
 
 
 
 
   REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY    
     

 

O B E C   L U T Í N 
 

NÁVRH VEDENÍ CYKLISTICKÉ DOPRAVY 
 

STUDIE 
 

  
 

 

ZPRACOVATEL: 
REGIONÁLNÍ AGENTURA  
PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY 

STAVEBNÍK: OBEC LUTÍN 

ČÁST: C. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

STUPEŇ: ST 

DATUM: 12 / 2015 

 
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: P/2015/048 

                                                    Číslo kopie                                                                     

 



  
                 Regionální agentura 
    Návrh vedení cyklistické dopravy v Lutíně        pro rozvoj střední Moravy 

C. Průvodní zpráva 2 12 / 2015 

Stavebník:  Obec Lutín   
Akce: Návrh vedení cyklistické dopravy v Lutíně  
Stupeň projektu: Studie 
Zpracovatel: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy  
 
 

 
 
 
 

C. Průvodní zpráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci dne 17. prosince 2015 Ing. Petr Smítal, Ing. Martin Limanovský 



  
                 Regionální agentura 
    Návrh vedení cyklistické dopravy v Lutíně        pro rozvoj střední Moravy 

C. Průvodní zpráva 3 12 / 2015 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
Stavba Návrh vedení cyklistické dopravy v Lutíně 
 Zak. č.: P/2015/048 
Zadavatel: Obec Lutín 
 se sídlem obecního úřadu: Školní 203,  
 783 49 Lutín 
 IČO: 00299189 
 tel: 585 944 323 
 zastoupené:  Antonín Bábek, starosta obce 
 kontaktní osoba:  Ing Jiří Burda, místostarosta 

       e-mail: jburda.ou@lutin.cz 
       tel: 606 329 049 

   
Zhotovitel studie: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy        
 se sídlem: Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc 
         právní forma: zájmové sdružení právnických osob 
 IČ: 646 311 09, DIČ: CZ-646 311 09 
        tel.: 585 228 698, fax: 585 228 581 
 statutární zástupci:  
   Ing. Martin Kučera, ředitel 
   Ing. Jiří Doležel, předseda Správního výboru 
 kontaktní osoba:  
   Ing. Petr Smítal 

      tel.: 585 205 977, 603 980 299 
   e-mail: smital@rarsm.cz 
 navrhli:  Ing. Petr Smítal,  
   Ing. Linda Smítalová – ČKAIT 1201908 
   Ing. Martin Limanovský 
 

2. DEFINICE POJMŮ 

Vychází z příručky a komentářů, které byly zpracovány v rámci Národní strategie 
rozvoje cyklistické dopravy v ČR.  
 
Cyklista je osoba, která řídí jízdní kolo. 
 
Chodec je mimo jiné i osoba, která vede jízdní kolo, jako chodec je definován i 
pohyb na in-line bruslích. 
 
Cyklistická trasa je dopravní trasa, určená pro provoz cyklistů v označeném směru. 
Cyklistická doprava zde může být vedena spolu s ostatní dopravou a trasa je 
zajištěna dopravním (silničním) nebo turistickým značením pro cyklisty. 
 
Komunikace pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část, upravená 
stavebně nebo značením pro provoz cyklistů. 
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Hlavní dopravní prostor je, v rámci zjednodušeného pohledu tohoto standardu, část 
prostoru místní komunikace určená pro provoz motorové dopravy (vozovka), 
ohraničená nejčastěji postranními obrubníky. 
 
Přidružený dopravní prostor je, v rámci zjednodušeného pohledu tohoto 
standardu, část prostoru místní komunikace mezi hlavním dopravním prostorem a 
přilehlou zástavbou. 
 
Cyklistický pruh je část pozemní komunikace, určená pro jeden jízdní proud 
cyklistů. Tento pruh je veden po komunikaci společně s ostatní dopravou, ale 
minimálně ve vodorovně odděleném jízdním pruhu (v části chodníku nebo vozovky). 
Cyklistické pruhy jsou vyznačeny jen vodorovným dopravním značením V 14 (Jízdní 
pruh pro cyklisty) a V 19 (Prostor pro cyklisty). Svislé dopravní značky (dále i DZ) pro 
tento typ části pozemní komunikace v současnosti není. 
 
Cyklistický pás je pozemní komunikace nebo její část, která je složena z více 
cyklistických pruhů. Cyklistický pás může být jednosměrný nebo obousměrný. 
 
Vyhrazený pruh pro cyklisty je část pozemní komunikace, v hlavním případně i 
přidruženém dopravním prostoru, vyhrazená pouze pro provoz cyklistů. 
 
