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POŽADAVKY NA SYSTÉM 

OBECNÉ POŽADAVKY NA SYSTÉM 

Plánování cyklistické dopravy je plánem postupné integrace 
cyklistů do dopravní infrastruktury města. Tento záměr vychází 
z celkové vize rozvoje území a kvality života v něm. Je součástí 
širšího pojímání prostoru, ve kterém nejsou ulice jen dopravními 
tepnami umožňující pohyb z místa na místo, resp. skladištěm 
dopravních prostředků, ale především příjemným místem, kde 
se lidé potkávají, vyměňují si své názory nebo jen relaxují a 
baví se. Potenciál města jako živého organismu se zvyšuje 
tehdy, když je čím dál tím více lidí motivováno k chůzi, k jízdě 
na kole nebo k pobytu na veřejných prostranstvích (Jan Gehl – 
Města pro lidi).  

Cílem plánování cyklistické dopravy je přispět k vytvoření 
takového místa. Nejde o to naplánovat a postupně zrealizovat 
co nejvíce kilometrů speciální cyklistické infrastruktury, ale 
vytvořit na území celého města podmínky pro bezpečný pohyb 
cyklistů. Ale nejen to. Zároveň s tím je potřeba nabídnout 
kvalitu. Ta souvisí se spojitostí, atraktivitou propojení a 
v neposlední řadě i s plynulostí pohybu. Protože právě kvalita 
dopravní cesty může sehrát rozhodující roli při výběru 
dopravního prostředku.  

 Bezpečnost  

 Plošná dostupnost území 

 Atraktivita propojení 

 Spojitost sítě 

 Plynulost pohybu 

UŽIVATELSKÉ POŽADAVKY NA SYSTÉM 

Různé uživatelské skupiny – různé požadavky 

Na jízdním kole jezdí mnoho lidí, často však velmi odlišně a z 
různých důvodů. Uživatelské požadavky jednotlivých lidí se 
mohou velmi odlišovat, často jsou protichůdné. „Škatulkování“ 
uživatelů do jednotlivých skupin je vždy pouze orientační a 
zjednodušující. 

Lidé nezkušení, starší, se zdravotním omezením a děti se 
zpravidla vyznačují pomalou jízdou (zpravidla do 15 km/h) na 
krátké vzdálenosti. Lidé dojíždějící do / v rámci práce a do školy 
jsou často zvyklí na motorovou dopravu a jezdí rychleji (15 – 
30 km/h) a na středně dlouhé vzdálenosti. 

Sportovní jezdci  - závodní i rekreační – jezdí velmi rychle (nad 
30 km/h) a na delší vzdálenosti bez zátěže. Cykloturisté se 
oproti tomu pohybují různou rychlostí (15 – 30 km/h) na střední 
a dlouhé vzdálenosti a se zavazadly. Rekreační cyklisté, 
vyrážející na projížďku dle hesla „cesta je cílem“, jezdí zpravidla 
rychlostí do 25 km/h, na různé vzdálenosti, s minimální zátěží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že cyklisté nejsou „zvláštní 
živočišný druh“, ale jsou to lidé, kteří v dané situaci využívají  

jízdní kolo ke svému pohybu. Oproti jiným druhům pohybu je 
však v případě jízdního kola klíčová velká pestrost cyklistů a 
rozmanitost jejich požadavků. 

Uživatelské požadavky při používání automobilové, veřejné 
hromadné či pěší dopravy jsou oproti cyklistice snadno 
zobecnitelné na jednoho modelového uživatele, tedy relativně 
unifikované. Požadavky uživatelů jízdního kola jsou naopak 
značně různorodé a vždy je třeba mít na paměti celou škálu 
uživatelů. Pro některé lidi je převažujícím požadavkem 
segregace od provozu motorových vozidel. Pro jiné je 
rozhodující nejlepší časová dostupnost (a pohyb ve shodném 
prostoru s motoristy není překážkou). Od toho se pak odvíjí 
nabídka infrastruktury integrační (např. cyklopruhy), segregační 
(např. cyklostezky) či jejich kombinace. Cyklistická 
infrastruktura často nemůže být univerzální: odlišná řešení se 
vzájemně nevylučují, ale vhodně doplňují. 

