodárna 

Cyklostezka Polanka nad Odrou – železniční přejezd, ul. K Pile 

Cyklotrasa M 1. máje, Sokola Tůmy 

Cyklistické propojení ulic Poděbradova, Horova 

Cyklostezka Hornopolní, Varenská, Hollarova 

Cyklistické řešení na ul. Na Rovince 

Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP 

Cyklotrasa F – Hulváky, Stojanovo náměstí 

Cyklotrasa R – Svinov, Polanka 

Cyklotrasa F, U – Kaminského, Ječmínkova 

Cyklistická trasa E – Hrušov, Vrbice

Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince 

Propojení cykl. tras S, M - Mečnikovova, Žákovská 

Silnice II/478 – rekonstrukce mostu

Cyklistická trasa J – Radvanice, Šenov

Cyklostezka v ul. Cholevově od ul. Fr. Lýska po ul. J. Herolda

II/478 – ul. Mostní, Nová Krmelínská
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Cyklostavby realizované

Cyklostavby pro rok 2018

Cyklostavby plánované
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Publikace zahrnuje 
stav k 31. 8. 2018. Vzhledem 
k plánovanému rozvoji  
sítě cyklotras a k připravovaným 
legislativním změnám  
se předpokládá její pravidelná  
aktualizace. 
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