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Tisková zpráva 
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Dobrá zpráva pro liberecké cyklisty 
i obchodníky v Revoluční ulici 

!
 
Revoluční ulice v  centru Liberce zůstane pro cyklisty natrvalo průjezdná v  obou 
směrech.  Radní na svém úterním jednání rozhodli o zajištění obousměrného provozu pro 
cyklisty v  této ulici, která vede na Soukenné náměstí v centru Liberce. Dopravní režim by 
měl být podobný jako v  nedaleké  Barvířské  ulici, která ústí do Soukenného náměstí na 
protilehlé straně. 

!
Význam Revoluční ulice pro cyklisty 

Ulicí je vedena páteřní cyklistická trasa přes centrum města, ale je to také trasa, které 
umožňuje cyklistům bezpečně křížit Liberec mimo dopravně zatížené komunikace. Revoluční 
ulicí vedou trasy přímo navazující na cyklostezku Nisa, která je z hlediska cykloturistiky v Liberci 
významnou páteřní komunikací. 

Z historie projednávání změny dopravního režimu ulice  

Obousměrný provoz cyklistů v jinak jednosměrné Revoluční ulici byl zajištěn již v  původním 
projektu z roku 2010, podle kterého bylo Soukenné náměstí opraveno a který počítal s rozšířením 
pěší zóny a uzavřením Soukenného náměstí. Komise dopravy posoudila projekt a doporučila radě 
nerealizovat připravenou točnu pro automobily na konci Revoluční ulice u obchodního domu 
Baťa, a to z důvodu předpokládaných dopravních kolizí s chodci při nutném couvání automobilů 
při jejich otáčení na konci zaslepené ulice.  

!
Rada města rozhodla o zaslepení ulice (o pěší zóně s cyklistickou dopravou) na konci roku 
2012,  ale na základě tlaku místních obchodníků bylo toto rozhodnutí radou  přehodnoceno. 
Nejdříve byla ulice letos v květnu krátkodobě otevřena pro získání chybějících dopravně 
inženýrských dat. Tyto jsou v  současné době zpracovávány. V úterý 22. 7. pak  radní Liberce 
rozhodli, že vhodnější bude ulici pro motorová vozidla opět otevřít se zachování možnosti 
průjezdu cyklistů v obou směrech. 

 „Zajištění obousměrného provozu cyklistů v Revoluční ulici je pro rozvoj cyklistické dopravy v 
Liberci pozitivní zprávou. Návrat ke stavu, kdy by byla opět Revoluční ve směru ze Soukenného 
náměstí pro cyklisty neprůjezdná, by bylo  z  hlediska rozvoje nemotorové dopravy v  Liberci 
historickým krokem zpět. 

Zjednosměrnění ulice pro cyklisty bylo kritizováno nejen ze strany občanů - cyklistů ale také ze 
strany občanského sdružení Cyklisté Liberecka, kteří psali radním, aby jim podmínky pro jízdu 
na kole nezhoršovali.  Z  konečného  rozhodnutí radních mám  nejen jako náměstek primátorky 



zodpovědný za rozvoj města, ale také jako občan, který jezdí po městě téměř výhradně na 
kole, upřímnou radost. O osud Revoluční ulice z hlediska využití pro cyklisty jsem se v poslední 
době velmi obával,“ uvedl Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro sport a cestovní ruch. 

Náměstku Rutkovskému bylo adresováno také poděkování předsedy občanského sdružení Cyklisté 
Liberecka Pavla Matějky:  „Děkujeme Vám za podporu řešení cyklistické dopravy v Revoluční 
ulici. Umožnění průjezdu cyklistů touto ulicí oběma směry, přemístění parkování aut na pravou 
stranu ulice a snížená rychlost automobilů na 20 km/h, je v současnosti pro nás přijatelný 
kompromis. Děkujeme za spolupráci a podporu cyklisté dopravy v Liberci.” 

„Toto poděkování mne potěšilo neboť je pravda, že řešení vítané samotnými cyklisty je jedním z 
výsledků mé dlouholeté práce za zlepšení podmínek pro cyklistiku v Liberci. Ale musím uznat, 
že akceptovatelné řešení dopravy v Revoluční ulici je výsledkem kvalitní práce paní primátorky, 
která jej prosadila,“ doplnil Jiří Rutkovský. 
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