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4 
CYKLISTICKÁ DOPRAVA A JEJÍ 
PLÁNOVÁNÍ 

ÚLOHA CYKLISTICKÉ DOPRAVY 

Jednou ze základních potřeb člověka je pohyb, a to pohyb z 

místa na místo, tedy přemisťování – doprava. K naplnění této 
své potřeby si člověk vybírá takový způsob dopravy, který je 
pro něj v danou chvíli nejvýhodnější. Jeho volba závisí na 
účelu cesty, jeho možnostech a požadavcích, ale také na 
vnějších podmínkách, které jsou v dané chvíli pro jednotlivé 
druhy dopravy vytvořeny.  

Jedním z fenoménů moderní doby je automobil. Nebývalý 
nárůst automobilizace je úzce spojen nejen s pocitem 
subjektivní svobody a potřebou přepravovat se rychleji, častěji a 

na větší vzdálenosti, ale také s masivním rozvojem dopravní 
infrastruktury úzce zaměřené právě na potřeby tohoto druhu 

dopravy. Vlastní automobil je téměř považován za životní 
standard. 

Místa, která nejvíce trpí velikým množstvím automobilů, jsou 

města, ve kterých žijeme. Počet aut, která ve městech parkují, 
nebo se jimi pohybují, neustále roste. Důsledkem je snížení 
průchodnosti města nejen pro udržitelné druhy dopravy, ale 

nakonec i pro automobily. Města se tak paradoxně stávají 
méně atraktivní k životu. 

Vývojové křivky v zemích západní Evropy naznačují, že i tento 
trend má své meze. Plochy určené pro dopravu, tedy kapacitu 
komunikací není možné navyšovat do nekonečna. S provozem 
motorových vozidel souvisí i kvalita životního prostředí. 
Promyšlená kombinace podpory veřejné dopravy, regulace 
automobilismu a jednoznačná podpora chůze a jízdy na 
kole - to je, jak dokazují zkušenosti ze zahraničí, osvědčený 
recept na udržení živého města. 

 

 

Vztah dopravy a života ve městě 

Městské prostředí plní řadu funkcí. Kromě dopravní i funkci 
pobytovou, sociální, obchodně společenskou, hygienickou 
a estetickou. Pro vytvoření kvalitního městského prostředí je 
potřeba udržovat všechny tyto funkce v rovnováze.  

Klíčovou roli v tomto procesu hraje územní plánování. Nelze 

přitom jen vymezit plochy pro bydlení, pro práci a pro 

rekreaci – takový přístup vytváří monofunkční zóny 
a obyvatelům pak nezbývá, než mezi nimi neustále cestovat 
tak, aby naplnili své základní potřeby. Zvýšené požadavky 
na mobilitu, které jsou důsledkem rozvoje města podle 
překonaných zásad funkcionalismu, spolu s tvorbou rychlých 
koridorů pro automobilovou dopravu nutí stále více lidí 
používat i na krátké vzdálenosti auto. Ulice a náměstí – 

základní skladebné prvky městského prostoru – jsou 

zaplaveny hlukem, zplodinami a auty a obyvatelům 
nezbývá, než se stěhovat za klidem a prostorem pryč z 
města. Tím se však požadavky na mobilitu jen zvyšují. Ne 

všechny druhy dopravy mají na život v našich městech a 
krajině tak neblahý vliv jako individuální automobilová 
doprava. 

Nejpřirozenější způsob dopravy, tedy chůze a hned vzápětí 
cyklodoprava, mají nejen praktický význam přesunu z místa 
na místo, ale jsou i tzv. městotvorné. Pěší i cyklistická 
doprava je neinvazívní, tedy nepotřebuje tolik místa, je 

schopna vyhýbat se překážkám apod. Chodci a lidé na 
kolech dokážou bezprostředně vnímat své okolí, tedy 

vlastní městské prostředí, včetně detailů. Jedině pomalejší 
pohyb nebo stav bez pohybu umožňují plně si uvědomit 
umělecké dílo, strom, architekturu, ale i výkladní skříň 
obchodu. 

 

Jízdní kolo může být efektivním dopravním prostředkem na 

každodenních cestách za prací, do škol, za nákupy a službami, 
stejně jako při aktivním odpočinku a trávení volného času.  
Veliký potenciál cyklistické a pěší dopravy nacházíme 
v možnostech využití pro vykonání každodenních krátkých cest. 
To potvrzují i průzkumy dopravního chování obyvatel 
Českých Budějovic, které budou podrobně rozebrány v jedné 
z následujících kapitol. 

U většiny krátkých cest je možné plnohodnotně nahradit 
automobil pěší chůzí nebo jízdou na kole. U vzdálenějších cílů 
cest je nejvhodnější alternativou k automobilu veřejná doprava. 
I tady však zůstává poměrně široký prostor pro využití kola.  

Nezbytnou podmínkou pro podpoření cyklistické dopravy je 
vytvoření dobrých podmínek pro bezpečný a atraktivní pohyb 
po městě. Dobrou zprávou je, že ve srovnání s automobilovou, 

ale i hromadnou dopravou, se jedná v případě cyklodopravy 
o provozně i ekonomicky nejméně náročný proces. 

NÁVAZNOST NA STRATEGICKÉ MATERIÁLY 

Cyklistická doprava je nedílnou součástí strategických materiálů 
v oblasti dopravy na všech úrovních veřejné správy – a to od 

evropské po komunální. 

Na úrovni Evropské unie je základním strategickým 

dokumentem: 

Bílá kniha o dopravě (White Paper On Transport) 

Jedná se o plán jednotného evropského dopravního prostoru – 

vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně 
využívajícího zdroje, který pracuje s výhledovým obdobím až do 
roku 2050. 

Cyklistická doprava je v tomto dokumentu řešena 
v následujících bodech: 

- “Vize nula” v bezpečnosti silničního provozu – zvláštní 
pozornost je třeba věnovat zranitelným účastníkům, jako 
jsou chodci, cyklisté a motocyklisté, a to i pomocí 
bezpečnější infrastruktury a bezpečnějších technologií 
vozidel. (bod 16) 

- Dopravní informace – je třeba podporovat informovanost 

o dostupných alternativách ke konvenční individuální 
dopravě, tedy méně časté používání auta, pěší chůze 
a cyklistika, spolujízda apod. (bod 27) 

Cyklistická doprava je v tomto dokumentu rovněž integrována 
do problematiky celkové mobility pro městská prostředí. 