Řadicí prostor pro cyklisty je prostor navazující na cyklistický pruh, určený pro 
čekání cyklistů na průjezd křižovatkou nebo přejezd přes komunikaci. Umísťuje se ve 
světelně řízené křižovatce před stopčarou pro motoristickou dopravu. 
 
Cyklistická stezka je cyklistický pás, vedený jako samostatná pozemní komunikace. 
Je oddělena od ostatní dopravy včetně pěší. Parametr stezky jsou definovány v ČSN 
73 6110. Stezky jsou vyznačeny DZ C 8a (Stezka pro cyklisty) a C 8b (Konec stezky 
pro cyklisty). 
 
Chodník je pozemní komunikace nebo její část určená především pro chodce, která 
je zpravidla oddělena od vozovky výškově nebo jiným způsobem. 
 
Stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem (též smíšená stezka) je 
pozemní komunikace nebo její část, určená pro sloučený (neoddělený) provoz 
chodců a cyklistů, přičemž se na této stezce nesmějí chodci a cyklisté vzájemně 
ohrožovat. Jiným účastníkům je používání této stezky zakázáno. Stezky jsou 
vyznačeny DZ C 9a (Stezka pro chodce a cyklisty) a C 9b (Konec stezky pro chodce 
a cyklisty). 
 
Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem je pozemní komunikace 
nebo její část, určená pro společný provoz chodců a cyklistů se směrově odděleným 
provozem (odděleným DZ, bezpečnostním odstupem, zábradlím nebo jiným 
způsobem). Cyklisté a chodci smí vstupovat (vjíždět) jen do svých označených částí 
stezky. Stezky jsou vyznačeny DZ C 10a (Stezka pro chodce a cyklisty) a C 10b 
(Konec stezky pro chodce a cyklisty). 
 
Nemotoristická komunikace jsou komunikace s vyloučeným nebo alespoň silně 
omezeným přístupem motorové dopravy. Jsou určeny pro pěší a cyklistický provoz. 
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Stupeň oddělení motorové dopravy od pěšího a cyklistického provozu je závislý na 
intenzitě motorové dopravy a návrhové rychlosti místní komunikace.  
 

3. OBECNÉ ZÁSADY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ POLITIKY 

Kapitola zpracována dle Ing. Jaroslava Martínka  
 

3.1. Integrované dopravní plánování – „nové“ obecné principy 
Důležitou úlohou strategického plánování je hledání kompromisu mezi mnohdy 
protichůdnými zájmy. Hledání shody je důležité zejména proto, že plánování 
cyklistiky nikdy neprobíhá samo o sobě, ale v těsné souvislosti s dalšími druhy 
dopravy a rozvojem města a to vše v rámci celkové politické atmosféry a daných 
finančních možností.  
Aby bylo zavádění cyklistiky účinné, musí být součástí integrované dopravní strategie 
zahrnující všechny druhy dopravy a musí být posíleno souvisejícími plány a postupy, 
jako je územní plánování, strategie rozvoje města nebo také socioekonomické 
strategie. Tyto strategie se totiž navzájem ovlivňují. Jednotná celistvá dopravní 
politika vyvažuje různé způsoby dopravy a dopravní prostor tak, že každému 
dopravnímu prostředku dává svojí funkci v rámci systému dopravní obslužnosti 
území. Výsledkem úspěšné dopravní politiky je, že cestovní doba všech uživatelů se 
zkrátí. Město bude bezpečnější a kvalita života všech občanů se zvedne bez ohledu 
na to, zdali jsou cyklisté či necyklisté. 
Klíčové je zaměřit pozornost na celkové dopravní plánování města. Cyklistika může 
totiž účinně fungovat pouze v jeho rámci. Strategie na podporu cyklistiky by měla být 
vytvořena v rámci celkové dopravní politiky a v této politice být pevně ukotvena. 
Doprava se totiž ve velké míře podepisuje na podobě města, stojí v základech 
městské ekonomiky a může mít velmi negativní dopad na kvalitu života ve městě. 
Doprava může způsobovat problémy bezpečnosti v ulicích, obtěžovat hlukem, 
znečišťovat ovzduší a v případě automobilové dopravy dokonce působit díky 
dopravním zácpám zdržení a ztrátu času. Města vznikla na základech dopravního 
systému, zároveň se ale dopravní systém a dopravní síť přizpůsobily městu. Jelikož 
je doprava klíčovou otázkou každodenního života ve městě, jsou tedy i cíle a efekty 
dopravního plánování klíčovými otázkami městského života.  
Integrovaný plán dopravy ve městě se skládá z celkové vize o podobě zamýšleného 
budoucího systému dopravy ve městě, sady cílů, kterých je potřeba dosáhnout a 
seznamu možných opatření, ať již fyzických (jako je infrastruktura) nebo 
organizačních (zpoplatnění, regulace, propagace, atd.), pomocí kterých by měly být 
žádoucí cíle dosaženy. Konkrétní dlouhodobé cíle dopravního plánování ve městě, 
které by měly být ve strategii popsány, zahrnují: 

 Strategickou vizi města a podoby jeho dopravního systému. 