Pestrost a odlišné požadavky lidí na používání jízdního kola lze 
při jistém stupni zjednodušení shrnout do přehledného 
schématu, vymezeného dvěma osami: 

způsob pohybu: lidé se na jízdním kole mohou pohybovat 
obdobně jako chodci, ale také jako moped (např. rychlostí 
chůze ve sdíleném prostoru v centru města či velmi rychle na 
hlavní komunikaci) 

účel cesty: důvodem může být dopravní cesta, rekreační 
projížďka anebo kombinace obojího 

 

Jízda na kole může být pomalá i rychlá, může sloužit dopravě či 
rekreaci (každý kvadrant schématu znázorňuje jistý extrém). 
Poloha v tomto schématu udává, proč a jak cyklista daným 
územím projíždí 

Charakteristika pohybu může být pro konkrétního člověka 
platná pouze v daný okamžik či pro danou cestu, anebo také 
dlouhodobě. Například fyzicky zdatní lidé v produktivním věku 
mohou jízdní kolo využívat zcela jinak při dojíždění do práce ve 
všední dny než při rekreaci o víkendu (doprava i rekreace, jízda 
rychlá i pomalá), zatímco senioři mohou být trvale limitováni 
např. svým zdravotním stavem (jízda pomalá). 

V konkrétním koridoru zpravidla převažuje určitá charakteristika 
pohybu na jízdním kole (jeden z kvadrantů). To je dáno jednak 
polohou koridoru (jaká místa spojuje), často to ale může být 
také důsledkem podoby stávající infrastruktury, která je z 
hlediska některých uživatelských požadavků méně vhodná. 
Změna infrastruktury tak může vést i ke změně převažující 
funkce, kterou daný koridor plní. 
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SYSTÉM CYKLOTRAS 

 

ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SÍTĚ 

Dobře navržená a spojitá síť cyklotras je důležitou součástí 
snah o podporu cyklodopravy. Pro správný návrh je třeba 
definovat potřeby širokého spektra obyvatel města, kteří se na 
kole pohybují, anebo by se na něm rádi pohybovali. 
 

Dopravní koridory (integrované koridory) 
Nosným prvkem celého systému je systém hlavních dopravních 
tras, které spojují hlavní oblasti bydlení s nejdůležitějšími cíli 
cest nejkratší možnou cestou. Tyto trasy z větší části využívají 
systém sběrných komunikací v území (např. ulice typu Husova, 
Lidická, Novohradská, Pražská, Rudolfovská). 
Charakteristika: 

 základní významné provozně-funkční osy území 
městské třídy a bulváry, významné komunikace tvořící 
„páteř“ území apod. zpravidla dopravně zatížené 
koridory (automobilová a veřejná doprava) 

 především pro rychlé dopravní užití (cyklodoprava) 
 
Jsou to ulice, které slouží jako dopravní koridory městské 
dopravě a IAD. Jedná se o přirozená historická spojení mezi 
jednotlivými městskými částmi i mezi městem a okolím. Jejich 
využití cyklisty je již dnes možné především díky opatřením ve 
vedlejším dopravním prostoru. Je nutno si přiznat, že hustý 
cykloprovoz je často v kolizi s chodci. Řešení v křižovatkách 
neklade důraz na plynulost provozu na kole, ale autem, což je 
často rovněž na úkor bezpečnosti. Tam, kde infrastruktura pro 
cyklisty zcela chybí, lze situaci řešit souborem malých, levných 
a rychle proveditelných změn: 

 vyhrazený pruh pro cyklisty 

 víceúčelový pruh 

piktogramový koridor pro cyklisty
 prostor pro cyklisty na světelně řízených křižovatkách 

atd. 
 
Ne všichni cyklisté, ať už používají kolo k dopravě ve všední 
den, nebo k rekreaci, jsou ochotni jezdit po frekventovaných 
městských třídách. Jedná se často o děti, ženy nebo seniory, i 
když se nejde omezit jen na tyto skupiny. Tito uživatelé 
potřebují poněkud jinou dopravní síť, i když potřeba či směry 
spojení zůstávají stejné jako v předchozím odstavci.  
Proto je třeba v rámci dopravní sítě hledat i trasy vedoucí po 
zklidněných ulicích, cyklostezkách, v parcích nebo po stejných 
hlavních dopravních trasách, ale ve vedlejším dopravním 
prostoru.  Tyto trasy však musejí splňovat stejné kritérium 
přímosti a plošné dostupnosti, jako první - rychlé - koridory. 
Zklidněné koridory jsou často souběžné s těmi rychlými. 
Opatření na těchto trasách zahrnují především: 

 plošné zavádění zklidněných zón (Tempo 30, obytné 
zóny) 

 bez dalších opatření pro cyklisty 

 vedení po stávajících cyklostezkách, po účelových  
komunikacích, po vhodných cestách v parcích atd. 

 vedení méně frekventovanými ulicemi 
 úprava komunikací – zklidňující prvky (prahy, šikany …) 
 průjezdy cyklistů v protisměru jednosměrných 

komunikací 
 
Tato opatření mají spíše plošný charakter umožňující zklidnění 
území. Trasy jsou v systému znázorněny oranžovou barvou. 
 