- Plány městské mobility – je třeba zavést postupy 
a mechanismy finanční podpory na evropské úrovni pro 
přípravu auditů městské mobility a vytvořit srovnávací 
přehled evropské městské mobility na společných 
cílech. (bod 31)  
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Na státní úrovni jsou strategické vize a cíle dány 

následujícími dvěma dokumenty schválenými 

vládou ČR:  

Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 

s výhledem do roku 2050 

V dokumentu Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s 

výhledem do roku 2050 (dále jen Dopravní politika ČR) je 

cyklistická doprava označována jako součást nemotorové 
dopravy, která má významný přínos pro turistický ruch 
a rekreační aktivity. Zároveň tvoří důležitou část „[…] dopravní 
obslužnosti ve městech a je důležité vytvářet podmínky pro její 
větší využívání. Jde o opatření ke zvyšování bezpečnosti 
dopravy budováním cyklistických stezek a uplatněním dalších 
opatření na silniční infrastruktuře.  K většímu využívání zejména 
cyklistické dopravy je ale nutné rovněž vytvářet podmínky pro 
dopravu v klidu.“ 
 

V dokumentu je dále zdůrazněno, že společně s vytvářením 
vhodných podmínek pro větší využívání cyklodopravy je 
nezbytné zajistit podmínky pro bezpečné parkování jízdních kol, 
jakož i další opatření s cyklodopravou spojená. 
 

Na podrobnější rozpracování se pak Dopravní politika ČR dále 
odkazuje na návazný dokument Národní strategie rozvoje 

cyklistické dopravy ČR. 

 

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 

pro léta 2013–2020 

Dokument Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro 
léta 2013–2020 (dále jen Cyklostrategie) prezentuje cyklistickou 

dopravu jako nedílnou součást dopravního systému 
a zdůrazňuje nutnost začlenit cyklistickou dopravu do 

integrovaného dopravního systému a zapojit všechny dotčené 
úrovně státní správy i samosprávy. 

 

Základním globálním cílem Cyklostrategie je zpopularizovat 
jízdní kolo tak, aby se stalo rovnocennou, přirozenou a 
integrální součástí dopravního systému ve městech 
„krátkých vzdáleností“. Tedy ukázat, že cyklistická doprava je 
konkurenceschopná do vzdálenosti 5 km. Cyklostrategie 

formuluje k naplnění této vize několik strategických cílů na 
národní úrovni a na úrovni místní. Cyklostrategie doporučuje 

vytvořit jasné kompetence pro cyklistickou dopravu na 

komunální úrovni a připravit potřebné personální a finanční 
zdroje. 

 

 

Cíle pro místní úroveň: 
- Zvýšit počet cyklistů – je třeba usilovat o to, aby v našich 

městech jezdilo více lidí na kole, aby to bylo bezpečné 
a lákavé. Je třeba zvýšit podíl cyklistiky v rovinatých 
městech na přepravních výkonech na 25 % do roku 

2025 v kontextu Vize 25. 

- Vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě 
cyklostezek a cyklotras – najít a odstranit obecné 
překážky bránící rozvoji cyklistické dopravy. 

- Zajistit bezpečnost a bezbariérovost na trase – odstranit 

konkrétní místa a úseky s vysokým rizikem dopravních 
nehod cyklistů. 

- Vytvořit zázemí v cíli – zkvalitnit podmínky pro parkování 
a úschovu jízdních kol, včetně zajištění dostatečného 
hygienického zázemí pro zaměstnance při dojížďce do 
práce. 

- Realizovat lepší kampaně – zefektivnit propagaci 

cyklistiky pomocí pozitivního marketingu jízdních kol, 
znovuobjevení potenciálu cyklistiky a jejích důsledků pro 
naše zdraví, dopravní výchovy, komunikačních témat 
prevence dopravních nehod. 

- Vytvořit zázemí pro odpočinek – podpořit výstavbu 
bezpečných cyklotras a doprovodné cykloinfrastruktury. 

 

„[…] Aby byla Cyklostrategie funkční, musí být realizována na 
třech úrovních (stát – kraj – města a obce), ve spolupráci se 
soukromým a neziskovým sektorem. […] Klíčem úspěchu celé 

Cyklostrategie je ovšem spolupráce s místní samosprávou, 

neboť odpovědnost za budování cyklistické infrastruktury 

mají právě obce a města. Proto Cyklostrategie přichází s 
výzvou adresovanou městům, aby se přeorientovala na aktivní 
cílevědomou dopravní politiku namísto pasivního 
přizpůsobování se narůstající dopravě.“ (str. 5) 

 

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice 

Jedná se o strategický dokument rozvoje území České 
Budějovice pro léta 2014 až 2020, který na základě 
provedené analýzy rozvíjí témata, jež je třeba v daném území 
řešit integrálně. Rozebírá rovněž postavení cyklistické dopravy 
ve městě. 

Integrovaný plán rozvoje území (dále jen IPRÚ) poukazuje na 

ideální podmínky, které České Budějovice nabízí pro rozvoj 
pěší a cyklistické dopravy. V rámci definování a analýzy 
hlavních problémových oblastí potřeb území uvádí jako jeden 
z klíčových problémů vysokou intenzitu dopravy, která v praxi 

mj. negativně ovlivňuje rozvoj cyklistické dopravy. 

Nejvýznamnější slabinami, které v současnosti brzdí další 
rozvoj cyklistické dopravy v území, jsou dle IPRÚ: 

- chybějící mezičtvrťová propojení pro pěší, cyklistickou 

a částečně i hromadnou dopravu 

- nedostatečné propojení centra města s významnými 
lokalitami (se sídlišti, obchodními a průmyslovými 
centry) a nedokončené propojení s okolními obcemi, 

- nevyřešená kolizní křížení motorové dopravy s cyklisty 
a pěšími, 

- nedokončená síť cyklostezek, 

- slabá nabídka rychlých a bezpečných cest (velká část 
tras je stále vedena ve smíšeném provozu 
s automobily). 

Základní kroky pro posílení významu cyklistické dopravy 

na území Českých Budějovic definuje IPRÚ následovně: 

- zvýšit počet cyklostezek, 

- postupně odstraňovat kolizní místa, 

- realizovat opatření pro preferenci cyklistů v podobě 
cyklistických pruhů na komunikacích, piktogramů apod., 

- zajistit parkovací domy pro cyklisty, záchytná parkoviště 
nebo podpůrný cyklomobiliář, 

- popularizovat alternativní druhy dopravy (cyklistickou, 
pěší a hromadnou dopravu). 
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Integrovaný plán organizace dopravy 

Integrovaný plán organizace dopravy (dále jen IPOD) 

představuje strategický dokument města České Budějovice 
zabývající se dopravou na pozemních komunikacích. 

Navrhuje kroky pro zlepšení vnitřní dopravní prostupnosti města 
a také vnějšího dopravního napojení na nadřazenou silniční síť 
a zabývá se rovněž preferencí veřejných a ekologicky šetrných 
forem dopravy před individuální automobilovou dopravou. 