 Strategické a specifické cíle dopravy ve městě a jednotlivých způsobů 
dopravy. 

 Přehled fyzických i organizačních opatření vedoucích k dosažení cílů. 
Vize, cíle a opatření strategie musí být navzájem propojeny. Ačkoli jsou to právě 
opatření, která mají největší praktický dopad, vize a cíle jsou důležité pro vytvoření 
strategie, která umožňuje zvolit pro kýžený efekt nejlepší opatření. Cíle a opatření 
stojí v základech strategie, jak naplnit žádoucí vizi. 
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3.2. Integrované dopravní plánování a územní rozvoj 
Ať již navrhujeme zařízení pro auta, veřejnou dopravu nebo zlepšujeme podmínky 
pro pěší a jízdní kola, ve většině případů musíme dát stávajícímu místu novou funkci. 
Ať se má již změnit kousek zeleně na silnici, silnice na železnici či řada parkujících 
aut na cyklopruh nebo chodník, něco musí zmizet. Toto je absolutně nezbytné si pro 
úspěšné plánování cyklistické dopravy uvědomit. Často se totiž stává, že se pro 
cyklistickou infrastrukturu hledá volné dosud neobsazené místo a nebere se v úvahu 
to, které již nějak funguje. Podstatou jednotného dopravního plánování je vzít v potaz 
všechny druhy dopravy a nedovolit takový druh izolovaného jednání.  
Dáme-li dohromady vizi města a jeho dopravního systému a určíme-li cíle, pak 
bychom měli vytvořit postup, jak těchto cílů dosáhneme. Vize a cíle města do značné 
míry určují, čeho chce plánovanými opatřeními dosáhnout. Dopravní politika města je 
proto založena na těchto principech: 

 Prostorová mobilita, která umožňuje lidem dostat se do cíle rychle, bezpečně 
 a pohodlně.  

 Kvalita života ve městě, která umožní lidem bezpečně, zdravě a pohodlně 
 pracovat, trávit čas a odpočívat ve městě.  

 Zdravý ekonomický rozvoj, kterému by měl napomáhat systém dopravy.  
 
3.3. Integrované dopravní plánování - regulace 
Jelikož za většinou dopravních problémů ve městě stojí nadměrná automobilová 
doprava, představuje její omezování a regulace také jedno z řešení dopravních 
problémů města. To neznamená, že bychom měli „očerňovat“ auta a válčit s nimi na 
všech frontách. Jde o to odradit lidi od jejich užívání v určitou dobu (čas), v určitých 
místech (prostor) a k takovým cestám (účel a délka), které mohou být snadno 
zajištěny efektivnějšími druhy dopravy.  
 
Existuje řada nástrojů regulace a různých opatření, která mohou být rozčleněna 
zhruba do třech skupin:  

(1) Infrastrukturní opatření ke snižování používání aut a na podporu ostatních 

druhů dopravy, např: 

 Ulice nebo oblasti s omezeným vjezdem a pohybem aut. 

 Zklidňování dopravy v obytných ulicích. 

(2) Ekonomická opatření, jako například: 

 Zpoplatnění parkování v centru. 

(3) Organizační opatření, například: 

 Časově omezená doba zásobování nákladními auty a dodávkami 

v oblastech centra („časové okénko“). 

 Zóny s omezenou rychlostí ve městě. 

