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Pardubice – Hlavní město cyklistů 2014
Podpora rozvoje cyklodopravy začala v Pardubicích již v 90. letech budováním a značením
cyklistických tras. Téměř dvě desítky let potom město těžilo především ze svého rovinatého reliéfu
a dlouhé cyklistické tradice. V roce 2011 navázala druhá vlna opatření, která město dostala znovu
mezi české „tahouny“ v této oblasti.
Město si nechalo zpracovat územní plán, kterému předcházel rozsáhlý dopravní průzkum. Pro
pochopení smyslu nového územního plánu město uspořádalo veřejnou produkci filmu Lidský
rozměr.
Pokud jde o infrastrukturu, 90. léta 20. století byla ve znamení budování společných stezek pro
pěší a cyklisty. Do dnešního dne jich vzniklo cca 60 km. Bohužel zejména v centrální části města
na sebe cyklostezky na řadě míst nenavazují. Stezky jsou často přerušovány v křižovatkách a
zástupci města registrují stále více stížností na společný provoz pěších a cyklistů. Na základě
zkušeností z jiných českých, ale i evropských měst se v posledních letech začala v Pardubicích
realizovat opatření založená na změně dopravního značení. Jedná se o nízkonákladová, instantně
realizovatelná opatření s velkým přínosem pro cyklisty, především zřizování tzv. cykloobousměrek,
vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty a dalších opatření. Služby pro cyklisty doplnila veřejná
hustilka na kola, která je umístěna v centru města. Pardubice si jako první město v České
republice nechalo připravit značku, která spojuje všechny aktivity spojené s cyklodopravou
pod názvem ParduBIKE.
Další informace najdete zde:
 Pardubice vytvořily novou značku cykloměsta
 Pardubice ukázaly, jak se dělá „Město pro cyklisty“
 Pardubice směle konkurují městům v Německu, každá pátá cesta je na jízdním kole
 Městská policie v Pardubicích se zaměřila na neosvětlené cyklisty, kromě pokut dostali také
blikačky.
 Výsledky výzkumu dopravního chování v Pardubicích z roku 2012
 Oficiální web města zaměřený na cyklistickou dopravu
 Město na míru 2012 (dokument o festivalu na třídě Míru)
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ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY spojuje města podporující cyklistickou dopravu. Sdružení chce společně prosazovat nový pohled na dopravu v našich
městech, vychovávat odborníky a usilovat o zvýšení podílu jízdních kol jako plnohodnotného prostředku pro každodenní cesty.