IPOD usiluje o integrované řešení, které bude naplňovat 
následující dílčí cíle: 

- ROVNOVÁHA – usilovat o vyvážený přístup pro 
všechny druhy dopravy do oblastí města podle jejich 
specifického charakteru  

- EFEKTIVITA – podporovat rozvoj jednotlivých druhů 
dopravy ve směrech, kde bude jejich přínos nejvyšší 
pro město; kde se vynaložené úsilí odrazí ve zřetelném 
zlepšení situace  

- SPOLUPRÁCE – vytvářet podmínky pro lepší 
provázanost jednotlivých druhů dopravy mezi 
sebou, integraci nových technologií a postupů do 
stávajícího prostředí 

V jedné ze svých části IPOD řeší rozvoj komunikačního skeletu na 
území města Českých Budějovic s tím, že jako jeden z hlavních cílů 
zde definuje „zahrnutí úprav dopravního režimu stávajících 

komunikací ve prospěch pěší, cyklistické a veřejné dopravy, 

prováděných zároveň s výstavbou nových komunikací“. (IPOD, str. 41) 

 

NÁVAZNOST NA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Územní plán města České Budějovice (obecně 

závazná vyhláška města č. 4/2000, změněna ve 

znění OZV č. 2/2007 a č. 3/2007) 

ČÁST PÁTÁ – INFRASTRUKTURA 

oddíl druhý - DOPRAVA 

článek 129  

cyklistická a pěší doprava  

(1) Při rozhodování o správě a rozvoji systému cyklistických 
a pěších tras musí vždy přihlédnuto k těmto základním 
zásadám a opatřením:  

a) zachování vazeb s rekreačními trasami v regionu,  

b) propojení jednotlivých území města zajišťujícími jeho 
základní funkce trasami pro každodenní pohyb cyklistů a 
pěších po městě,  

c) zajištění bezpečnosti účastníků cyklistického a pěšího 
provozu, upřednostňováním provozu na vyhrazených 
cyklistických a pěších trasách ve všech případech, kde 
je takové řešení územně a technicky vhodné, popřípadě 
vhodným technickým řešením vyznačených cyklistických 
pásů v trasách motoristické dopravy v silničním a 
uličním profilu a v křižovatkových uzlech; umožnění 
provozu bez vyznačení pouze po uliční a silniční síti se 
sníženou provozní zátěží; zvolená řešení musí rovněž 
dbát účelnosti a účinnosti vložených investičních 
prostředků,  

d) vybavení cyklistických a pěších tras obslužnými 
doplňkovými zařízeními v jejich průběhu a u cílů cest.  

 

(2) Podrobnosti vedení navržených tras cyklistických a pěších 
stezek může doznat v jednotlivých úsecích díl-čích změn. Tyto 
možnosti prověří navazující územně-plánovací dokumentace, 
které se budou v podrobnějším měřítku zabývat jednotlivými 
uličními profily a jejich prostorovým uspořádáním, a to za 
podmínek stanovených touto vyhláškou pro ověřování a 
prokazování přípustnosti staveb a jejich vlivu na prostředí.  

(3) Podrobnosti o trasování komunikací, napojovacích bodech 
a stanovených územních rezervách jsou uvedeny ve výkresu č. 
3.1.  

 

článek 130  

veřejně prospěšné stavby cyklistické a pěší dopravy  

Pro upevnění a rozvoj systému cyklistické a pěší dopravy na 
území města a pro naplnění zásad rozvoje tohoto systému se 
stanovují za podmínek uvedených ustanovení článku 176 této 
vyhlášky následující veřejně prospěšné stavby:  

1. DPC 1 - stavba podchodu pod železnicí pro cyklisty a chodce 
v trase Nádražní (Lannova) - Vrbenská,  

2. DPC 2 - stavba (prodloužení) podchodu pod tratí pro cyklisty 
a chodce v trase stávajícího koryta Dobrovodské stoky,  

3. DPC 3 - stavba podchodu pod železnicí pro cyklisty a chodce 
v trase pod železničním tělesem - Nemanická,  

4. DPC 4 - stavba cyklostezky Vltava na nových úsecích na 
levém břehu Vltavy,  

5. DPC 5 - stavba cyklostezky Vltava na nových úsecích na 
pravém břehu Vltavy,  

6. DPC 6 - stavba cyklostezky Malše na nových úsecích na 
levém břehu Malše 

7. DPC 7 - stavba cyklostezky Malše na nových úsecích na 
pravém břehu Malše,  

8. DPC 8 - stavba cyklostezky Stromovka na nových úsecích na 
okružní trase,  

9. DPC 9 - stavba cyklostezky v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských 
rybníků, v úseku v přestavbovém území vojenského cvičiště,  

10. DPC 10 - stavba cyklostezky v trase Dobrovodská stoka, 
město, Vltava - Rudolfovská,  

11. DPC 11 - stavba cyklostezky v trase Dobrovodská stoka, 
Suché Vrbné, U Cihelny - U Křížku,  

12. DPC 12 - stavba cyklostezky v trase Vrátecký potok, SZŠ - 
Hlinská,  

13. DPC 13 - stavba cyklostezky v trase ”Pilmanův potok”, 
Dobrovodská stoka - Bor,  

14. DPC 14 - stavba cyklostezky v území Husova kolonie v 
trase Šafránek - Bor - Kam. rybník - Rudolfovská,  

15. DPC 15 - stavba cyklostezky v trase Pilmanův rybník – 
Čertík, Pilmanův rybník - Otýlie,  

16. DPC 16 - stavba cyklostezky v trase Kněžské Dvory - 
lokalita 3.4.3. Suchomel - Vltava - Masokombinát - A. Trägra,  

17. DPC 17 - stavba cyklostezky v trase Kněžské Dvory - 
lokalita 3.4.3. Suchomel - kanalizační sběrač- Masokombinát,  

18. DPC 18 - stavba cyklostezky v území Husova kolonie v 
trase Dobrovodská stoka - železniční zastávka České 
Budějovice-sever,  

19. DPC 19 - stavba cyklostezky v území Čtyři Dvory v trase 
Pražské sídliště- přemostění Vltavy - Branišovská - Družba,  

20. DPC 20 - stavba cyklostezky v území Mladé a v lokalitě 
2.8.3. U Špačků v trase při jižním okraji navržené zástavby,  

21. DPC 21 - stavba cyklostezky v území Mladé a v lokalitě 

3.9.5. U Malše v trase po přemostění Malše - stará Plavská,  

22. DPC 22 - stavba cyklostezky v území Mladé a v 
lokalitě3.9.5. U Malše v trase Malše - M. Pařízka,  

23. DPC 23 - stavba cyklostezky v území Suché Vrbné a v 
lokalitě 2.1.3. U rybníčku v trase ulice V hluboké Cestě-jih,  

24. DPC 24 - stavba cyklostezky v trase centrum - lokalita 1.1.2. 
Sokolský ostrov - náhon Mlýnské stoky,  

25. DPC 25 - stavba cyklostezky v trase Čtyři dvory - Šindlovy 
Dvory - úsek na stávající trase lokality 3.8.2. U Švába,  

26. DPC 26 - stavba lávky pro cyklisty a pěší přes Vltavu pro 
spojení Sokolského ostrova s Dlouhou loukou,  

27. DPC 27 - stavba lávky pro cyklisty a pěší přes Vltavu z ulice 
E. Pittera,  

28. DPC 28 - stavba lávky pro cyklisty a pěší v lokalitě 3.9.3. – Rožnov-

jih. 