 Regulace parkování podle různých funkčních oblastí (rezidenti, komerce, 

centrum města, atd.). 
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3.4. Závěrečné shrnutí dopravního plánování 
Plánování cyklistické dopravy je plánem postupné integrace cyklistů do dopravní 
infrastruktury města. Tento záměr vychází z celkové vize rozvoje území a kvality 
života v něm. Je součástí širšího pojímání prostoru, ve kterém nejsou ulice jen 
dopravními tepnami umožňující pohyb z místa na místo, resp. skladištěm dopravních 
prostředků, ale (citace): „…především příjemným místem, kde se lidé potkávají, 
vyměňují si své názory nebo jen relaxují a baví se. Potenciál města jako živého 
organismu se zvyšuje tehdy, když je čím dál tím více lidí motivováno k chůzi, k jízdě 
na kole nebo k pobytu ve veřejných prostranstvích“, Jan Gehl – Města pro lidi. 
Cílem plánování cyklistické dopravy je přispět k vytvoření takového místa, ve kterém 
nejde jen o plánování a postupném realizování co nejvíce kilometrů speciální 
cyklistické infrastruktury. Jde o to, vytvořit na území celého města podmínky pro 
bezpečný pohyb cyklistů a zároveň s tím nabídnout jistou míru kvality. Ta souvisí se 
spojitostí, atraktivitou propojení a v neposlední řadě i s plynulostí pohybu. Právě 
kvalita dopravní cesty může sehrát rozhodující roli při výběru dopravního prostředku. 
Cyklistika může být velkým pomocníkem pro efektní, udržitelnou a zdravou městskou 
dopravu. Vytváření městského prostředí, které s jízdními koly počítá, má určitá daná 
pravidla, která je dobré mít vždy na paměti. V kontextu cyklistiky je třeba naplnit pět 
základních požadavků: 

 celistvost (spojitost) 

 přímost (ve smyslu vzdálenosti i času) 

 bezpečnost 

 komfort 

 atraktivitu 
 
Ačkoli jsou komfort a atraktivita důležitými parametry, na úrovni plánování sítě 
nehrají tak velikou roli. Týkají se spíše otázky konkrétní podoby infrastruktury a jejich 
interakce s ostatními druhy dopravy. 
V dopravním a územním plánování by tedy neměl být kladen důraz na zvyšování 
mobility založené na automobilové dopravě, ale zejména na lepší dosažitelnost cílů 
cest všemi druhy dopravy. Městská mobilita založená na automobilech skutečnou 
dosažitelnost totiž citelně snižuje. Dosažitelnost je nejvyšší ve městech, která 
upřednostňují pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Je důležité si uvědomit, že 
mobilita založená zejména na automobilové dopravě v mnoha případech nepřispívá 
ke zkvalitňování mobility obyvatel, naopak ji často, zejména ve větších městech 
zhoršuje. 
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4. PRINCIPY ŘEŠENÍ CYKLISTICKÉ DOPRAVY 

 
4.1. Vyhodnocení komunikací v obci 
Vyhodnoceny by měly být všechny komunikace s posouzením jejich použití pro 
bezpečnou cyklistickou dopravu: 
a) komunikace s provozem motorových vozidel zejména u rezidenčních oblastí s 

rychlostí do 30 km/h -  bez speciálních stavebních úprav pro cyklisty – plošné 
zklidnění a zavedení „zón 30“, 

b) komunikace, kde je třeba provést minimální dopravní (svislé, či vodorovné 
dopravní značení, dále jen DZ) nebo stavební úpravy (kanalizační vpusti, drobné 
výtluky) nebo žádné, na komunikaci je minimální intenzita silniční dopravy, 

c) komunikace, kde je třeba provést zásadní dopravní změny (cyklopásy, cyklopruh) 
které budou provedeny DZ, na komunikaci je významná intenzita silniční 
dopravy,  

d) po vybudování nového povrchu na komunikaci (místní, polní nebo lesní cesta),   
e) po vybudování nové samostatné cyklostezky, resp. nové cyklostezky mimo 

komunikaci, 
f) komunikace s předpokládaným silničním provozem „rychlost do 50 km/h“, 

vzhledem k možné náhradní souběžné trase jinou komunikací nebude 
upravována pro cyklistický provoz, cyklistická doprava není vhodná, ale není 
zakázaná DZ, 

g) bez cyklistického provozu, DZ zákaz vjezdu cyklistů, komunikace není vhodná pro 
cyklistický provoz, „rychlost 50 km/h a více“, příp. dopravní ani stavební úpravy 
nejsou možné. 

  
Přednostně budou pro úpravy navrženy místa, kde byly zjištěny nejvyšší intenzity 
silniční nebo cyklistické dopravy, kde je třeba řešit problematiku cyklistické dopravy 
vytvořením cyklostezek, cyklopruhů nebo cyklopásů, pokud není pro cyklisty vhodná 
alternativní trasa. Vybrány jsou také úseky, kde: 

 se pohybují pravidelně děti, jedoucí na kole do školy,  

 jezdí starší lidé, kteří vyžadují zvýšenou ochranu,  

 využití je při cestách do zaměstnání, 

 se v budoucnu očekává silný provoz cyklistů, mj. i rekreační. 
 
