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výjimka z povinnosti užít cyklistická opatření

§ 57 (1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený 
jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-
li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro 
cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista 
povinen jich užít v daném místě a směru, pokud by 
tím nemohla být ohrožena bezpečnost nebo plynu-
lost provozu na pozemních komunikacích.
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PROČ?  PRO KOHO?

Nejen pro cyklisty, ale pro lepší 
vzájemné soužití všech uživatelů, 
bezpečnost a plynulost provozu.
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nejpestřejší uživatelské spektrum, 
shodné i protichůdné požadavky

To, co je pro jedny cesta, 
může být pro druhé bariéra... 

a naopak.
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PROSTOROVÝ KONTEXT A KONCEPCE

TVORBA PROSTŘEDNÍ 
A NAVRHOVÁNÍ INFRASTRUKTURY
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2.3 Základní principy tvorby prostoru z hlediska cyklistické dopravy 

2.3.1 Obecně 
Pro dopravní, cykloturistický i rekreační pohyb v území je nezbytná specifikace ucelené komunikační 
sítě a vazeb, které umožňují základní plošnou obsluhu území i pohyb na větší vzdálenosti: 

 komunikační síť v obcích i krajině nemá ve všech částech stejný charakter; 
 vytvoření základní sítě významných tras a propojení slouží především pro vzdálenější vztahy; 
 pro lokální plošnou obsluhu území se všechny zdroje a cíle zpřístupňují co nejpříměji; 
 řeší se současný stav prostředí i možnosti úprav stávajících nebo plánovaných propojení.  

2.3.2 Základní provozně-prostorové charaktery  

2.3.2.1 Obecně 

Přesnou volbu a způsob provedení konkrétních opatření není často vhodné ani možné předjímat 
předem. Větší podrobnost se řeší spíše až při tvorbě konkrétních úprav v rámci dané komunikace či 
veřejného prostranství, v kontextu širší škály dalších (tematických) požadavků a aktuálních možností. 

Provozně-prostorový charakter dané komunikace, trasy či propojení v území: 
 je nadčasovější (trvalejšího rázu) oproti konkrétním dopravně-organizačním opatřením; 
 určuje základní principy přístupu pro uspořádání komunikace, resp. veřejného prostranství; 
 orientačně vymezuje skupinu vhodných dopravně-organizačních opatření; 
 definuje kvalitativní standard pro uživatelskou veřejnost. 

Níže uvedené charaktery jsou doporučujícím návodným vodítkem pro volbu vhodných opatření. 

Obrázek 1 – Ukázka koncepce cyklistické dopravy – provozně-prostorové charaktery a související opatření 

Prostorová koncepce – provozně-prostorové charaktery, prostupnost území
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2.3.3 Souběh více opatření pro cyklistický provoz 

2.3.3.1 Obecně 
Cílem souběhu více opatření je zajištění přiměřeně vyrovnaného bezpečí a komfortu pro všechny 
uživatelské skupiny, a to v současném i výhledovém stavu: 

 pro cyklistický provoz platí, že „co je pro jedny cesta, může být pro druhé bariéra“, a naopak; 

 v rámci jednoho veřejného prostranství, uličního profilu či komunikace někdy nelze zajistit 
plnohodnotné a bezpečné řešení pro cyklistický provoz jedním opatřením infrastruktury; 

 kombinací opatření a více možnostmi cyklistického průjezdu (zpravidla souběžně vedle sebe 
v hlavním dopravním i přidruženém prostoru) to ale může být možné. 

Důvodem bývá kombinace více faktorů, zejména: 
 širší kontext a vazby v rámci území; 
 ekonomické, provozní a prostorové možnosti; 
 preference jednotlivých tematických požadavků na prostor kladených. 

2.3.3.2 Souběh integrovaného a chráněného koridoru 

Obrázek 2 – Příklad souběhu integrovaného a chráněného koridoru 

Těsný souběh integrovaného a chráněného koridoru vychází zpravidla z širších prostorových, 
urbanistických a provozně-funkčních vztahů v území: 

 integrovaný koridor sleduje především hlavní urbanistické osy a komunikace, zatímco 
chráněný koridor (často „zelený“ převážně v přírodním prostředí) klidové území apod.; 

 každý slouží zcela jinému účelu a často musí splňovat velmi odlišné uživatelské požadavky; 

 žádoucí je zachování kontinuity odlišných charakterů cyklistického průjezdu pro oba koridory 
v celé délce, včetně souběžného vedení, i když jsou v daném úseku de facto prostorově 
sloučeny v jednom koridoru (prostoru jedné komunikace); 

 v tomto kontextu bývá často vhodné zajistit realizaci cyklistických opatření v hlavním 
dopravním prostoru i prostoru přidruženém, například kombinaci jízdních pruhů pro cyklisty 
ve vozovce a souběžně režim stezky pro chodce a cyklisty na souběžné chodníkové stezce. 
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2.3.3.3 Křížení vazeb a propojení 

Obrázek 3 – Příklad křížení vazeb a propojení 

K souběhu více opatření pro cyklisty dochází často v případě přesmyku chráněného koridoru nebo 
zklidněné vazby (propojení zklidněných oblastí) přes integrovaný koridor či v obdobných situacích: 

 jedná se zpravidla o relativně krátké úseky, kdy ke křížení (resp. vzájemnému provázání) 
nemůže dojít příčně v nejpřímějším možném směru – vzniká tak lokální souběh například 
v prostoru vozovky a chodníkové stezky, než dojde k jejímu samotnému překřížení; 

 obdobně v případě některých složitějších křižovatkových uzlů je pro některé pohyby 
a propojení vazeb koexistence možnosti souběžných cyklistických průjezdů nezbytná; 

 například při kontinuálním průjezdu ve vozovce není žádoucí převádět cyklisty v krátkém 
úseku do přidruženého prostoru, přestože je zde legalizován provoz jízdních kol s ohledem na 
napojení přilehlého území nebo příčný průjezd. 