 

 

 

 

 

 



 

7 
Úloha generelu v procesu územního plánování 

Generel cyklistické dopravy musí vycházet ze stávajícího 
platného územního plánu a zohlednit připravovaný územní 
plán. Vytváří nezávazný oborový podklad pro územní studii, 
změnu platného územního plánu, resp. nový územní plán. 
Závazným územně plánovacím podkladem se stává až po 
svém projednání a registrování.  

Územně plánovací podklady 

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, 
které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, 
které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako 
podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně 
plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v 
území. 

Územně analytické podklady 

(1) Územně analytické podklady obsahují zjištění a 
vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn 
v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z 
právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních 
právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále 
jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, 
zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení 
problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen 
"rozbor udržitelného rozvoje území"). 

(2) Náležitosti obsahu územně analytických podkladů stanoví 
prováděcí právní předpis. 

Územní studie 

(1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení 
vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých 
funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, 
územního systému ekologické stability, které by mohly 
významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání 
území nebo jejich vybraných částí. 

(2) Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to 

uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo 
jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její 
obsah, rozsah, cíle a účel. 

(3) Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel 
podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo 
tento podnět podal. 

(4) Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost 
jejího využití jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo 
změnu územně plánovací dokumentace, návrh na vložení dat o 
této studii do evidence územně plánovací činnosti. 

Z uvedeného vyplývá, že Generel cyklistické dopravy, 
podobně jako všechny ostatní generely oborových funkcí, 
se stává závazným až po zapracování do změn platného 
územního plánu, resp. do nového územního plánu a jeho 
schválení. 

 

Průmět generelu do nového územního plánu 

Zpracovatelé generelu, resp. územního plánu deklarují snahu v 
rámci zpracování a projednávání územního plánu: na 
komunikacích, kde generel zakládá zvláštní nároky na 
prostorové uspořádání komunikace, převzít do výrokové části 

příslušná kritéria, tyto nároky popisující. 

Z pohledu územního plánování se potřeba bezpečné 
infrastruktury pro cyklistickou dopravu plošně obsluhující město 
týká především specifikace tras - koridorů celoměstského 
významu (v kontextu budějovického generelu se tedy bude 

týkat chráněných tras G a dopravních propojení kategorie A, B). 
Místní (kategorie C) se ponechávají mimo závazný regulativ 
územního plánu jako vrstvy vyplývající z místních podmínek s 
výjimkou úseků zahrnutých v rámci významných propojení (pěší 
a cyklistické) v území.  

Koridory celoměstského významu tvoří základní kostru pro 
cyklistickou dopravu ve městě. Slouží především pro dálkové 
vztahy uvnitř města i pro propojení s regionem. Zajišťují 
rekreační, dopravně-rekreační a dopravní funkci v území a 
podle této funkce jsou vedeny buď podél významných 
přirozených linií v terénu (vodní toky, železnice) anebo podél 
hlavních os obsluhy území (urbanistické osy) a důležitých 
propojení jednotlivých částí území, které tvoří přirozené linie v 
území a po kterých jsou mnohdy vedeny i trasy veřejné 
dopravy. 

Místní trasy slouží k plošné obsluze území, zajišťují napojení na 
koridory celoměstského významu, resp. k jejich zahuštění. Tyto 
cyklotrasy nejsou v územním plánu obsaženy a jejich realizace 
se předpokládá v různých plochách s rozdílným způsobem 
využití v souladu s jejich regulativy. 

Významná pěší a cyklistická propojení předpokládají koridorové 
propojení různých částí území pro pěší a cyklistickou dopravu 
tam, kde je v současnosti bariéra pohybu v území anebo tato 

bariéra může vzniknout. V navazujícím území pak často není 
pouze jedno koridorové vedení, ale plošný volný pohyb 
v prostoru. 

 

 

 

 

 

 



 

8 
METODA PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ GENERELU 

Základní cíle generelu 

Generel cyklistické dopravy je dlouhodobým záměrem, který 
vymezuje podmínky pro optimální fungování cyklistické dopravy 
ve městě a určuje potřebu investic pro podporu jízdy na kole. 
Hlavním cílem generelu je nabídnout cyklistům v Českých 
Budějovicích infrastrukturu, která zvýší uživatelské standardy 
pro jízdu na kole a povede k dalšímu růstu užívání jízdního kola 
v rámci přepravy po městě. To ve svém důsledku povede k 
větší propustnosti města pro všechny druhy dopravy. 

Obecné požadavky na systém 

Přestože je cyklistický provoz do značné míry specifický, jsou 
obecné požadavky na systém v mnohém podobné 
požadavkům, které jsou kladeny na dopravní síť jako celek: 

Bezpečnost  

Plošná dostupnost území 

Atraktivita propojení 

Spojitost sítě 

Plynulost pohybu 

Stávající přístup 

Řešení cyklistické dopravy bylo historicky orientované na 
uzavřený systém bezpečných tras se snahou o minimalizaci 
kontaktu s motorovou dopravou. Výsledkem tohoto přístupu je 
nedostatečně hustá, nespojitá síť cyklostezek a komunikací 
uzpůsobených provozu cyklistů, která není schopná nabídnout 
cyklistům plynulost a komfort srovnatelný s automobilovým 
provozem. 

Cyklisté proto nadále využívají a budou využívat jedinou síť, 
která tyto atributy splňuje, a tou je existující síť pozemních 
komunikací. A to plošně. Někteří proto, že vybudovaná 
infrastruktura nevyhovuje jejich nárokům, všichni potom proto, 
že úplnou obsluhu území uvažovaná „cyklistická“ síť nemůže 
poskytnout.  

 

 

Metodika zpracování generelu 

Z tohoto důvodu se návrh nesoustředí pouze na vybrané 
komunikace, ale posuzuje celou komunikační síť. Toto 
posouzení zohledňuje územní vlivy (významné cíle cest a 
krajinné hodnoty vs. překážky a bariéry v území), dopravně-
urbanistický a společensko-obchodní význam uličního prostoru 
(prostoru pozemní komunikace v kontextu funkčního využití 
přilehlého území) stejně jako jeho úlohu v systému cyklistických 
propojení (významné vztahy uvnitř města a spojení 
s regionem). 