Před zařazením návrhu do plánu investic, je třeba provést potřebnou projekční 
přípravu akce, tj. aktuální průzkumy intenzit silniční a cyklistické dopravy, zpracování 
investičního záměru u malé akce a příslušné studie u akce větší (tj. investičně nad 
1 mil. Kč).   
 

4.2. Dopravní (cyklistické) proudy 
Pro vyhodnocení dopravních proudů byl v obci proveden průzkum a soupis situování 
významných objektů (budov s občanskou vybaveností), u kterých se předpokládá 
jejich možná návštěva na kole.  
Jedná se o níže uvedené: 

 zdravotní středisko, 

 obchody, 

 pošta, 

 autobusové nádraží, vlakové nádraží 
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 sportoviště, 

 školy, 

 školky; 

 úřady státní správy a samosprávy 

 knihovna, kostel 

 průmyslový areál SIGMY v Lutíně, průmyslový areál MB TOOL v Třebčíně 
 
4.3. Nové přístupy při zpracování „cyklostudie“ 
Řešení cyklistické dopravy bylo historicky orientované na uzavřený systém 
bezpečných tras se snahou o minimalizaci kontaktu s motorovou dopravou. 
Výsledkem tohoto přístupu je nedostatečně hustá, nespojitá síť cyklostezek a 
komunikací uzpůsobených provozu cyklistů, která není schopná nabídnout cyklistům 
plynulost a komfort srovnatelný s automobilovým provozem. Cyklisté proto nadále 
využívají a budou využívat jedinou síť, která tyto atributy splňuje, a tou je existující síť 
pozemních komunikací. A to plošně. Někteří proto, že vybudovaná infrastruktura 
nevyhovuje jejich nárokům, všichni potom proto, že úplnou obsluhu území 
uvažovaná „cyklistická“ síť nemůže poskytnout. 
Nový princip zpracování studie cyklistické dopravy se nesoustředí pouze na vybrané 
komunikace, ale posuzuje celou komunikační síť. Toto posouzení zohledňuje územní 
vlivy (významné cíle cest a krajinné hodnoty vs. překážky a bariéry v území), 
dopravně-urbanistický a společensko-obchodní význam uličního prostoru (prostoru 
pozemní komunikace v kontextu funkčního využití přilehlého území) stejně jako jeho 
úlohu v systému cyklistických propojení (významné vztahy uvnitř města a spojení s 
regionem). 
 
4.4. Typy cyklistických opatření 
V extravilánu a na okraji zastavěného území při vyšších intenzitách a rychlostech 
motorové dopravy se uvažují tzv. segregační opatření:  

 stezky pro cyklisty (C8); 

 stezky pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem (C9); 

 komunikace s vyloučením motorové dopravy (B11). 
V intravilánu pak navíc: 

 stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (C10); 

 stezky pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů (C7 + E13);  

 piktogramové koridory pro cyklisty (V20); 

 vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty (V14 + IP20); 

 obousměrný provoz cyklistů v jednosměrných komunikacích (E12); 

 a pohyb po zklidněných komunikací - zóna 30, obytná zóna,… 
 
Grafické znázornění je pak obsaženo v příloze E. Typy cyklistických opatření. 
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5. PLÁNOVANÍ CYKLISTICKÉ DOPRAVY V LUTÍNĚ 

 

5.1. Místní část Lutín 
 
Obr. 01 – Silnice III/57011, ul. Jana Sigmunda u střední školy 

 

Jedná se o propojení v návaznosti od střední školy na ulici Jana Sigmunda 
k nedalekému sídlišti. V tomto případě se jako nejvhodnější jeví - stezka pro chodce a 
cyklisty se smíšeným provozem (C9) šířky 3,00 m. Tato stezka spojuje dva radiální 
směry a to směr z Olšan a směr od Hněvotína (resp. Olomouce), kde se uvažuje 
s řízením stezek v extravilánu. 
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Obr. 02 – Silnice III/57011, ul. Jana Sigmunda u střední školy, smíšená stezka Lutín - 
Olšany 

 
Uvažované místo napojení smíšené stezky pro chodce a cyklisty se smíšeným 
provozem (C9) šířky 3,00. Extravilánová stezka ze směru od Olšan. 

