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Práce velice reálně odrazuje současný stav krátkodobého snažení podpory a začlenění cyklistické dopravy 
v Plzni. Krátkodobého myšleno z pohledu celkově dlouhé časové linie urbanistického „tvoření“ města 
Plzeň. Prostorové a finanční možnosti měst, včetně politické vůle vedení, je limitující pro správná 
strategická rozhodnutí a jejich realizaci v čase. Závěrečné podněty jsou v souladu s úsilím současného 
vedení města se zaměřením na cyklodopravu. Nyní jsou bohužel některé možnosti řešení v odkladném 
režimu pro finanční deficit ve vztahu k momentální situaci a určením priorit pro setrvávající Covid -19. 
V práci je velice vhodně zmíněný důležitý status Bike & Ride, dokonce s vlastní zkušeností autora. Dále 
zapojení prvku měření Indexu komfortu povrchů tras přímo v terénu a stejně tak využití interaktivní 
dotazníkové ankety. 
Drobné doplnění: i pro stezku při Borské přehradě je již připravena projektová dokumentace na zlepšení 
technického stavu pro zlepšení bezpečnosti. A drobné plus: v současnosti se znovu projednává možnost 
oživení Americké třídy pro zpříjemnění pohybu pěších a cyklistů v symbióze s usnadněným průjezdem jen 
MHD. Vytváření vhodných úseků s odvážným vyloučením IAD je tak autorem správně predikováno. 
Dotaz: za jakých okolností by autor spolupracoval, či se dokonce někdy stal cyklokoordinátorem 
v imaginárním městě v ČR. Děkuji, Kuneš Jan 