Pro účely dalšího použití generelu slouží výsledný návrh. Ten 
zjednodušenou formou prezentuje charakteristické typy 
opatření pro jednotlivé úseky výsledného komunikačního 
systému a doporučených propojení v území. 

 

Neoddělitelnou součástí generelu je soubor vzorových 
opatření, seřazených do funkčně podobných typů, která lze 
aplikovat na jednotlivé úseky podle doporučení, vyplývajících ze 
souboru hlavních zásad. 

Opatření ve vozovce 

Opatření s logickou vazbou na vozovku 

Opatření nezávislá na vozovce 

Kombinace opatření 

Bezmotorové komunikace 

Cykloobousměrky 

Řešení křižovatek 

Návrh postupné realizace stavebně technických a dopravně 
organizačních opatření na komunikační síti je směrován 
do oblastí na sobě navzájem nezávislých:  

Rozvoj sítě chráněných cest 

Zapracování cyklistických opatření do připravovaných staveb 
dopravní infrastruktury 

Výsledný návrh pracuje s optimálním prostorovým uspořádáním 
uličního profilu a s finálním stavem dopravního systému, který 
je zpracován pro účely etapizace.  

Dopravní infrastruktura uzpůsobená cyklistickým potřebám 
může sice sama o sobě výraznou měrou přispět ke změně 
dopravního chování, ale účinnost těchto opatření zásadním 
způsobem ovlivňuje související vybavenost  

Systém parkovacích zařízení pro kola 

Systém sdílení kol a půjčovny kol 

Začlenění do integrovaného dopravního systému 

Informační systém  

Veřejné opravny kol 

a související činnosti, které s provozem a podporou 
cyklistické dopravy souvisí 

 Správa a údržba komunikací 

 Koordinované plánování dopravní infrastruktury 

 Řízený systém parkování motorových vozidel 

 Provádění pravidelného cyklistického auditu  

 Průběžné sčítání kol 

 Sledování a vyhodnocování nehodovosti 

 Informace, kampaně a akce    

 

Úlohou návrhové části generelu je v prvé řadě přispět k 
návratu obytné funkce města. Příklady z jiných míst v 
Evropě i ve světě ukazují cestu, jak pomocí opatření na 
podporu cyklodopravy zvrátit negativní tendence, které 
pozorujeme i v našich městech. Tento generel nelze vnímat 
jako nástroj prosazování zájmu určité skupiny obyvatel - 
cyklistů. Je to nástroj pro zlepšení životních podmínek ve 
městě obecně. 
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HLAVNÍ SMĚRY ROZVOJE CYKLISTICKÉ 
DOPRAVY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

Generel identifikuje celkem osm hlavních směrů, kde je třeba 
pracovat na zlepšení. Nejde přitom o izolované opatření, nýbrž 
o komplexní strategii. Pouze synergie všech těchto opatření 
vede k úspěchu – tedy k úspěšnému naplnění cílů generelu. 
 

1. Dobudování existující sítě chráněných cest 

Rozšíření sítě chráněných cest (cyklostezek) má za cíl napojit 
město na systém značených rekreačních tras v regionu, resp. 
umožnit obyvatelům sousedních obcí dostat se bezpečně do 
práce, nebo do školy. Z hlediska času se jedná o dlouhodobě 
připravované investiční počiny, které je nezbytné koordinovat se 
sousedy již ve fázi územně-plánovací a následně je třeba 
urychleně přistoupit k projektové přípravě. 

2. Spojitá síť přímých propojení v území 

Důležitou součástí systému je nabídka rychlých, přímých a 
bezpečných spojení k nejdůležitějším cílům cest. V případě 
těchto propojení jde přednostně o realizaci liniových opatření na 
existující síti sběrných a významných obslužných komunikací, 
doplněné o doprovodná stavebně-technická a dopravně-

inženýrská opatření související s provozem veřejné hromadné 
dopravy a dopravy statické. K tomuto procesu je nezbytné 
přistupovat komplexně a využít přitom široké škály 
doporučených opatření a možností, které skýtá dopravní 
telematika. Realizace těchto opatření může být rychlá a cenově 
nenáročná. Je však nezbytné o nich včas a řádně informovat 
veřejnost tak, aby efekt těchto opatření nebyl kontraproduktivní. 

3. Plošná průchodnost území 

Pro cyklistu je velmi důležité, aby se mohl v dopravě pohybovat 
plynule. Proto se plán rozvoje cyklistické dopravy soustředí na 
zviditelnění cyklodopravy v křižovatkách prostřednictvím 
vytvoření boxů pro cyklisty (opatření V19), na zobousměrnění 
jednosměrných komunikací pro cyklisty, resp. na realizaci 
dopravně omezených zón (zóny 30). Všechna tato drobná a 
přitom cenově nenáročná opatření přispívají k rychlému, 
snadnějšímu a bezpečnému pohybu po městě. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. Parkování a půjčovny kol 

Více cyklistů v ulicích s sebou nese požadavek zajištění 
vhodných parkovacích podmínek, zejména u cílů cest, tedy v 
centru města, u veřejných institucí, u škol a přestupních 
terminálů hromadné dopravy. Stojany na kola by měly být 
automatickou součástí každé ulice, každého nároží. 

5. Bezpečnost  

Výzkumy ukazují, že cyklisté jsou nejvíce ohroženou skupinou 

uživatelů ulic a silnic. Zásady dopravní bezpečnosti musí být 
zohledněny jak na stávající komunikační síti, tak při navrhování 
nových liniových staveb v území. ale také je třeba působit na 
veřejnost v rámci kampaní, školení, ale i restrikce. Specifickou 

kapitolu tvoří zajištění bezpečnosti dětí při cestách do škol. Při 
řešení tohoto problému mohou napomoci jednoduchá 
dopravně-organizační opatření ve smyslu časové regulace 
zásobování, resp. parkování. 

6. Více druhů dopravy = svoboda volby 

Svoboda volby mezi různými dopravními prostředky, zejména 
kombinace jízdního kola s městskou a příměstskou dopravou, 
zvyšuje svobodu pohybu obyvatel a vzdálenost dojezdu. 
Cyklogenerel tak řeší nejen dopravní těžkosti ve vlastním 
městě, ale i v okolí. 

7. Správa a údržba 

Uživatelé jízdního kola jsou více než jiní účastníci provozu 
omezeni vadami povrchu komunikací, nečistotami a podobně. 
Soustředění cyklistů k okraji vozovky klade zvýšené nároky na 
kvalitu krajnic a stav kanalizačních vpustí. V historickém centru 
města pak klade zvýšené nároky i na vlastní povrchy, jejichž 
stavení stav neumožňuje pohodlnou jízdu na kole. Součástí 
tohoto procesu by mělo být i odstraňování drobných stavebních 
závad na existujících cyklotrasách. Samozřejmostí by měla být i 
údržba cyklotras ve všech ročních obdobích. 

