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Realizovaná cykloopatření 

Cyklogenerel

Strategický dokument města, který pomáhá 
plánovat cyklistickou dopravu ve městě

Do tvorby cyklogenerelu se zapojila  veřejnost 
formou veřejných projednání (11/2014 a 2/2015)

Občané se shodli na prioritách: 
◦ Napojení drážní cyklostezky Koleje na centrum 

města

◦ Zprůjezdnění vybraných jednosměrných 
komunikací pro cyklisty v obou směrech

◦ Vytvoření cyklopruhů na ul. Palackého 

Cyklokoordinátorka – Lenka Ondřejová

Soutěžní kampaň Do práce na kole

V r. 2015 se Nový Jičín zapojil poprvé

V r. 2018 se zaregistrovalo 82 týmů v 
celkovém počtu 317 účastníků (nárůst o 40 
účastníků oproti r. 2017), kteří našlapali na 
kole 55 182 km



Realizovaná cykloopatření

Cyklostezka Koleje Nový Jičín – Hostašovice

V roce 2009 blesková povodeň zničila starou 
lokální železniční trať a na jejím místě v roce 
2014 vyrostla cyklostezka v délce 9,7 km

Cyklostezka prochází 5 obcemi

Rozpočet projektu činil 30 mil. Kč - dotace ROP 
MSK

Cyklostezka Nový Jičín - Libhošť

Propojení města s okolními obcemi Libhošť, 
Rybí

V roce 2007 byla vybudována cyklostezka v 
délce 1,6 km

Celkové náklady 9,5 mil Kč – dotace 
Ministerstvo financí



Realizovaná cykloopatření

Cyklopruhy na ul. Komenského před ZŠ  

Obousměrný provoz cyklistů v jednosměrce 

Termín realizace 2013

Náklady 1 mil. Kč (zahrnuje i přechody a osvětlení)

Projekt „Bezpečně do škol“, spolupráce s Nadací 
Partnerství

Cykloobousměrky ve zklidněných zónách, 
jednosměrky pro cyklisty

Cyklopruhy v obou směrech na ul. 
Palackého  

Bezpečné propojení místní části Loučka a 
sídliště Máj s centrem města na 
nejfrekventovanější ulici

Termín realizace 2017, náklady 2,7 mil. Kč 
(dotace SFDI)

Délka řešeného úseku 1,5 km 



Vize do budoucna

Prodloužení stávající cyklostezky Koleje

• Směrem do centra města: vybudování cyklostezky na úseku ul. Rybníčky k budově bývalého 
„Horního nádraží“

• Směrem do atraktivních výletních lokalit: vybudování cyklostezky na bývalém železničním 
viaduktu s napojením na atraktivní výletní lokality 



Vize do budoucna

Zprůjezdnit centrum města pro cyklisty prostřednictvím cyklopruhů, 
cykloobousměrek a zklidněných zón – vytipovat vhodné lokality pro realizaci daných 
cykloopatření (Cyklogenerel)

Při revitalizaci sportovního areálu vytvořit podmínky pro cyklisty s vazbou na 
stávající cyklistickou infrastrukturu a zázemí



Vize do budoucna

Vybudování cyklostezky za obchodním 
centrem „Tabačka“ – propojení 
ul. Jeremenkova a Novosady

Čertovy stezky – Brána Beskyd

Projekt pro všechny, co milují jízdu na 
horském kole po zábavných, přírodních 
trailech.

Cyklistický mobiliář – technické zázemí pro cyklisty (cykloboxy, veřejné servisní stojany, 
pumpy, stojany na kola, atd.)



Děkujeme za pozornost
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