 
Obr. 03 – Silnice III/57011, ul. Jana Sigmunda u autobusového nádraží 

 
Jedná se o zvažovaný úsek vedení smíšené stezky pro chodce a cyklisty. Tato 
varianta se z důvodu potřebného zrušení parkovacích stání na parkovišti jeví jako 
méně vhodná, proto byla navržena varianta s vedením stezky v blízkosti sportovního 
areálu – vpravo za autobusovým nádražím a parkovištěm Sigmy. 
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Obr. 04 – Silnice III/57011, ul. Jana Sigmunda u sportovního areálu  

Vedení stezky v blízkosti sportovního areálu se jeví jako vhodnější varianta. V tomto 
případě je navržena - stezka pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem (C9) šířky 
3,00 m. Takto navržená stezka umožní plynulou návaznost ve směru Olšany, nebo 
Hněvotín. 
 
Obr. 05,06 – Místní komunikace, ul. Růžová 

 
Z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci a zklidnění dopravy v obytných 
částech obce bylo navrženo upravení těchto části na ZÓNU 30. Což povede k uklidnění 
a zvýšení bezpečnosti v těchto lokalitách. 
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Tato dopravní napojení do vnitrobloků neřešit jako křižovatky, ale jako chodníkové 
přejezdy s chodníkem ve stejné výškové úrovni, pak se nebude uplatňovat přednost 
zprava. 

Obr. 07 – ul. K Sídlišti u fotbalového hřiště 

 
V blízkosti fotbalového hřiště se uvažuje propojení ulice K Sídlišti a smíšené stezky od 
Hněvotína. Toto propojení části obce s bytovou zástavbou a smíšenou stezku 
vedenou na okraji této zástavby umožní komfortní a snadnou dostupnost směrem na 
jihovýchod obce. Smíšená stezka pro chodce a cyklisty (C9) je navržená šířky 2,0 m. 
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Obr. 08 – Smíšená cyklostezka v blízkosti ul. Na Sídlišti, směr Hněvotín. 

 
Uvažované místo vedení smíšené stezky pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem 
(C9) šířky 3,00 m ze směru od střední školy a směrem dále na Hněvotín. 
 
Obr. 09 – Místní komunikace, ul. Na Sídlišti, nevhodné dopravní řešení 

 
Nevhodné zalomení přednosti. Změnou na zónu 30 dojde k úpravě přednosti, zrušení 
přechodů a zklidnění dopravy v této lokalitě. Tuto křižovatku je nutné provést jako 
zvýšenou.  
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Obr. 10,11 – Silnice II/570, ul. Olomoucká 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvažované místo se nachází na ul. Olomoucká (vlevo ve směru na Hněvotín). Zde je 
navrženo vedení stezky pro cyklisty (C8) nebo smíšené stezky pro chodce a cyklisty 
se smíšeným provozem (C9). Umístění by bylo vhodnější až za vzrostlými stromy a 
zelení dále od silnice. Tato trasa propojí směr Hněvotín a směr Luběnice. 
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Obr. 12,13 – Silnice II/570, ul. Olomoucká, v místě začátku stávající dělené stezky 

 

 
 

Návrh počítá s vybudováním stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 
(C10) a zřízením podélných parkovacích míst pro osobní vozidla a stojanů v blízkosti 
pošty. 
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Obr. 14,15  – Silnice II/570, v místě křížení ulice Olomoucká a Jana Sigmunda 

 
 

 
V blízkosti České pošty dojde k převedení cyklistů přes silnici na ul. Olomoucká. 
Přejezd pro cyklisty je vhodné sdružit s přechodem pro chodce. Překonání silnice dále 
pokračuje souběžně s ul. Olomoucká směrem na Hněvotín a rovně po komunikaci 
s vyloučením motorové dopravy (B11) šířky 3,50 m, která slouží k přístupu 
k zahradám. Takto vedená stezka je v klidném prostředí a nedochází ke styku 
s rušným dopravním provozem na pozemní komunikaci.  
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Obr. 16,17  – Silnice II/570, v místě křížení ulice Olomoucká a Jana Sigmunda 

 
 

 
 
Prostor před obchodním domem je nutné přeorganizovat. Odstavování autobusů je 
možné provést na blízkém autobusovém nádraží. Nejvhodnější v tomto případě by 
byla studie celého prostoru a vybudování prostoru s vyšší užitnou hodnotou.  
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Obr. 18,19  – Silnice III/57011, ul. Jana Sigmunda 

 
 

 
 

Od České pošty směrem k průmyslovému areálu je možné navrhnout smíšenou stezku 
pro chodce a cyklisty (C9) a umožnit tak přístup podél ul. Jana Sigmunda. Z důvodu 
získání potřebného místa pro stezku je nutná stavební úprava schodiště od České 
pošty – boční schodiště. 
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Obr. 20,21  – Polní cesta směr Slatinice 