8. Otevřenost, dialog, informovanost a 
koordinace 

To, jak město komunikuje s veřejností, která používá jízdní kolo 
k pohybu po městě, je jednou ze známek, jakou prioritu jim 
dává. Dostatek informací, mapy, značení, kampaně, billboardy, 

loga kola na MHD, samotná jasně viditelná infrastruktura – to 

vše je důležitou součástí vstřícné politiky města směrem k 
cyklistům. Neopomenutelnou úlohu v tomto procesu sehrává 
městský cyklokoordinátor. 
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PŘÍKLADY TÁHNOU 

Paříž, Londýn, Berlín, Sydney, NewYork a Bogotá. Všechna 
tahle velkoměsta se zaměřila na podporu cyklistické dopravy. 
Ale nejen ta. Stejnou cestou se vydala i města podobná 
Českým Budějovicím, jako například Bern, Graz, či Basel. A 
mnohá další. I v České republice nalezneme příklady hodné 
následování - Pardubice, Uherské Hradiště, Jihlava, ale i velká 
města jako je Praha a Brno. Města, která adoptovala kolo, jako 
městský dopravní prostředek. Důvodů k tomuto kroku měla 
mnoho. Počínaje globální finanční krizí, přes změny klimatu až 
po zvýšení zdraví obyvatel. Ale hlavní důvod souvisí se změnou 
životního stylu, který přinášejí mladí lidé. 

 

Mikael Colville-Andersen (*29. ledna 1968) je dánský 
spisovatel, režisér, fotograf a specialista zabývající se 
městskou mobilitou. Napsal a režíroval několik krátkých 
filmů. V roce 1997 založil první celoevropskou organizaci pro 
scénáristy Euroscreenwriters. Spolupracuje s desítkami 
velkých i menších měst po celém světě a pomáhá jim 
s tvorbou a kultivací městského prostředí. Je charismatickým 
řečníkem a odborníkem na cyklistickou kulturu, urbanismus 
a život ve městě. Je proslulý svými fotografiemi o cyklistice a 
obhajobou elegance na kole na svém blogu 
http://www.copenhagencyclechic.com/. 

 

Mikaela jsem poprvé potkal na Česko-dánském semináři "Ve 
městech na kole a pěšky", na jaře v roce 2010 v Brně. Toto  
a následná další setkání s tímto propagátorem cyklistické 
dopravy poznamenalo celou mou práci natolik, že jsem si 
dovolil Vám přiblížit některá z míst, kde lidé používají kolo 
jako běžnou součást svého života, očima Mikaelovýma... 
tedy nejenom ... Adolf Jebavý. 
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DOPRAVNÍ CHOVÁNÍ VE 
VYBRANÝCH MĚSTECH EU 

POTŘEBUJÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE VZOR? 

Výběr vzorových příkladů řešení cyklistické dopravy zahrnuje 
dvě kategorie: 

Cyklistická doprava jako součást širšího dopravního systému 

Cyklistická opatření jako prostředek rozvoji cyklistické dopravy 

 

Zatímco první kategorie je složena z měst, která jsou 
srovnatelná s Českými Budějovicemi nejen velikostí, ale i 
podobným Modal Splitem, tedy středně velká města s vysokým 
podílem udržitelné dopravy, druhou kategorii tvoří příklady 
z měst s rozvinutou cyklistickou infrastrukturou bez ohledu na 
jejich velikost a podíl ostatních druhů dopravy na dělbě 
dopravní práce. 

 

Pro vlastní výběr bylo využito databáze EPOMM (European 
Platform on Mobility Management), která shromažďuje 
informace o více než 330 převážně evropských měst. Pro 
srovnání byly výsledky porovnány z aktuálními údaji z Českých 
Budějovic. České Budějovice, aby se svým Modal Splitem řadila 
k předním evropským městům je nutné pro cyklisty navrhnout 
systematický rozvoj celé dopravní sítě zaměřený na podporu 
udržitelné dopravy (pěší, cyklistická a veřejná hromadná 
doprava) a předejít tak k nekontrolovatelnému rozvoji 
automobilové dopravy. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modal Split vybraných evropských měst s vysokým podílem 
cyklistické a veřejné dopravy (kolo přes 15% / VHD přes 15%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modal Split vybraných evropských měst s vysokým podílem 
cyklistické dopravy a malým podílem motorové dopravy (kolo přes 
15% / IAD pod 50%) 
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PŘÍKLADY ŘEŠENÍ – ČR  

BRNO 

- Počet obyvatel: 377 508 

- Modal split: 5 % pěší, 2 % cyklo, 57 % veřejná, 32 % IAD 

 

Příklad začlenění cyklistické dopravy do systému. Počínaje 
ukázkami  procyklistických opatření, přes zohlednění cyklistů 
v rámci preference veřejné dopravy až po komplexní řešení 
statické dopravy, tedy včetně potřeb cyklistů.  

 

Řešení křižovatky v centrální části města poplatné době vzniku, 
tedy konci sedmdesátých let, reagující pouze na potřeby 
automobilové dopravy je dodatečně doplněno o cyklistické 
pruhy. Tento příklad potvrzuje skutečnost, že cyklisté jezdí i po 
dopravně významných městských komunikacích a že i na 
těchto typech komunikací je potřeba vytvořit podmínky pro jejich 
bezpečný pohyb. 

 

 

 

 

 

„Cykloobousměrka“ představuje jednosměrnou komunikaci pro 
automobilovou dopravu s umožněním obousměrného provozu 
kol. Z obrázku je zřejmé, že se jedná o ulici s regulovaným 
parkováním, s autobusovou zastávkou pruhem a 
s protisměrným cyklistickým provozem ve vyhrazeném jízdním 
pruhu.  

 

 

Opatření na preferenci veřejné hromadné dopravy automaticky 
zohledňují cyklistický provoz. BUS-CYKLO pruhy na obrázku 
představují vjezd do významného přestupního uzlu veřejné 
hromadné dopravy v blízkosti hlavního nádraží.  

 

 

 

 

 

 

Piktogramový koridor má význam v místech se zvýšeným 
provozem cyklistů s nedostatečnými prostorovými podmínkami 
pro zřízení jiného opatření, např. cyklopruhu. Toto opatření je 
volně pojízdné a pro účastníky dopravního provozu z něj 
neplynou žádná pravidla ani povinnosti. Jeho využití je vhodné i 
pro navedení cyklisty v prostoru křižovatky. 