2.3.3.4 Princip řešení formou „duálního průjezdu“ 

Obrázek 4 – Princip řešení formou „duálního průjezdu“ 

Zajištění možnosti souběžného cyklistického provozu v hlavním dopravním prostoru i v přidruženém 
prostoru je zpravidla vhodné v rámci integrovaných koridorů tam, kde není plnohodnotná 
samostatná cyklistická infrastruktura (vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, samostatný cyklistický pás):  

 důvody zřízení úpravy jsou zpravidla prostorové a ekonomické, resp. provozně-organizační; 

 jedná se o umožnění sdílení prostoru s motorovou i pěší dopravou, kdy mají cyklisté obě 
možnosti na výběr a vybírají si podle svých aktuálních možností, schopností a preferencí; 

 ve vozovce mohou cyklisté projet rychleji, ale bez opatření zohledňujících cyklistický provoz, 
což při vyšší intenzitě automobilové dopravy pro mnohé z nich nemusí být komfortní; 

 na souběžné stezce se může jednat o klidné prostředí, ale vzhledem k nezbytné 
ohleduplnosti vůči chodcům a příčným vazbám se ztrátou přednosti v jízdě bývá průjezd 
pomalý a pro zkušené cyklisty velmi nekomfortní; 

 preference a množství cyklistů jedoucích v hlavním dopravním a přidruženém prostoru se 
mohou měnit (v průběhu dne, týdne, roku), zejména s ohledem na aktuální intenzity 
automobilového a pěšího provozu, údržbu a sjízdnost jednotlivých částí komunikace atd. 
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 na souběžné stezce se může jednat o klidné prostředí, ale vzhledem k nezbytné 
ohleduplnosti vůči chodcům a příčným vazbám se ztrátou přednosti v jízdě bývá průjezd 
pomalý a pro zkušené cyklisty velmi nekomfortní; 

 preference a množství cyklistů jedoucích v hlavním dopravním a přidruženém prostoru se 
mohou měnit (v průběhu dne, týdne, roku), zejména s ohledem na aktuální intenzity 
automobilového a pěšího provozu, údržbu a sjízdnost jednotlivých částí komunikace atd. 
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4.9.4 Stezka pro cyklisty (C 8a) 

Obrázek 22 – Stezka pro cyklisty (obousměrná / jednosměrná) 

4.9.4.1 Obecně 
 Určena pouze pro cyklistický provoz, nikoliv pro chůzi, může být využívána bruslaři; 
 podmínkou zřízení je zajištění alespoň srovnatelně atraktivní souběžné trasy pro chodce; 
 provoz je standardně obousměrný, v odůvodněných případech se provádí omezení na 

jednosměrný provoz pomocí dopravního značení obdobně jako na běžné komunikaci. 

4.9.4.2 Způsob značení 
Z hlediska svislého dopravního značení: 

 začátek samostatné stezky pro cyklisty se vždy označuje dopravní značkou „Stezka pro 
cyklisty“ (C 8a); 

 ukončení se provádí dopravní značkou „Konec stezky pro cyklisty“ (C 8b) nebo označením 
začátku jiné navazující stezky. 

Z hlediska vodorovného dopravního značení: 
 u obousměrného provozu se zpravidla vyznačuje středová čára a symboly jízdních kol; 
 v případě jednosměrného provozu se zpravidla k symbolu jízdního kola doplňuje zmenšená 

směrová šipka (V 9a). 

4.9.4.3 Šířkové parametry 
Šířka samostatné stezky pro cyklisty se navrhuje podle kapitoly Návrhové parametry, tj. 1,0 m pro 
jeden směr jízdy. Uvažovanou světlou šířku stezky je nezbytné zvětšit o boční bezpečnostní odstupy. 

V odůvodněných případech mohou být obousměrné stezky pro cyklisty jednopruhové: 
 při současných i výhledových nízkých intenzitách cyklistického provozu (≤ 20 cyklistů/h); 
 lokálně při velmi stísněných poměrech ve stávajícím stabilizovaném území; 
 nenahrazují jízdu ve vozovce v dané vazbě a neumožňují pohyb bruslařů. 

4.9.4.4 Bezbariérovost 
 Pro provoz na stezkách pro cyklisty se úpravy ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

neprovádějí; 

 chodníky a plochy určené pro pěší provoz navazující na stezku pro cyklisty ve stejné výškové 
úrovni se oddělují varovným, resp. hmatným pásem upozorňujícím na provoz jízdních kol 
v případě, že mají umožňovat samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace; 

 pokud přiléhající prostor není pro tyto osoby řešen, resp. se již nachází za jiným varovným 
pásem, v obytné zóně apod., hmatové úpravy se neprovádějí. 
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4.9.5 Stezka pro chodce a cyklisty dělená (C 10a) 

Obrázek 23 – Stezka pro chodce a cyklisty dělená obousměrná (s hmatným pásem / bez hmatného pásu) 

 Obrázek 24 – Stezka pro chodce a cyklisty dělená jednosměrná (s hmatným pásem / bez hmatného pásu) 

4.9.5.1 Obecně 
 Určena pro oddělený pěší a cyklistický provoz vedle sebe v rámci jednoho prostoru; 

 provoz je zpravidla obousměrný v rámci příslušných pásů, jednosměrné omezení 
cyklistického provozu se provádí zpravidla v kontextu širších provozně-prostorových vztahů; 

 prostorově relativně náročné řešení, v minimálních návrhových parametrech zpravidla 
nevyhovuje běžnému provozu (nerespektováno jednotlivými uživateli, především chodci); 

 bez nadstandardních rozměrů problematické pro bruslaře, kteří se teoreticky mohou 
pohybovat v částech stezky určených pro chodce i pro cyklisty. 