Rekreační koridory (chráněné koridory) 
Hlavním kritériem výběru této trasy uživatelem je především 
jeho bezpečnost a atraktivita (jízdního povrchu a okolí trasy). 
Základem sítě takových tras je logicky již existující spojení 
podél řek. Navržená rekreační síť proto, aby byla funkční, musí 
spojovat oblasti bydlení s atraktivními cíli v rámci města i v jeho 
okolí. Pokud tato síť bude rozsáhlá a její okolí atraktivní, sama 
se stane atrakcí. Město má všechny podmínky pro vytvoření 
atraktivního prostředí nejen pro své obyvatele ale i návštěvníky. 
Hlavními opatřeními v rámci této sítě jsou: 

 budování spojení město — krajina 

 zpřístupnění uzavřených zelených lokalit  
 zpřístupnění městských lesů, lesoparků 

 dobudování sítě podél řek 
 
Opatření na těchto trasách by neměla mít pouze dopravní 
charakter. Tam, kde to prostorové podmínky dovolují, se 
vlastně jedná o budování lineárních parků s potřebným 
vybavením (odpočívky, občerstvení, infotabule, hrací prvky 
atd.). Jen tak se dosáhne synergického efektu, který ve svém 
důsledku vytvoří z takové sítě těžiště zájmu samo o sobě.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místní vztahy (zklidněné území a vazby) 
Mimo koridorů celoměstského významu je třeba zajistit lokální 
vazby v území pro co nejširší skupinu uživatelů jízdního kola. 
Možné je využít plošného omezení rychlosti, obytných ulic, 
popřípadě i chodníků, tvoří-li souvislou nepřerušovanou linii. 

 pohyb v prostoru mimo základní koridory a 
trasy zklidněné zóny (rezidenční, smíšené a 
polyfunkční) a oblasti (přírodní, rekreační)principy 
sdílení prostoru, samostatná opatření cyklodopravy 
pouze jako doplňková 

 nejčastěji pro plošnou dopravní obsluhu území 
 
Typickým opatřením, které nejen na lokální úrovni tvoří bariéru 
pro cyklistickou dopravu, jsou jednosměrné komunikace. Ty 
jsou zpravidla zřizovány ze dvou důvodů: 

 omezení průjezdné dopravy (uvažována pouze 
motorová) 

 získání prostoru pro parkovací stání 
 
Ve většině případů nic nebrání dovolit cyklistům průjezd v 
protisměru. Jindy je třeba přeorganizovat parkování (mnohdy při 
zachování jeho kapacity). V metodické části je obsaženo 
mnoho variant uspořádání provozu v tzv. cykloobousměrkách. 
Každá cykloobousměrka má význam přinejmenším pro ty, kteří 
v dané ulici bydlí, pracují či nakupují. 
 

Pěší zóna 

Centrum bývá srdcem každého města, jeho výkladní skříň. 
Místem, kde se lidé, kteří ve městě žijí, potkávají, a zároveň 
místem, které láká turisty. Pěší zóna je stavebně upravená a 
dopravním značením vymezená oblast určená především 
chodcům, s regulovaným vjezdem vozidel. 
V souladu s využitím území musí být regulace důsledná a musí 
se týkat především vozidel, která svým provozem prostředí pěší 
zóny nejvíce znehodnocují. Těmi jsou především motorová 
vozidla. Omezení pohybu cyklistů v zásadě nejsou nutná. 
Naopak je žádoucí umožnit cyklistům pohyb v obou směrech i v 
ulicích, které jsou z prostorových důvodů jednosměrné. To vše 
za předpokladu, že cyklista bude dbát zvýšené ohleduplnosti 
vůči chodcům, které nesmí ohrozit (361/2000 Sb. §39. odst. 5). 
 

Systém tras musí splnit tyto základní podmínky: 
 spojit větší oblasti bydlení s hlavními cíli (práce, 

vzdělání, úřady, kultura, sport, nákupy apod.)  

 spojit městské části navzájem mezi sebou 

 spojit město s jeho okolím (okolní obce, ze kterých lidé 
dojíždějí do města za prací, zábavou apod.) 