 

 

 

Součástí veřejného prostoru před vstupem do pěší zóny jsou 
v bezprostřední blízkosti parkoviště v nevyužitém prostoru 
osazeny nerezové stojany pro odstavení kola. 
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PARDUBICE 

- Počet obyvatel: 89 432 

- Modal split: 35 % pěší, 19 % cyklo, 17 % veřejná, 28 % IAD 

(foto: Radka Žáková, Jakub Kutílek) 

 

Hlavní město cyklstů 2014 nebo „cyklistická laboratoř“ České 
republiky. To je město Pardubice. Vítězství v soutěži si město  
zasloužilo hlavně díky svým krokům v posledních třech letech, 
které město přiblížily na úroveň evropských cyklistických 
velmocí. Obyvatelé Pardubic mají srovnatelné dopravní 
chování v porovnání s městy v Německu.. To znamená, že 
více než polovina cest po městě je s využitím vlastní síly.  

 

Kombinace cyklistického přejezdu a přechodu pro chodce. 

 

 

 

 

 

Vyznačený vyhrazený cyklistický pruh přes křižovatku – 
nejdůležitější značení vlastního prostoru a upozornění na pohyb 
cyklistů v nejnebezpečnějším místě a to v křižovatce. 

 

 

 

 

 

 

 

Povolený pohyb cyklistů na chodníku, legální umožnění jízdy 
pro méně zručné cyklisty – není to stezka, a tak se cyklisté 
musejí přizpůsobit chodům a neohrozit je. 

 

 

 

 

 

 

 

Uliční profil přerozdělen ve prospěch všech účastníků provozu. 
Jízdní pruhy v minimálních šířkách 3,0m doplněny o cyklopruhy  

i tato opatření výraznou měrou přispívají ke zvýšení 
bezpečnosti cyklistů. 

 

 

 

 

 

 

Prostor přednádraží univerzitního města, tvoří jedno velké 
parkoviště kol. Parkuje se však i na přilehlých chodnících.  
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UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

- Počet obyvatel: 25 343 

- Modal split: 28 % pěší, 21 % cyklo, 15 % veřejná, 36 % IAD 

 

Uherské Hradiště je dalším příkladem začlenění cyklistické 
dopravy do dopravního systému.  Je to město s vysokým 
podílem cyklistické dopravy s čímž souvisí zavádění opatření  a 
cyklistické infrastruktury. 

 

 

 

Z obrázku je patrné, že se jedná opět o cykloobousměrku, 
tentokrát s využitím dvou vyhrazených jízdních pruhů pro každý 
směr jízdy podél podélného parkování. Tyto pruhy jsou 
v prostoru křižovatky podbarveny pro zvýšení důrazu na 
zvýšený výskyt cyklistů. (Uherské Hradiště) 

 

 

 

 

 

Na většině významných sběrných komunikacích jsou opatření 
zohledňující cyklistický provoz. (příklad víceúčelového pruhu) 
Minimalizace šířek jednotlivých pruhů pod normové hodnoty 
souvisí s možností využití cyklistického pruhu pro průjezd 
rozměrnějších vozidel (nákladová doprava, nekolejová VHD). 
Protože tato vozidla tvoří pouze malou část dopravního proudu 
(do 10%) může i toto opatření výraznou měrou přispět ke 
zvýšení bezpečnosti cyklistů. 

 

 

 

Upozornit řidiče na možný pohyb cyklistů v obou směrech 
v „Cykloobousměrce“ pomáhá vodorovné značení díky 
piktogramového koridoru. 

 

 

 

 

 

 

Před hlavním nádražím je i prostor pro parkování kol, ve 
speciálních boxech k celodennímu ustájení kola, pro 
bezstarostné využití kombinované dopravy. 

 

 

 

 

 

 
Parkování kol v nároží ve zklidněné zóně napomáhá snížit 
rychlost vozidel a zajišťuje rozhledy v křižovatce. 
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JIHLAVA 

- Počet obyvatel: 50 598 

- Modal split: 37 % pěší, 2 % cyklo, 46 % veřejná, 15 % IAD 

 

Hlavní město kraje Vysočina, Jihlava, se může též poměřovat 
s rovinatými městy s dlouhou cyklistickou tradicí. 

 

KOLÍN 

- Počet obyvatel: 31 026 

- Modal split: 49 % pěší, 8 % cyklo, 25 % veřejná, 18 % IAD 

 

Kolín je dalším příkladem začlenění cyklistické dopravy do 
dopravního systému.  Je to město s vysokým podílem 
cyklistické dopravy s čímž souvisí zavádění opatření  a 
cyklistické infrastruktury.  

 

 

 

 

Prostor pro cyklisty (V19) neboli předsazená stopčára pro 
cyklisty. Řešení,které umožnuje, aby cyklista projel křižovatku 
jako první. Pro čekajícího motoristu je cyklista dobře viditelný a 
zároveň je cyklista chráněn před emisemi z výfuku automobilů. 

 

 

 

 

Průchod křižovatkou je v tomto případě proveden 
piktogramovým koridorem s podbarvením pro ještě větší 
zdůraznění možného výskytu cyklistů.  

 

 

 

 

 

Dostatečně široké cyklistické pruhy představují opatření 
zajišťující cyklistům srovnatelné podmínky s automobilovou 
dopravou. Není to dáno jen kvalitou povrchu a mírou oddělení 
v mezikřižovatkových úsecích, ale především plynulejším 
průjezdem prostorem křižovatky. 

 

 

  

„Cykloobousměrka“ představuje jednosměrnou komunikaci pro 
automobilovou dopravu s umožněním obousměrného provozu 
kol. Příklad cykloobousměrky vedoucí do centra města 
společně s podélným parkováním na jedné straně. 
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HAVÍŘOV 

- Počet obyvatel: 77 371 

Modal split: 35 % pěší, 1 % cyklo, 46 % veřejná, 18 % IAD 

 

Havířov je příkladem města, které začleňuje cyklisty převážně 
do přidruženého dopravního prostoru a je tedy protkáno řadou 
cyklostezek. 

 

OPAVA 

- Počet obyvatel: 58 054 

Modal split: 40 % pěší, 11 % cyklo, 36 % veřejná, 13 % IAD 

 

V Opavě jsou cyklistická opatření začleněna do celého 
dopravního systému. Důkazem jsou opatření ve zklidněné zóně 
i na komunikaci s velkou intenzitou vozidel. 

 

 

 

 

 

Řešení přejezdu pro cyklisty s navazující cyklostezkou. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhrazený jízdní pruh v cykloobousměrce s podélným 
parkováním. 

 

 

 

 

 

 

Ukázka návaznosti cyklostezky v přidruženém prostoru na 
komunikaci s velkou intenzitou cyklistů, kde je oddělení od 
chodců prostřednictvím vysázených stromů. 