4.9.5.2 Způsob značení 
Z hlediska svislého dopravního značení: 

 začátek stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem se vždy označuje dopravní 
značkou „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“ (C 10a); 

 ukončení se provádí dopravní značkou „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“ (C 10b) 
nebo označením začátku jiné navazující stezky; 

 vyobrazení symbolu chodců a jízdního kola na svislých dopravních značkách má z pohledu 
uživatele odpovídat reálnému provoznímu uspořádání příslušných pásů pro chodce a cyklisty. 

Z hlediska vodorovného dopravního značení: 
 v rámci obousměrného cyklistického pásu se zpravidla vyznačuje středová čára; 

 vodicí čára pro oddělení pěšího a cyklistického pásu se vyznačuje především v případě, že zde 
pro jejich oddělení není umístěn hmatný pás; 

 symboly jízdních kol se umisťují vždy, v souladu s principy pro stezky pro cyklisty (C 8a); 

 symboly chodců se umisťují v rámci pěšího pásu, pokud je to s ohledem na uživatelskou 
názornost a nezaměnitelnost vhodné (zejména při užití stejného materiálu povrchu pásů). 
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4.9.6 Stezka pro chodce a cyklisty společná (C 9a) 

Obrázek 25 – Stezka pro chodce a cyklisty společná (v celé šířce / s vymezeným pásem pouze pro chodce) 

4.9.6.1 Obecně 

 Určena pro společný pěší a cyklistický provoz v jednom prostoru, může být užívána bruslaři; 
 provoz je standardně obousměrný pro všechny uživatele, jednosměrné omezení cyklistického 

provozu se provádí pouze výjimečně v odůvodněných případech; 
 režim je vhodný především pro liniová vedení tras, včetně jejich napojení; 
 uživatelé se zpravidla pohybují vpravo, rychlejší míjejí pomalejší zleva; 
 zvláště pro zajištění bezkolizního pohybu bruslařů prostorově nejefektivnější řešení; 
 v odůvodněných případech je přípustné užití pro vymezenou síť tras a propojení namísto 

režimu zóny či omezení na vjezdu do vymezené oblasti (s omezeným množstvím přístupů). 

4.9.6.2 Způsob značení 
Z hlediska svislého dopravního značení: 

 začátek společné stezky pro chodce a cyklisty se vždy označuje dopravní značkou „Stezka pro 
chodce a cyklisty společná“ (C 9a); 

 ukončení se provádí dopravní značkou „Konec stezky pro chodce a cyklisty společné“ (C 9b) 
nebo označením začátku jiné navazující stezky. 

Z hlediska vodorovného dopravního značení: 
 středová čára se vyznačuje zpravidla v případě intenzivního provozu a na významných 

cyklistických trasách, pokud by z pohledu uživatelů byly potenciálně snadno zaměnitelné 
s prostorem určeným pouze pro chůzi; 

 symboly chodců a jízdních kol se vyznačují vždy společně za sebou (nebo v místech křížení 
vedle sebe), vyobrazení pouze jednoho z těchto symbolů je nepřípustné; 

 zmenšené směrové šipky se běžně nevyznačují. 

4.9.6.3 Šířkové parametry 
Šířka stezky se společným provozem chodců a cyklistů se navrhuje zejména v závislosti na současné 
i výhledově předpokládané intenzitě bezmotorového provozu (pěšího, cyklistického, bruslařského). 
Uvažovanou světlou šířku stezky je nezbytné zvětšit o boční bezpečnostní odstupy. 
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4.9.7 Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol (C 7a + E 13) 

 Obrázek 26 – Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol 

4.9.7.1 Obecně 
Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol je obdobou pěší zóny s povoleným cyklistickým 
provozem pro liniové úseky. Namísto stezky pro chodce a cyklisty společné se užívá zejména pokud: 

 stavebně-provozní parametry stezky jsou především pěšího charakteru (například stávající 
chodník s legalizovaným cyklistickým provozem); 

 je vhodné zdůraznit, že je užití dané stezky pro cyklisty nepovinné (zejména při souběžném 
vedení s vozovkou); 

 na stezce je nutné doplňkově umožnit provoz dalších vybraných vozidel s jasně definovanými 
právy a povinnostmi (např. vozidla povodí nebo pro příjezd k nemovitosti). 

4.9.7.2 Způsob značení 
Z hlediska svislého dopravního značení: 

 začátek stezky pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol se vždy označuje dopravní 
značkou „Stezka pro chodce“ (C 7a) s dodatkovou tabulku se symbolem jízdního kola 
a textem „VJEZD POVOLEN“ (E 13); 

 ukončení se provádí dopravní značkou „Konec stezky pro chodce“ (C 7b) s dodatkovou 
tabulku se symbolem jízdního kola, textem „VJEZD POVOLEN“ a červeným diagonálním 
přeškrtnutím (E 13) nebo označením začátku jiné navazující stezky; 

 pokud na stezku pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol navazuje stezka pro chodce 
s vyloučeným cyklistickým provozem, osazuje se značka „Stezka pro chodce“ (C 7a) 
s dodatkovou tabulkou s přeškrtnutím (E 13) shodnou s tabulkou umisťovanou pod C 7b. 