 
Směrem k centru města se síť zahušťuje, což vyplývá z toho, 
že se zde kumulují cíle a počet cyklistů vzrůstá. Ke všem 
zmíněným opatřením přibývá potřeba koordinovaného řešení 
motorové dopravy v klidu. Ta jednak zabírá mnoho prostoru, 
jednak dostatek parkovacích stání vybízí k četnějšímu dojíždění 
automobilem. Proto je žádoucí počet parkovacích stání pro 
automobily v centrech měst omezovat. 
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NÁVRH SYSTÉMU CYKLOTRAS - 

KATEGORIZACE PROPOJENÍ A JEJICH 

ÚLOHA V SÍTI 

Vychází z principů uvedených v předcházející kapitole. Hlavní 
schéma představuje celý systém dopravních a rekreačních tras 
celoměstského významu.  

Návrh tras vychází z předpokládaného rozvoje území a v 
jednotlivých etapách naplňování systému může dojít k lokální 
úpravě jejich vedení. 

Plnohodnotná integrace cyklistické dopravy znamená mimo jiné 
i to, že s cyklistickým provozem musí být automaticky 

uvažováno i na významných městských třídách a dopravních 
osách v území. Tato skutečnost úzce souvisí s využitím území 
a dopravním významem jednotlivých komunikací, resp. s jejich 

přirozenou funkcí v území. Podobně jako na klasické 
komunikační síti plní některá propojení spíše funkci dopravní, 
jiná spíše funkci obslužnou. Samostatnou kapitolu tvoří 
rekreační propojení. Jednotlivé kategorie se od sebe liší 
především mírou nabízeného komfortu ve vztahu k atraktivitě 
propojení, spojitosti navržených opatření a plynulosti jízdy.  
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Rekreační „G“ 

Rekreační propojení jsou z větší části tvořené systémem 
chráněných cest. Představují nabídku přírodně atraktivních tras 
určených především pro aktivní odpočinek a rekreaci. Jsou 
vedeny v zeleni nebo podél vodních toků. Důležitá je atraktivita 
prostředí, která zahrnuje jak oddělení od motorové dopravy, tak 
přítomnost zeleně či příjemných míst k zastavení. Pokud bude 
tato síť dostatečně rozsáhlá a její okolí atraktivní, sama se 
stane atrakcí. Tam, kde to prostorové podmínky dovolují, je 
vhodné se pokusit o budování lineárních parků s potřebným 
vybavením (odpočívky, občerstvení, infotabule, hrací a 
posilovací prvky atd.), jenom tak lze docílit synergického efektu, 
který ve svém důsledku vytvoří z takové sítě těžiště zájmu 
samo o sobě. Částečně mohou plnit i funkci dopravní, přestože 
není jejich hlavním cílem uspokojit potřeby tohoto okruhu 
uživatelů.  

Důležitou roli hraje vazba na systém značených 
cykloturistických tras v extravilánu. 

Zklidňovací prvky na trase, společně s lokálním doplněním 
chráněného prostoru pro pěší jsou jedním z možných řešení. 
Povrch souběžně, resp. odděleně vedoucího pěšího koridoru 
musí být odlišný, nevhodný pro rychlou jízdu na bruslích, resp. 
na kole. Je to však na úkor zvýšených prostorových nároků. 

 

Návrhové parametry chráněných cest odpovídají uživatelským 
požadavkům.  

- Samostatná cyklistická komunikace   
 3,0 m 

- Společná stezka pro pěší a cyklisty    
 3,0 m 

- Společná stezka pro pěší, cyklisty a bruslaře 
 4,0 m 

- Požadovaná cestovní rychlost   

  20 – 30 km/hod 

- Odvozené největší časové ztráty vlivem zastavování 
na km 25 s 

- Orientační značení      

ano 

 

 

 

 

 

 

Dopravní páteřní „A“ 

Systém dopravních koridorů je přednostně určen pro rychlé 
dosažení cíle cesty. Představují spojení pro každodenní 
cyklistickou dopravu na větší vzdálenosti s vazbou na centrum 
města, významné cíle v extravilánu a významné uzly dopravy. 
Tyto trasy z větší části využívají systém sběrných komunikací v 
území. Jsou to ulice, které slouží jako dopravní koridory 
městské dopravě a IAD. Jedná se především o nejlogičtější, 
historická spojení s příznivými podélnými profily, přímostí 
spojení atd. Jejich využití pro dopravní cyklisty je dnes 
limitováno absencí opatření na podporu bezpečnosti. Tato 
opatření v zásadě znamenají malé, levné a rychle proveditelné 
změny typu: 

- Cyklopruh 

- víceúčelový pruh 

- cyklopiktogram 

- prostor pro cyklisty v křižovatkách 

V případě nedostačujících šířek pro vymezení liniových opatření 
pro cyklisty je třeba také zvážit uvolnění uličního prostoru od 
parkování. 