 

 

 

 

 

Vyhrazený jízdní pruh má sloužit k bezpečnému pohybu cyklisty 
v hlavním dopravním prostoru, ale i při průjezdu křižovatkou 
s vyšší intenzitou vozidel. 
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PŘÍKLADY ŘEŠENÍ – EVROPA 

BASILEJ, Švýcarsko 

Počet obyvatel: 167 000 

Modal split: 29 % pěší, 20 % cyklo, 28 % veřejná, 23 % IAD 

 

Dokonalý příklad začlenění cyklistické dopravy do systému. 
Počínaje ukázkami  procyklistických opatření na různých typech 
komunikací, přes zohlednění cyklistů v rámci preference 
veřejné dopravy až po komplexní řešení statické dopravy, tedy 
včetně potřeb cyklistů.  

 

BERN, Švýcarsko 

Počet obyvatel: 125 000 

Modal split: 26 % pěší, 11 % cyklo, 31 % veřejná, 32 % IAD 

 

Bern je další ukázkou integrace cyklistické dopravy do 
dopravního systému města. Kromě dálničních obchvatů, resp. 
komunikací pro motorová vozidla, které jsou na obrázku 
znázorněna oranžovou barvou, jsou zbývající komunikace 
vybaveny vždy odpovídajícím opatřením pro cyklisty. 

 

 

 

 

Komplexní přístup k řešení dopravy je patrný z obrázku, 
představující napojení zóny 30. Regulované parkování na 
sběrné komunikaci s provozem VHD, průběžný chodník v místě 
napojení zóny 30, regulované parkování ve zklidněné zóně, 
zařízení pro parkování kol jako součást vyhrazených 
parkovacích míst a cykloobousměrka. 

 

 

  

Přestože by pro průjezd cyklistů daným místem mohla stačit 
paralelní obslužná komunikace, je cyklistický provoz zohledněn 
i na nadřezené sběrné komunikaci formou vyhrazených BUS-
TAXI-CYKLO pruhů. Podobně jako u automobilové dopravy plní 
totiž každá z těchto komunikací jinou funkci v území.  

 

 

 

 

Na většině významných sběrných komunikacích jsou opatření 
zohledňující cyklistický provoz. Minimalizace šířek jednotlivých 
pruhů pod normové hodnoty souvisí s možností využití 
cyklistického pruhu pro průjezd rozměrnějších vozidel 
(nákladová doprava, nekolejová VHD). Protože tato vozidla 
tvoří pouze malou část dopravního proudu (do 10%) může i toto 
opatření výraznou měrou přispět ke zvýšení bezpečnosti 
cyklistů. 

 

Dostatečně široké cyklistické pruhy představují opatření 
zajišťující cyklistům srovnatelné podmínky s automobilovou 
dopravou. Není to dáno jen kvalitou povrchu a mírou oddělení 
v mezikřižovatkových úsecích, ale především plynulejším 
průjezdem prostorem křižovatky. 
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LUND, Švédsko 

Počet obyvatel: 110 000 

Modal split: 16 % pěší, 26 % cyklo, 18 % veřejná, 42 % IAD 

 

„Švédská řešení“ představují spíše soubor dílčích opatření než 
ucelený „švýcarský“ systém. Přesto byl vysoký podíl cyklistické 
dopravy ve městě důvodem pro podrobnější studium místa a 
nalezení příčin tohoto jevu. Jedním z důvodů může být i 
poměrně silná vazba na sousední větší aglomerace (Malmö, 
Kodaň). Vše se totiž točí kolem přestupního uzlu v prostoru 
železničního nádraží. Kolo velice pravděpodobně tvoří 
atraktivní „přibližovadlo“ právě na železnici.  

ODENSE, Dánsko 

Počet obyvatel: 187 000 

Modal split: 19 % pěší, 27 % cyklo, 26 % veřejná, 27 % IAD 

 

Ucelený systém na dánský způsob. Přístavní město s vysokým 
podílem cyklistické dopravy a logickým, radiálně okružním 
komunikačním systémem. Podobně jako v uvedených 
švýcarských příkladech i zde můžeme vidět cyklistická opatření 
na každé ulici.  

 

 

 

 

Centrální prostor tohoto univerzitního města, který se nachází 
v těsné blízkosti železničního nádraží, tvoří jedno velké 
parkoviště kol. Parkuje se však i na přilehlých chodnících. Místo 
pro chodce je redukováno na minimum. 

 

 

 

 

„Dánské pásy“ představují jeden z nejbezpečnějších a 
nejkomfortnějších způsobů vedení cyklistů v uličním profilu. 
Podmínkou jejich správného fungování je však dostatečná šířka 
umožňující předjíždění a kvalitně napojené území v prostoru 
stykových křižovatek. 

 

 

 

 

Významné komunikace ve městě jsou doplněny cyklistickými 
jednosměrnými pásy v úrovni chodníku. Ve většině případů jsou 
odděleny pouze vizuálně. Z obrázku je patrné, že podobně jako 
v našich podmínkách funguje takto rozdělený prostor spíše jako 
společný a v daleko větší míře je užíván obousměrně. Přesto je 
i tady zřejmá snaha o systém zklidněných zón a upřednostnění 
hlavního dopravního proudu. 

  

 

Samozřejmostí řešení tzv. „dánských pásů“ je plynulý a 
současně bezpečný průjezd křižovatkou. 
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KODAŇ, Dánsko 

Počet obyvatel: 550 000 

Modal split: 25 % pěší, 31 % cyklo, 15 % veřejná, 29 % IAD 

Mekka cyklistické dopravy. Město bylo poněkolikáté za sebou 
vyhodnoceno jako nejpříjemnější místo pro život na světě. S 
propracovaným systémem cyklistických, resp. dopravních 
opatření se setkáme okamžitě po sjezdu z rychlostních 
komunikací. Každá významná městská osa, každá část 
základního komunikačního systému počítá s cyklisty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Všudypřítomné modré podbarvení pásů pro cyklisty 
v křižovatkách upozorňuje řidiče motorových vozidel kdo je tady 
pánem. Cyklista má přednost vždy a všude. Dokonce v mnoha 
případech i před chodcem. Můžeme polemizovat o tom, jestli je 
to správné, ale funguje to. 

 

 

  

Dálnice končí, začínají opatření pro cyklisty. První řízená 
křižovatka na dálničním přivaděči a okamžitě se setkáváme s 
„dánskými pásy“, resp. s křižovatkou cyklostezek, které kopírují 
komunikace pro motorovou dopravu. 

 

 

Důležitou vlastností „dánských pásů“ je možnost předjíždění. 
Díky fyzickému oddělení od ostatních účastníků dopravy je 
nutností.  

 

 

 

Dostatečná šířka umožňuje nejen předjíždění, ale i souběžnou 
jízdu, resp. řazení v křižovatce. Důležité však je, aby ve 
stejných parametrech pokračovala i za křižovatkou. 

 

 

 

Způsob vedení cyklistů v mezikřižovatkových úsecích by měl 
předurčovat průjezd křižovatkou, resp. provedení levého 
odbočení. V případě dánských pásů je nejvhodnější nepřímé 
levé odbočení. 

 