Z hlediska vodorovného dopravního značení: 

 vodorovné dopravní značení se zpravidla neužívá; 

 pokud je vhodné na cyklistický provoz upozornit, užívají se malé piktogramy chodce a cyklisty 
(zmenšený symbol piktogramového koridoru bez směrového znaku) vedle sebe, zejména 
v místech pěších napojení. 

4.9.7.3 Šířkové parametry 
Z hlediska šířkových parametrů se vychází ze zásad pro stezky pro chodce (C 7a). 

4.9.7.4 Bezbariérovost 
Pokud má být daná stezka řešena jako bezbariérová ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace, navrhuje se jako běžný chodník, resp. stezka pro chodce. 

 

TP 179 – 05/2017           49 

4.9.5 Stezka pro chodce a cyklisty dělená (C 10a) 

Obrázek 23 – Stezka pro chodce a cyklisty dělená obousměrná (s hmatným pásem / bez hmatného pásu) 

 Obrázek 24 – Stezka pro chodce a cyklisty dělená jednosměrná (s hmatným pásem / bez hmatného pásu) 

4.9.5.1 Obecně 
 Určena pro oddělený pěší a cyklistický provoz vedle sebe v rámci jednoho prostoru; 

 provoz je zpravidla obousměrný v rámci příslušných pásů, jednosměrné omezení 
cyklistického provozu se provádí zpravidla v kontextu širších provozně-prostorových vztahů; 

 prostorově relativně náročné řešení, v minimálních návrhových parametrech zpravidla 
nevyhovuje běžnému provozu (nerespektováno jednotlivými uživateli, především chodci); 

 bez nadstandardních rozměrů problematické pro bruslaře, kteří se teoreticky mohou 
pohybovat v částech stezky určených pro chodce i pro cyklisty. 

4.9.5.2 Způsob značení 
Z hlediska svislého dopravního značení: 

 začátek stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem se vždy označuje dopravní 
značkou „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“ (C 10a); 

 ukončení se provádí dopravní značkou „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“ (C 10b) 
nebo označením začátku jiné navazující stezky; 

 vyobrazení symbolu chodců a jízdního kola na svislých dopravních značkách má z pohledu 
uživatele odpovídat reálnému provoznímu uspořádání příslušných pásů pro chodce a cyklisty. 

Z hlediska vodorovného dopravního značení: 
 v rámci obousměrného cyklistického pásu se zpravidla vyznačuje středová čára; 

 vodicí čára pro oddělení pěšího a cyklistického pásu se vyznačuje především v případě, že zde 
pro jejich oddělení není umístěn hmatný pás; 

 symboly jízdních kol se umisťují vždy, v souladu s principy pro stezky pro cyklisty (C 8a); 

 symboly chodců se umisťují v rámci pěšího pásu, pokud je to s ohledem na uživatelskou 
názornost a nezaměnitelnost vhodné (zejména při užití stejného materiálu povrchu pásů). 

 

Režimy stezek
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4.9.4 Stezka pro cyklisty (C 8a) 

Obrázek 22 – Stezka pro cyklisty (obousměrná / jednosměrná) 

4.9.4.1 Obecně 
 Určena pouze pro cyklistický provoz, nikoliv pro chůzi, může být využívána bruslaři; 
 podmínkou zřízení je zajištění alespoň srovnatelně atraktivní souběžné trasy pro chodce; 
 provoz je standardně obousměrný, v odůvodněných případech se provádí omezení na 

jednosměrný provoz pomocí dopravního značení obdobně jako na běžné komunikaci. 

4.9.4.2 Způsob značení 
Z hlediska svislého dopravního značení: 

 začátek samostatné stezky pro cyklisty se vždy označuje dopravní značkou „Stezka pro 
cyklisty“ (C 8a); 

 ukončení se provádí dopravní značkou „Konec stezky pro cyklisty“ (C 8b) nebo označením 
začátku jiné navazující stezky. 

Z hlediska vodorovného dopravního značení: 
 u obousměrného provozu se zpravidla vyznačuje středová čára a symboly jízdních kol; 
 v případě jednosměrného provozu se zpravidla k symbolu jízdního kola doplňuje zmenšená 

směrová šipka (V 9a). 

4.9.4.3 Šířkové parametry 
Šířka samostatné stezky pro cyklisty se navrhuje podle kapitoly Návrhové parametry, tj. 1,0 m pro 
jeden směr jízdy. Uvažovanou světlou šířku stezky je nezbytné zvětšit o boční bezpečnostní odstupy. 

V odůvodněných případech mohou být obousměrné stezky pro cyklisty jednopruhové: 
 při současných i výhledových nízkých intenzitách cyklistického provozu (≤ 20 cyklistů/h); 
 lokálně při velmi stísněných poměrech ve stávajícím stabilizovaném území; 
 nenahrazují jízdu ve vozovce v dané vazbě a neumožňují pohyb bruslařů. 

4.9.4.4 Bezbariérovost 
 Pro provoz na stezkách pro cyklisty se úpravy ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

neprovádějí; 

 chodníky a plochy určené pro pěší provoz navazující na stezku pro cyklisty ve stejné výškové 
úrovni se oddělují varovným, resp. hmatným pásem upozorňujícím na provoz jízdních kol 
v případě, že mají umožňovat samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace; 

 pokud přiléhající prostor není pro tyto osoby řešen, resp. se již nachází za jiným varovným 
pásem, v obytné zóně apod., hmatové úpravy se neprovádějí. 
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4.9.5 Stezka pro chodce a cyklisty dělená (C 10a) 

Obrázek 23 – Stezka pro chodce a cyklisty dělená obousměrná (s hmatným pásem / bez hmatného pásu) 

 Obrázek 24 – Stezka pro chodce a cyklisty dělená jednosměrná (s hmatným pásem / bez hmatného pásu) 

4.9.5.1 Obecně 
 Určena pro oddělený pěší a cyklistický provoz vedle sebe v rámci jednoho prostoru; 

 provoz je zpravidla obousměrný v rámci příslušných pásů, jednosměrné omezení 
cyklistického provozu se provádí zpravidla v kontextu širších provozně-prostorových vztahů; 

 prostorově relativně náročné řešení, v minimálních návrhových parametrech zpravidla 
nevyhovuje běžnému provozu (nerespektováno jednotlivými uživateli, především chodci); 

 bez nadstandardních rozměrů problematické pro bruslaře, kteří se teoreticky mohou 
pohybovat v částech stezky určených pro chodce i pro cyklisty. 

