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Abstrakt: Důležitým předpokladem stimulace podpory cyklistické dopravy je 
výstavby kvalitní cyklistické infrastruktury. Je třeba využívat možností podpory 
z evropských zdrojů, ze Státního fondu dopravní infrastruktury a nepřímo i s resortu 
Ministerstva zemědělství. Doplňkovým zdrojem jsou krajské rozpočty, které také 
počítají s podporou cyklistické dopravy. 

V současné chvíli se aktualizuje vládní dokument Národní strategie rozvoje 
cyklistické dopravy ČR. Financování cyklostezek je pak přímo spojeno s realizací 
priority 1. ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY a dílčích 
specifických cílů: 

1.1. Výstavba a údržba cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty 
1.2. Zajištění financování cyklistické infrastruktury 
1.3. Podpora specifických forem výstavby cyklistické infrastruktury 

 
Tyto cíle byly navrženy na základě této analýzy: 

 Dosavadní výstavba a údržba cyklistických plyne ze Zákona č. 104/2000 Sb., o 
Státním fondu dopravní infrastruktury. Celkem tak bylo v letech 2001 – 2010 
podpořeno 363 akcí ve výši 1 123,808 mil. Kč.  

 Ze Strukturálních fondů EU bylo k 25. 1. 2011 evidováno schválených 192 
projektů s cyklistickou tématikou. Výše podpory činí doposud 3,14 miliardy 
korun a celkové náklady dosáhly výše 3,59 miliardy korun. Nejvíce finančních 
prostředků jde do cyklistické dopravy z regionů soudržností (ROP NUTS II). 

 Osvědčilo se využívání drážních těles po rušených železničních tratích pro 
vybudování cyklistických stezek. Obce mohou podávat žádost na SŽDC o 
bezúplatné převedení majetku státu na obce ve veřejném zájmu, které bude 
podmíněno souhlasem Vlády ČR. 

 Jako účelné se jeví podpora vedení cyklistické infrastruktury podél vodních 
toků a na protipovodňových hrází. Cyklostezky je nutné koncipovat jako 
víceúčelové komunikace (cyklostezka + účelová komunikace). Pokud se budují 
protipovodňové hráze, tak již v územním řízení se nesmí zapomenout na 
definování cyklostezky, na kterou pak následně proběhne zvlášť územní, 
stavební a kolaudační řízení. 
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