
Výměna názorů k problematice cyklostezek na Vinohradech měla  

zajímavé pokračování …  

 

 V pondělí 3. června jsem krátce po distribuci červnového vydání Informu dostal do své 

mailové schránky níže uvedené vyjádření (protože nemám souhlas autorky se zveřejněním 

naší komunikace, neuvádím její celé jméno ani mailovou adresu): 

 

---------- Původní e-mail ---------- 

Od: Lenka … lenka@...cz 

Komu: luhod@seznam.cz 

Datum: 3. 6. 2019 10:01:49 

Předmět: Vinohradský INFORM 

 

 Dobrý den, 

 po přečtení Vašeho příspěvku v Informu, týkajícího se jízdy na kole  na sídlišti Vino-

hrady, jsem hodně nešťastná z toho, co tam píšete. 

 Pro své cyklovýlety volíte Akátky - můžete mi říct, jak se tam dostanete na kole? To 

vjedete za značku Zákaz vjezdu všech vozidel? Vyznačit cyklostezku na jednom z širokých a 

přímých souběžných chodníků Vám připadá nebezpečné. Přitom jízda na kole tam, kde běhají 

děti, chodí staří lidé, kde je plno zatáček lemovaných keři, navíc v kopci, kde jsem už mnoho-

krát zažila, že cyklista, řítící se z kopce, velmi nebezpečně ohrožoval chodce, je pro Vás 

v pořádku? 

 Takže pokud píšete, že cyklisté se musí spokojit s veřejnými komunikacemi, mělo tam 

být napsáno, že v souladu s dopravním značením. A taková komunikace Akátkami nevede 

(pokud někdo v poslední době nevyvrátil dopravní značky (což není vyloučené, naše Městská 

policie se pořádkem na sídlišti příliš nezabývá). 

 Lenka … 

 

---------------------------- 

 Protože jsem výše uvedené výtky považoval za trochu nespravedlivé, odpověděl jsem 

paní Lence téměř obratem: 

---------------------------- 

 

---------- Původní e-mail ---------- 

Od: Luděk Hodboď luhod@seznam.cz 

Komu: Lenka … lenka@...cz 

Datum: 3. 6. 2019 10:39:59 

Předmět: Re: Vinohradský INFORM 

 

 Dobrý den, paní …., 

 děkuji za Vaši reakci, i když ji trochu nechápu.  

 Nerozumím tomu, kde je v Akátkách údajná značka "Zákaz vjezdu všech vozidel" - 

zdola si nevzpomínám (a tam asi nehrozí, že by se někdo do kopce „řítil“) a shora k restauraci 

Sherwood také ne (vozidla tam vjíždí k restauraci a k místním objektům - chatám). 

 Ano, cyklostezku na jednom z chodníků považuji za nebezpečnou, zvláště je-li lemo-

ván vzrostlým živým plotem (nebo ho snad chcete v zájmu bezpečnosti chodců a dětí, přechá-

zejících uvažovanou cyklostezku v průchodech mezi ním, vykácet?). 

 Srovnávat jízdu na cyklostezce s jízdou po pěšinách přes Akátky je poněkud nefér, 

zejména uvádíte-li jako argument bezohledně jedoucího cyklistu - já tak nejezdím a za ty 

ostatní nemohu. Na silnici také můžete narazit na bezohledně jedoucího řidiče vozidla a na 
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stejně bezohledně jedoucího cyklistu, kličkujícího mezi jinými cyklisty a bruslaři, můžete 

narazit i na cyklostezce podél Svratky nebo Svitavy i jinde. 

 Nevím, jestli je podle Vás zakázáno jezdit na kole po cestách či pěšinách kdekoli 

v terénu nebo jestli lze používat kolo pouze na veřejných komunikacích v souladu 

s dopravním značením, jak níže píšete. Ano, na veřejných komunikacích je nutno dodržovat 

zákon o dopravním provozu, v němž je mj. uveden zákaz jízdy na kole po chodníku - předpo-

kládám ale, že oba rozumíme rozdílu mezi pojmy „chodník“ u komunikace a „pěšina, stezka, 

nezpevněná cesta atd.“ - na tom prvním objektu je jízda uvnitř uzavřené osady zakázána, na 

druhém ne, ale i tam je nutno respektovat obecná pravidla bezpečnosti a ohleduplnosti ..., což 

ne všichni respektují, v tom s Vámi souhlasím.  

 Nevím, jestli chodíváte cestou od hřbitova nahoru k sídlišti, o níž se zmiňuje ve svém 

článku pan Vlček - ta je z hlediska stavu a přehlednosti asi podstatně nebezpečnější než prů-

jezd přes Akátky ... 

 

 S pozdravem 

 

 Luděk Hodboď 

 

PS - jsem ochoten se s Vámi sejít a o věci si podiskutovat přímo „v terénu“ ... 

