Bezpečnost cyklistické dopravy v ČR.
Aktuální statistiky sice v ČR naznačují, že absolutní počet usmrcených cyklistů má
klesající tendenci, ale jejich podíl na počtu celkově usmrcených je stále vysoký,
obzvláště v porovnání s evropským průměrem v cyklisticky vyspělých zemích
(Nizozemsko, Dánsko či Německo), kde je navíc intenzita cyklistické dopravy
nepoměrně vyšší než v ČR a kde není např. uzákoněna povinnost používat
cyklistickou helmu. Je doloženo, že cyklistovi v ČR hrozí 4,5 x vyšší riziko, že bude
usmrcen při dopravní nehodě než cyklistovi v Nizozemsku.
Neutěšený trend v úmrtnosti cyklistů řeší dokument Národní strategie bezpečnosti
silničního provozu na období 2011 – 2020, která byla schválená usnesením Vlády
České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599. Zkvalitnění všech aspektů ovlivňujících
bezpečnost cyklistů je jednoznačnou výzvou pro příští dekádu. Současně vychází z
faktu, že dnes je patrný trend v preferenci zdravé formy mobility ve městech, která
by neměla být omezována rizikem zranění následkem střetu s motorovými vozidly.
Především ve městech je nutno dosáhnout solidární, bezproblémové koexistence
všech účastníků silničního provozu. Cyklisté jsou typickými představiteli tohoto
trendu.
Strategie navazuje také na Sdělení EU z července 2010 s názvem „Směrem
k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti
bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020.“ Tento dokument obsahuje návrh
sedm hlavních cílů, z nichž dva jsou spojené i s cyklistickou dopravou (zlepšit
vzdělávání a výcvik účastníků silničního provozu a ochrana zranitelných účastníků
silničního provozu).
Aby město bylo příjemné pro život, musí umožňovat mobilitu pro všechny. Musí být
dobře dostupným městem, které umožňuje všem svým obyvatelům být mobilní.
Existují však početné skupiny obyvatel, jako jsou děti, mládež a senioři, které se
potýkají s vážným omezením své mobility. Dopravní pokrok znamená zkvalitňování
podmínek pro všechny způsoby dopravy. V rámci tohoto modelu nemají prioritu
rychlejší, motorizované způsoby dopravy a kvalitativní faktory (bezpečí, pohodlí,
rovnost) jsou stejně důležité jako faktory kvantitativní (rychlost, počet vozovek).
Je nutné dosáhnout toho, aby cyklodoprava byla konkurenceschopná a bezpečná.
Její budoucnost není možné spojovat jen s novými cyklostezkami, ale v plnohodnotné
integraci cyklodopravy do:
 způsobu uvažování a tvorby prostoru (tj. veškerých procesů přípravy a
realizace)
 plošného řešení dopravní obsluhy
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