 
 

 
Stavební úprava polní cesty na komunikaci s vyloučením motorové dopravy (B11) 
šířky 3,50 m umožní propojení smíšené stezky Slatinice – Lutín se silnicí III/44814. A 
vytvoření vnější částečně okružního systému v severní straně obce. Umožní 
bezpečnou a klidnou dopravu ve směru Slatinice, Luběnice a Hněvotín.  
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Obr. 22,23,24,25  – Silnice II/570, ul. Školní 
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V blízkosti Obecního úřadu je vhodné posunout autobusovou zastávku a upravit 
přechod pro chodce na požadovanou normovou délku. Dále se jako vhodné jeví 
navázat na stávající dělenou stezku na ul. U Parku. V blízkosti Obecního úřadu je tedy 
navržena stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (C10) šířky min 3,75 m.  
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Obr. 26,27 – silnice III/57013, ul. Třebčínská 

 

 
 

Na ulici Třebčínská je navržená smíšená stezka pro chodce a cyklisty (C9) šířky 3,0 m 
na levé straně ve směru na Třebčín. Toto napojení na stávající stezku u Obecního 
úřadu umožní plynulé a bezpečné vedení cyklistů a chodců dále směrem na Třebčín, 
kde je v projektové přípravě cyklostezka Třebčín – Lutín. 
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Obr. 28,29 – Východní část obce, směr Hněvotín u zahrádkářské osady 

 
 

 
 
Zde je navržené vedení smíšené stezky pro chodce a cyklisty (C9) ze směru od sídliště 
dále na Hněvotín. Vedení stezky se jeví jako vhodnější na straně u zahrádkářské 
osady. Technické řešení je nutné projednat se správcem vodního toku. 
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5.2. Místní část Třebčín 
 
Obr. 01 – Silnice III/44925, směr Olšany  

 

Je nutné upravit geometrii napojení místní komunikace na silnici III/44925 a upravit 
poloměry křižovatky silnic III/44925 a III/57013. 
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Obr. 02, 03 – Silnice III/57013, směr Lutín 

 

 

 

Je vhodné upravit napojení místní komunikace na silnici III/57013 na výjezdu z obce 
směrem na Lutín. V místě křižovatky dojde k ukončení smíšené stezky Třebčín – Lutín 
a před touto křižovatkou bude převedena cyklistická doprava přes silnici III/57013, kde 
bude dále pokračovat po účelové komunikaci se zákazem vjezdu motorových vozidel 
za silničním příkopem až po železniční přejezd.  
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Obr. 04 – Silnice 44925 ve směru na Lutín 

 

V daném místě je vhodné zúžit šířku vozovky na 6,0 m a rozšířit chodník na 2,0 m. Na 
protější straně dojde k přeložení sloupu veřejného osvětlení. Vhodné by bylo 
vybudovat odrazný obrubník u zábradlí. Příklad nadbytečné preference silniční 
komunikace na úkor přidruženého dopravního prostoru. 
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Obr. 05, 06 – Silnice III/44925 ve směru na Lutín  

 

Podél vodního toku Deštná se nabízí vhodné umístění smíšené stezky pro chodce a 
cyklisty (C9) šířky 3,50 m. 

 

 

Pro překonání vodního toku je nutné vybudovat novou šikmou lávku směrem 
k dolnímu obchodu. 
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Obr. 07– Silnice III/44925 ve směru na Lutín  

 

Autobusovou zastávku ve směru na Lutín je vhodné přemístit za železniční přejezd. 
A novou zastávku vybudovat v zálivu. Umístění zastávky se jeví jako nejvhodnější 
vstřícně se stávající zastávkou opačným směrem. Za nástupištěm pro nově zřízenou 
zastávku bude vybudovaná smíšená stezka pro chodce a cyklisty (C9) šířky 3,50 m, 
kterou bude nutné převézt po lávce přes vodní tok. V blízkosti autobusové zastávky je 
vhodné vybudovat místo pro přecházení, popřípadě přechod pro chodce. 

 
Obr. 08 – Silnice III/44925 ve směru na Lutín  

 

V místě železničního přejezdu (po levé straně na obr. 08) je vhodné vybudovat 
smíšenou stezku pro chodce a cyklisty a umožnit tak plynulou a spojitou trasu ze 
směru Lutín. Smíšená stezka bude navazovat na místní komunikaci, kde na konci obce 
dojde k převedení na plánovanou smíšenou stezku (Třebčín – Lutín). 
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Obr. 09 – Místní komunikace u železniční stanice 

 

Návrh řešení cyklistické dopravy počítá s rozšířením místní komunikace o cyklistický 
pás, ve kterém bude umožněn pohyb cyklistů v protisměru jednosměrné komunikace. 