4.9.5.2 Způsob značení 
Z hlediska svislého dopravního značení: 

 začátek stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem se vždy označuje dopravní 
značkou „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“ (C 10a); 

 ukončení se provádí dopravní značkou „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“ (C 10b) 
nebo označením začátku jiné navazující stezky; 

 vyobrazení symbolu chodců a jízdního kola na svislých dopravních značkách má z pohledu 
uživatele odpovídat reálnému provoznímu uspořádání příslušných pásů pro chodce a cyklisty. 

Z hlediska vodorovného dopravního značení: 
 v rámci obousměrného cyklistického pásu se zpravidla vyznačuje středová čára; 

 vodicí čára pro oddělení pěšího a cyklistického pásu se vyznačuje především v případě, že zde 
pro jejich oddělení není umístěn hmatný pás; 

 symboly jízdních kol se umisťují vždy, v souladu s principy pro stezky pro cyklisty (C 8a); 

 symboly chodců se umisťují v rámci pěšího pásu, pokud je to s ohledem na uživatelskou 
názornost a nezaměnitelnost vhodné (zejména při užití stejného materiálu povrchu pásů). 
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4.9.6 Stezka pro chodce a cyklisty společná (C 9a) 

Obrázek 25 – Stezka pro chodce a cyklisty společná (v celé šířce / s vymezeným pásem pouze pro chodce) 

4.9.6.1 Obecně 

 Určena pro společný pěší a cyklistický provoz v jednom prostoru, může být užívána bruslaři; 
 provoz je standardně obousměrný pro všechny uživatele, jednosměrné omezení cyklistického 

provozu se provádí pouze výjimečně v odůvodněných případech; 
 režim je vhodný především pro liniová vedení tras, včetně jejich napojení; 
 uživatelé se zpravidla pohybují vpravo, rychlejší míjejí pomalejší zleva; 
 zvláště pro zajištění bezkolizního pohybu bruslařů prostorově nejefektivnější řešení; 
 v odůvodněných případech je přípustné užití pro vymezenou síť tras a propojení namísto 

režimu zóny či omezení na vjezdu do vymezené oblasti (s omezeným množstvím přístupů). 

4.9.6.2 Způsob značení 
Z hlediska svislého dopravního značení: 

 začátek společné stezky pro chodce a cyklisty se vždy označuje dopravní značkou „Stezka pro 
chodce a cyklisty společná“ (C 9a); 

 ukončení se provádí dopravní značkou „Konec stezky pro chodce a cyklisty společné“ (C 9b) 
nebo označením začátku jiné navazující stezky. 

Z hlediska vodorovného dopravního značení: 
 středová čára se vyznačuje zpravidla v případě intenzivního provozu a na významných 

cyklistických trasách, pokud by z pohledu uživatelů byly potenciálně snadno zaměnitelné 
s prostorem určeným pouze pro chůzi; 

 symboly chodců a jízdních kol se vyznačují vždy společně za sebou (nebo v místech křížení 
vedle sebe), vyobrazení pouze jednoho z těchto symbolů je nepřípustné; 
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4.9.7 Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol (C 7a + E 13) 

 Obrázek 26 – Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol 

4.9.7.1 Obecně 
Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol je obdobou pěší zóny s povoleným cyklistickým 
provozem pro liniové úseky. Namísto stezky pro chodce a cyklisty společné se užívá zejména pokud: 

 stavebně-provozní parametry stezky jsou především pěšího charakteru (například stávající 
chodník s legalizovaným cyklistickým provozem); 

 je vhodné zdůraznit, že je užití dané stezky pro cyklisty nepovinné (zejména při souběžném 
vedení s vozovkou); 

 na stezce je nutné doplňkově umožnit provoz dalších vybraných vozidel s jasně definovanými 
právy a povinnostmi (např. vozidla povodí nebo pro příjezd k nemovitosti). 

4.9.7.2 Způsob značení 
Z hlediska svislého dopravního značení: 

 začátek stezky pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol se vždy označuje dopravní 
značkou „Stezka pro chodce“ (C 7a) s dodatkovou tabulku se symbolem jízdního kola 
a textem „VJEZD POVOLEN“ (E 13); 

 ukončení se provádí dopravní značkou „Konec stezky pro chodce“ (C 7b) s dodatkovou 
tabulku se symbolem jízdního kola, textem „VJEZD POVOLEN“ a červeným diagonálním 
přeškrtnutím (E 13) nebo označením začátku jiné navazující stezky; 

 pokud na stezku pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol navazuje stezka pro chodce 
s vyloučeným cyklistickým provozem, osazuje se značka „Stezka pro chodce“ (C 7a) 
s dodatkovou tabulkou s přeškrtnutím (E 13) shodnou s tabulkou umisťovanou pod C 7b. 

Z hlediska vodorovného dopravního značení: 

 vodorovné dopravní značení se zpravidla neužívá; 

 pokud je vhodné na cyklistický provoz upozornit, užívají se malé piktogramy chodce a cyklisty 
(zmenšený symbol piktogramového koridoru bez směrového znaku) vedle sebe, zejména 
v místech pěších napojení. 