 

--------------------------- 

 Paní Lenka … mi po určité časové prodlevě odpověděla: 

--------------------------- 

 

---------- Původní e-mail ---------- 

Od: Lenka … lenka@...cz 

Komu: Luděk Hodboď luhod@seznam.cz 

Datum: 3. 6. 2019 11:57:40 

Předmět: Re: Vinohradský INFORM 

 

 Vyhledala jsem si aktuální stav a musím se Vám omluvit - z Blatnické teď kola vjíždět 

můžou, i když dříve to tak nebylo. Teď je tam zákaz pouze pro motorová vozidla. 

 Od Pálavského náměstí ale zákaz platí (foto v příloze), cyklisté ho ovšem na vědomí 

neberou. 

 Nechtěla jsem se Vás nijak dotknout, daleko víc mě mrzí, že byly Akátky cyklistům 

zpřístupněny, ale za to Vy nemůžete. 

 Přeji Vám pěkný den 

 Lenka … 
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-------------------------------------- 

 Na připojeném obrázku je zachycen vjezd na komunikaci od Pálavského nám. směrem 

k Akátkům, osazení dopravní značkou „Zákaz vjezdu do jednosměrné ulice“ (je to méně zře-

telné, protože do textu jsem obrázek zmenšil – ale z připojeného plánku je místo zřejmé). 

 Ocenil jsem věcný přístup paní Lenky … a odpověděl jsem jí také: 

-------------------------------------- 

 

---------- Původní e-mail ---------- 

Od: Luděk Hodboď luhod@seznam.cz 

Komu: Lenka … lenka@...cz 

Datum: 3. 6. 2019 12:45:18 

Předmět: Re: Vinohradský INFORM - a cyklostezky ... 

 

 Dobrý den, paní …, 

 

 nic se neděje - je dobře si věci v klidu vyjasnit než se na sebe mračit (i proto jsem na 

předchozí článek v Informu reagoval ...). 

 Od Pálavského nám. je zákaz vjezdu do jednosměrné ulice, takže případnou jízdou na 

kole v protisměru je porušen (osobně jsem tam byl za tento přestupek MP pokutován - do 

dneška vozím blok v peněžence a na situaci s úsměvem vzpomínám - stojí za vylíčení ... ), 

jízda po chodníku možná také není (viz níže), ale pokud povede uvědomělý cyklista kolo po 

chodníku až k odbočce do Akátků k Sherwoodu a pak nasedne na kolo (nebo to objede na 

kole z druhé strany do jednosměrky), ničeho se nedopouští - a záleží na něm, do jaké míry 

ohleduplně na kole po lesní cestičce pojede ... 

 Nijak jste se mne nedotkla, snažil jsem se jenom vysvětlit záležitost, na kterou mohou 

existovat různé názory - jinak se na projíždějícího cyklistu dívá např. maminka s malými dět-

mi na hřišti v lese u Sherwoodu a jinak to vnímá cyklista, který nechce sjíždět do města na 

cyklostezku po frekventované okružní čtyřproudé silnici ...  

 A zase mohou nastat dvě varianty situace - některá maminka ponechá dětem bezbře-

hou volnost včetně běhání i po cestě mimo hřiště („přece je nebudu od mládí omezovat záka-

zy a upozorněními - pozor na mé děti musí dávat ti druzí uživatelé veřejného prostoru“) a na 

druhé straně neurvalý cyklista, často s přilbou a brýlemi (bez ohledu na svůj věk) si chce 

„užít“ adrenalinovou cestu z kopce serpentýnami ...  

 Bohužel si dnes někteří lidé vysvětlují svobodu jako možnost dělat cokoli bez ohledu 

na okolí - a to s cyklostezkami na sídlišti nebo v Akátkách vůbec nesouvisí ... 

 Jsem rád, že jsme si věci vysvětlili a přeji Vám co nejméně setkání s neurvalými cyk-

listy a neurvalými lidmi vůbec ...  

 

 Přeji Vám přiměřeně sluníčkové dny  

 

 Luděk Hodboď 

 

PS - pozvánka na osobní setkání je trvale platná - půjdete-li někdy kolem Bzenecké 19 v úterý 

nebo ve čtvrtek odpoledne na procházku, stavte se ... 

---------------------------------- 

 Obsah krátké výměny názorů na téma „používání jízdních kol na sídlišti“ zveřejňuji 

především proto, že je v ní zachycen mj. rozdílný pohled na zdánlivě jednoduchou záležitost – 

a s tím související zřejmá složitost rozhodování zastupitelstva v záležitostech, týkajících se 

života na sídlišti – v žádném případě nelze vyhovět všem a kvalita našeho života do značné 

míry závisí i na vzájemné ohleduplnosti …     Luděk Hodboď, 6.6.2019 
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