 

Obr. 10 – Místní komunikace za dolním obchodem 

 

Ukončení smíšené stezky pro chodce a cyklisty za dolním obchodem. Dále bude 
pohyb cyklistů probíhat na zklidněné místní komunikaci. 
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Obr. 11, 12 – Napojení místní komunikace na silnici III/44925 u dolního obchodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravení napojení místní komunikace na silnici III/44925, zrušení výjezdové větve a 
vybudování chodníku pro chodce.  
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Obr. 13, 14 – Místní komunikace za kostelem 

 

 

 

Pro okolí kostela je vhodné nechat zpracovat architektonickou studii na revitalizaci 
prostranství a zredukování rozlehlých asfaltových ploch. Vhodné by bylo zachovat 
pouze jedeno napojení na silnici III/44925. 
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Obr. 15, 16 – Horní autobusové zastávky 

 

 

 

Horní autobusové zastávky je třeba upravit. Zastávka ve směru na Slatinice je špatně 
umístěná ve vjezdu. Protější autobusovou zastávku v zálivu je vhodné posunout 
směrem na Slatinice blíže ke kapličce a zrušit napojení místní komunikace. Dále by 
bylo vhodné vytvořit místo pro přecházení, popř. přechod pro chodce. 
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Obr. 17, 18 – Místní komunikace u horního obchodu 

 

 

 

V místě napojení se počítá s úpravou na jednosměrný provoz dle připravované 
projektové dokumentace. Dle rozhledových poměrů je vhodné vybudovat podélná 
stání na průtahu silnice III/44925 v blízkosti napojení místní komunikace (obr. 17), 
v místě horního obchodu (obr. 18) a na dalších vybraných místech dle situace. 
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Obr. 19, 20 – Silnice III/44925 směr na Slatinice 

 

 

Dle rozhledových poměrů je vhodné vybudovat podélná stání na průtahu silnice 
III/44925 také u vjezdů k nemovitostem a na dalších vybraných místech dle situace. 
Směrem na Slatinice je vhodné vybudovat chodník pro přístup pěší k poslední 
nemovitosti. 
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Obr. 21 – Účelová komunikace směr na Lípy 

 

Na účelové komunikace je vhodné vybudovat prvek k zamezení vjezdu motorových 
vozidel. Jako vhodné se jeví zřízení například uzamykatelné závory s možností objetí 
cyklistou, nebo ostrůvek, popřípadě sloupky. 
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5.3. Příklady parkovací infrastruktury: 
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V blízkosti průmyslového areálu Sigmy a autobusového nádraží je vhodné vybudovat 
zabezpečené boxy pro dlouhodobější stání kol. V dalších lokalitách jako je např. u 
obecního úřadu, u pošty je vhodné umístit stojany pro kola jednoduchého typu – tzv. 
opěra pro kola. 
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6. ZÁVĚR 

Přílohou předložené studie je i akční plán v tabulkové podobě, který navrhuje 
jednotlivé kroky ke zlepšení podmínek nejen cyklistické a pěší dopravy ve městě 
Lutíně, ale obecně ke zlepšení bezpečnosti dopravy jako celku pro blízký horizont 
cca pěti let. Z tohoto důvodu nemá ambice být vyčerpávající. I když se zdaří iniciovat 
pouze část těchto opatření, je to cesta správným směrem. Účel studie spočívá také 
v tom, že může sloužit jako podkladový materiál při zadání jakékoliv dopravní stavby 
na území obce, tak že bude vodítkem, jaké požadavky bezmotorové dopravy je 
vhodné pro danou lokalitu uplatnit. 
 

6.1. Doporučení 

 provést drobné stavební úpravy, na které lze získat příspěvky na zvyšování 
bezpečnost dopravy z rozpočtu Olomouckého kraje; 

 věnovat pozornost úpravám stávajících nevyhovujících přechodů a křižovatek; 

 plošné zavedení zón 30 ve vybraných lokalitách; 

 zadat zpracování projektových dokumentací na propojení obce s okolními 
obcemi (Hněvotín, Olšany, Slatinice, Luběnice); 

 neopomenout podmínky pro parkování jízdních kol, 

 nepromarnit šanci na financování staveb cyklistické infrastruktury, které přinese 
nové rozpočtové období evropských dotací (zejména IROP). 

 

 
 
 
 
 