4.9.7.3 Šířkové parametry 
Z hlediska šířkových parametrů se vychází ze zásad pro stezky pro chodce (C 7a). 

4.9.7.4 Bezbariérovost 
Pokud má být daná stezka řešena jako bezbariérová ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace, navrhuje se jako běžný chodník, resp. stezka pro chodce. 
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4.9.5 Stezka pro chodce a cyklisty dělená (C 10a) 

Obrázek 23 – Stezka pro chodce a cyklisty dělená obousměrná (s hmatným pásem / bez hmatného pásu) 

 Obrázek 24 – Stezka pro chodce a cyklisty dělená jednosměrná (s hmatným pásem / bez hmatného pásu) 

4.9.5.1 Obecně 
 Určena pro oddělený pěší a cyklistický provoz vedle sebe v rámci jednoho prostoru; 

 provoz je zpravidla obousměrný v rámci příslušných pásů, jednosměrné omezení 
cyklistického provozu se provádí zpravidla v kontextu širších provozně-prostorových vztahů; 

 prostorově relativně náročné řešení, v minimálních návrhových parametrech zpravidla 
nevyhovuje běžnému provozu (nerespektováno jednotlivými uživateli, především chodci); 

 bez nadstandardních rozměrů problematické pro bruslaře, kteří se teoreticky mohou 
pohybovat v částech stezky určených pro chodce i pro cyklisty. 

4.9.5.2 Způsob značení 
Z hlediska svislého dopravního značení: 

 začátek stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem se vždy označuje dopravní 
značkou „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“ (C 10a); 

 ukončení se provádí dopravní značkou „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“ (C 10b) 
nebo označením začátku jiné navazující stezky; 

 vyobrazení symbolu chodců a jízdního kola na svislých dopravních značkách má z pohledu 
uživatele odpovídat reálnému provoznímu uspořádání příslušných pásů pro chodce a cyklisty. 

Z hlediska vodorovného dopravního značení: 
 v rámci obousměrného cyklistického pásu se zpravidla vyznačuje středová čára; 

 vodicí čára pro oddělení pěšího a cyklistického pásu se vyznačuje především v případě, že zde 
pro jejich oddělení není umístěn hmatný pás; 

 symboly jízdních kol se umisťují vždy, v souladu s principy pro stezky pro cyklisty (C 8a); 

 symboly chodců se umisťují v rámci pěšího pásu, pokud je to s ohledem na uživatelskou 
názornost a nezaměnitelnost vhodné (zejména při užití stejného materiálu povrchu pásů). 

 

Režimy stezek
PSP ČR   /   2020-09-03   /   seminář k cyklonovele  /   Tomáš Cach  /  nepovinná infrastruktura

povinen (dle zákona i vyhlášky)

nepovinen (dle zákona i vyhlášky)

nepovinen dle zákona 
(není vyjmenováno v § 57)

vs. povinen dle vyhlášky 
(které to však poněkud nepřísluší)



PSP ČR   /   2020-09-03   /   seminář k cyklonovele  /   Tomáš Cach  /  nepovinná infrastruktura



PSP ČR   /   2020-09-03   /   seminář k cyklonovele  /   Tomáš Cach  /  nepovinná infrastruktura



PSP ČR   /   2020-09-03   /   seminář k cyklonovele  /   Tomáš Cach  /  nepovinná infrastruktura



PSP ČR   /   2020-09-03   /   seminář k cyklonovele  /   Tomáš Cach  /  nepovinná infrastruktura



PSP ČR   /   2020-09-03   /   seminář k cyklonovele  /   Tomáš Cach  /  nepovinná infrastruktura



vliv charakteru a provozu – trvale i okamžitě
PSP ČR   /   2020-09-03   /   seminář k cyklonovele  /   Tomáš Cach  /  nepovinná infrastruktura



vliv křížení a křižovatek
PSP ČR   /   2020-09-03   /   seminář k cyklonovele  /   Tomáš Cach  /  nepovinná infrastruktura



vliv křížení a křižovatek
PSP ČR   /   2020-09-03   /   seminář k cyklonovele  /   Tomáš Cach  /  nepovinná infrastruktura



vliv křížení a křižovatek
PSP ČR   /   2020-09-03   /   seminář k cyklonovele  /   Tomáš Cach  /  nepovinná infrastruktura
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2.3.3.3 Křížení vazeb a propojení 

Obrázek 3 – Příklad křížení vazeb a propojení 

K souběhu více opatření pro cyklisty dochází často v případě přesmyku chráněného koridoru nebo 
zklidněné vazby (propojení zklidněných oblastí) přes integrovaný koridor či v obdobných situacích: 

 jedná se zpravidla o relativně krátké úseky, kdy ke křížení (resp. vzájemnému provázání) 
nemůže dojít příčně v nejpřímějším možném směru – vzniká tak lokální souběh například 
v prostoru vozovky a chodníkové stezky, než dojde k jejímu samotnému překřížení; 

 obdobně v případě některých složitějších křižovatkových uzlů je pro některé pohyby 
a propojení vazeb koexistence možnosti souběžných cyklistických průjezdů nezbytná; 

 například při kontinuálním průjezdu ve vozovce není žádoucí převádět cyklisty v krátkém 
úseku do přidruženého prostoru, přestože je zde legalizován provoz jízdních kol s ohledem na 
napojení přilehlého území nebo příčný průjezd. 