Jak je vidět, jedná se především o vodorovné dopravní značení, 
které cyklistu pro ostatní provoz zviditelní, naučí především 
řidiče vnímat to, co by mělo ze zákona platit: cyklista je stejný 
účastník dopravního provozu, se stejnými právy. V mapových 
přílohách se tyto trasy objevují jako silná červená linka.  

 

- Požadovaná cestovní rychlost    

15 – 25 km/hod 

- Odvozené největší časové ztráty vlivem zastavování 
na km 30 s 

- Orientační značení      

ano 

 

Dopravní doplňková „B“ 

Systém doplňkových koridorů je tvořen převážně klidnými 
spojeními, která umožňují jízdu i méně zdatným a 
sebevědomým cyklistům při zachování relativně přímého 
spojení. Trasy jsou většinou vedeny mimo významné městské 
třídy a dopravně zatížené komunikace. Opatření jsou zpravidla 
plošně zklidňující při zachování možnosti průjezdu cyklistů 
územím (obousměrný provoz cyklistů v jednosměrných 
komunikacích). 

Zajišťují spojení pro účely každodenní cyklistické dopravy mezi 
městskými částmi navzájem a napojení městských částí na 
významné uzly dopravy. V rámci městské části poskytují 
nabídku bezpečných cest ke školám, resp. k dalším lokálním 
cílům cest.  

Proto je v rámci dopravní sítě hledat trasy vedoucí po 
zklidněných ulicích, cyklostezkách, v parcích atd.  Tyto trasy 
však musejí splňovat stejné kritérium přímosti a plošné 
dostupnosti, jako první, přímé koridory. Zklidněné koridory tedy 
často běží „vedle“ těch přímých. Opatření na těchto trasách 
zahrnují především: 

- zavádění zón Tempo 30 bez dalších nutných opatření 
pro cyklisty 

- vedení po stávajících cyklostezkách, účelových 
komunikacích, vhodných cestách parky atd. 

- vedení méně frekventovanými ulicemi 

- úprava ulic/komunikací – zklidňující prvky (prahy, 
šikany) 

- průjezdy cyklistů v protisměru jednosměrných 
komunikací 

Tato opatření mají spíše plošný charakter umožňující zklidnění 
území 

Trasy jsou v systému znázorněny oranžovou barvou. 

- Požadovaná cestovní rychlost:     

 15 – 20 km/hod 

- Odvozené největší časové ztráty vlivem zastavování 
na km 60 s 

- Orientační značení     

Ne 

 

Místní „C“ 

Na úrovni městské části je tento systém doplněn o propojení, 
která zajišťují lokální vazby v území, napojení všech pozemků a 
potenciálních cílů cest 

- Požadovaná cestovní rychlost:     

ne 

- Odvozené největší časové ztráty vlivem zastavování 
na km ne 

- Orientační značení      

 ne 
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ROZDĚLENÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ NA 

ZKLIDNĚNÉ ZÓNY A KOMUNIKACE 

VYŽADUJÍCÍ LINIOVÁ PROCYKLISTICKÁ 

OPATŘENÍ 

Zklidněné zóny 

Pobytová a dopravní funkce veřejného prostoru by měly být v 
souladu, s ohledem na charakter místa pak může být pobytová 
funkce přímo nadřazena funkci dopravní (například obytné a 
pěší zóny). Převažovat má prostorová integrace jednotlivých 
druhů dopravy a funkcí namísto jejich segregace. Základními 
principy jsou zklidňování provozu a sdílení prostoru, včetně 
ochrany slabších a zranitelnějších uživatelů: především cyklistů 
a chodců před automobily, ale také chodců před cyklisty. 

 

 

V těchto zónách není třeba budovat zvláštní opatření pro 
cyklisty, ale i zde je třeba (zejména při řešení stavebních 
detailů) mít stále na paměti cyklistický provoz. Všechny 
komunikace by zde měly být pro cyklisty zpravidla obousměrné 
– protisměrný provoz není třeba oddělovat, vyhýbání lze dle 
intenzity motorové a cyklistické dopravy řešit pouze lokálně 
(princip jednopruhové obousměrné komunikace s výhybnami). 
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