2.3.3.4 Princip řešení formou „duálního průjezdu“ 

Obrázek 4 – Princip řešení formou „duálního průjezdu“ 

Zajištění možnosti souběžného cyklistického provozu v hlavním dopravním prostoru i v přidruženém 
prostoru je zpravidla vhodné v rámci integrovaných koridorů tam, kde není plnohodnotná 
samostatná cyklistická infrastruktura (vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, samostatný cyklistický pás):  

 důvody zřízení úpravy jsou zpravidla prostorové a ekonomické, resp. provozně-organizační; 

 jedná se o umožnění sdílení prostoru s motorovou i pěší dopravou, kdy mají cyklisté obě 
možnosti na výběr a vybírají si podle svých aktuálních možností, schopností a preferencí; 

 ve vozovce mohou cyklisté projet rychleji, ale bez opatření zohledňujících cyklistický provoz, 
což při vyšší intenzitě automobilové dopravy pro mnohé z nich nemusí být komfortní; 

 na souběžné stezce se může jednat o klidné prostředí, ale vzhledem k nezbytné 
ohleduplnosti vůči chodcům a příčným vazbám se ztrátou přednosti v jízdě bývá průjezd 
pomalý a pro zkušené cyklisty velmi nekomfortní; 

 preference a množství cyklistů jedoucích v hlavním dopravním a přidruženém prostoru se 
mohou měnit (v průběhu dne, týdne, roku), zejména s ohledem na aktuální intenzity 
automobilového a pěšího provozu, údržbu a sjízdnost jednotlivých částí komunikace atd. 
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 důvody zřízení úpravy jsou zpravidla prostorové a ekonomické, resp. provozně-organizační; 

 jedná se o umožnění sdílení prostoru s motorovou i pěší dopravou, kdy mají cyklisté obě 
možnosti na výběr a vybírají si podle svých aktuálních možností, schopností a preferencí; 

 ve vozovce mohou cyklisté projet rychleji, ale bez opatření zohledňujících cyklistický provoz, 
což při vyšší intenzitě automobilové dopravy pro mnohé z nich nemusí být komfortní; 

 na souběžné stezce se může jednat o klidné prostředí, ale vzhledem k nezbytné 
ohleduplnosti vůči chodcům a příčným vazbám se ztrátou přednosti v jízdě bývá průjezd 
pomalý a pro zkušené cyklisty velmi nekomfortní; 

 preference a množství cyklistů jedoucích v hlavním dopravním a přidruženém prostoru se 
mohou měnit (v průběhu dne, týdne, roku), zejména s ohledem na aktuální intenzity 
automobilového a pěšího provozu, údržbu a sjízdnost jednotlivých částí komunikace atd. 
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2.3.3.3 Křížení vazeb a propojení 

Obrázek 3 – Příklad křížení vazeb a propojení 

K souběhu více opatření pro cyklisty dochází často v případě přesmyku chráněného koridoru nebo 
zklidněné vazby (propojení zklidněných oblastí) přes integrovaný koridor či v obdobných situacích: 

 jedná se zpravidla o relativně krátké úseky, kdy ke křížení (resp. vzájemnému provázání) 
nemůže dojít příčně v nejpřímějším možném směru – vzniká tak lokální souběh například 
v prostoru vozovky a chodníkové stezky, než dojde k jejímu samotnému překřížení; 

 obdobně v případě některých složitějších křižovatkových uzlů je pro některé pohyby 
a propojení vazeb koexistence možnosti souběžných cyklistických průjezdů nezbytná; 

 například při kontinuálním průjezdu ve vozovce není žádoucí převádět cyklisty v krátkém 
úseku do přidruženého prostoru, přestože je zde legalizován provoz jízdních kol s ohledem na 
napojení přilehlého území nebo příčný průjezd. 

2.3.3.4 Princip řešení formou „duálního průjezdu“ 

Obrázek 4 – Princip řešení formou „duálního průjezdu“ 

Zajištění možnosti souběžného cyklistického provozu v hlavním dopravním prostoru i v přidruženém 
prostoru je zpravidla vhodné v rámci integrovaných koridorů tam, kde není plnohodnotná 
samostatná cyklistická infrastruktura (vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, samostatný cyklistický pás):  

 důvody zřízení úpravy jsou zpravidla prostorové a ekonomické, resp. provozně-organizační; 

 jedná se o umožnění sdílení prostoru s motorovou i pěší dopravou, kdy mají cyklisté obě 
možnosti na výběr a vybírají si podle svých aktuálních možností, schopností a preferencí; 

 ve vozovce mohou cyklisté projet rychleji, ale bez opatření zohledňujících cyklistický provoz, 
což při vyšší intenzitě automobilové dopravy pro mnohé z nich nemusí být komfortní; 

 na souběžné stezce se může jednat o klidné prostředí, ale vzhledem k nezbytné 
ohleduplnosti vůči chodcům a příčným vazbám se ztrátou přednosti v jízdě bývá průjezd 
pomalý a pro zkušené cyklisty velmi nekomfortní; 

 preference a množství cyklistů jedoucích v hlavním dopravním a přidruženém prostoru se 
mohou měnit (v průběhu dne, týdne, roku), zejména s ohledem na aktuální intenzity 
automobilového a pěšího provozu, údržbu a sjízdnost jednotlivých částí komunikace atd. 
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...a co v křižovatkách a řazení?
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Obrázek 27 – Zohlednění cyklistického provozu v řadicích pruzích 
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Křižovatky a křížení / zohlednění cyklistického provozu v řadicích pruzích
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5.3.2.4 Ochranné a vyhrazené pruhy pro cyklisty v rámci řadicích pruhů 

5.3.2.4.1 Obecně 
Jízdní pruh pro cyklisty v řazení může být ochranný nebo vyhrazený, v souladu se zásadami pro 
mezikřižovatkové úseky: 

 cyklisté užívají ochranné a vyhrazené pruhy pro cyklisty pouze pro vyznačené směry jízdy; 
 pokud pro daný směr jízdy ochranný nebo vyhrazený pruh pro cyklisty vyznačen není, 

pohybují se cyklisté ve společném provozu, nebo s využitím jiného opatření, je-li provedeno. 

V rámci uspořádání řadicích pruhů se ochranné a vyhrazené pruhy pro cyklisty umisťují tak, aby se 
v daném směru jízdní dráhy jízdních kol a ostatních vozidel nekřížily. Výjimkou je pouze křížení 
vozidel odbočujících vpravo přes souběžně vedený ochranný nebo vyhrazený pruh pro cyklisty. 

5.3.2.4.2 Ochranný pruh pro cyklisty v řazení 
 Ochranný pruh pro cyklisty se na svislém dopravním značení nezobrazuje; 
 v rámci vyznačení řadicích pruhů má být vždy zřejmé, ze kterého souběžného jízdního pruhu 

jej ostatní vozidla mohou pojíždět a ze kterého nikoliv. 

5.3.2.4.3 Vyhrazený pruh pro cyklisty v řazení 
 Vyhrazený pruh pro cyklisty se označuje kombinací svislých dopravních značek „Řadicí pruhy“ 

(IP 19) a „Vyhrazený jízdní pruh“ (IP 20a) sdruženými v rámci jedné značky, případně 
dopravním značením na portále; 

 v rámci vyznačení řadicích pruhů má být vždy zřejmé, že nemá být v běžném provozu 
pojížděn ostatními vozidly, resp. ve kterém úseku je případně jeho přejíždění ostatními 
vozidly přípustné (z důvodu přeřazování). 

5.3.2.4.4 Způsoby počátečního rozřazení vozidel 
Podle způsobu počátečního rozřazení nastávají nejčastěji tyto základní případy: 

 nejprve probíhá rozřazení všech ostatních vozidel, teprve poté jízdních kol; 
 rozřazení všech vozidel (včetně jízdních kol) probíhá na začátku úseku řazení; 
 kombinace – nejprve probíhá rozřazení části vozidel a poté ostatních (včetně jízdních kol). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28 – Rozřazení jízdních kol: samostatně až po rozřazení ostatních vozidel / společně na začátku 

Křižovatky a křížení / zohlednění cyklistického provozu v řadicích pruzích
PSP ČR   /   2020-09-03   /   seminář k cyklonovele  /   Tomáš Cach  /  nepovinná infrastruktura



CYKLISTA JE POVINEN UŽÍT
= může jet jen tam, kam vede cyklopruh 
(např. jen rovně a ne vlevo či vpravo...), 
požadavky na přerušování cyklopruhů 

v oblasti řazení a křižovatek atd.

VS.
CYKLISTA JE POVINEN UŽÍT 
V DANÉM MÍSTĚ A SMĚRU
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...a co když je v úseku 
na obousměrné komunikaci 

zřízen cyklopruh jen v jednom směru?
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Obrázek 10 – Srovnání základních liniových integračních opatření pro cyklisty ve vozovce 
 

(u obruby / u podélného parkování / u vjezdu / v křižovatce) 

 

modelový příklad – srovnatená šířka vozovky s minimálním podélným sklonem
(např. šířka vozovky cca 8,00m, prakticky po rovině nebo jen mírné převýšení):

•   symetrické řešení
•   ochranné pruhy pro cyklisty v obou směrech
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Obrázek 10 – Srovnání základních liniových integračních opatření pro cyklisty ve vozovce 
 

(u obruby / u podélného parkování / u vjezdu / v křižovatce) 

 

modelový příklad – srovnatená šířka vozovky s výrazným podélným sklonem
(např. šířka vozovky cca 8,00m, velké převýšení = velké rozdíly rychlostí):

•   asymetrické řešení
•   vyhrazený pruh pro cyklisty ve stoupání / společný provoz v klesání
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2.3.3.3 Křížení vazeb a propojení 

Obrázek 3 – Příklad křížení vazeb a propojení 

K souběhu více opatření pro cyklisty dochází často v případě přesmyku chráněného koridoru nebo 
zklidněné vazby (propojení zklidněných oblastí) přes integrovaný koridor či v obdobných situacích: 

 jedná se zpravidla o relativně krátké úseky, kdy ke křížení (resp. vzájemnému provázání) 
nemůže dojít příčně v nejpřímějším možném směru – vzniká tak lokální souběh například 
v prostoru vozovky a chodníkové stezky, než dojde k jejímu samotnému překřížení; 

 obdobně v případě některých složitějších křižovatkových uzlů je pro některé pohyby 
a propojení vazeb koexistence možnosti souběžných cyklistických průjezdů nezbytná; 

 například při kontinuálním průjezdu ve vozovce není žádoucí převádět cyklisty v krátkém 
úseku do přidruženého prostoru, přestože je zde legalizován provoz jízdních kol s ohledem na 
napojení přilehlého území nebo příčný průjezd. 

2.3.3.4 Princip řešení formou „duálního průjezdu“ 

Obrázek 4 – Princip řešení formou „duálního průjezdu“ 

Zajištění možnosti souběžného cyklistického provozu v hlavním dopravním prostoru i v přidruženém 
prostoru je zpravidla vhodné v rámci integrovaných koridorů tam, kde není plnohodnotná 
samostatná cyklistická infrastruktura (vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, samostatný cyklistický pás):  

 důvody zřízení úpravy jsou zpravidla prostorové a ekonomické, resp. provozně-organizační; 

 jedná se o umožnění sdílení prostoru s motorovou i pěší dopravou, kdy mají cyklisté obě 
možnosti na výběr a vybírají si podle svých aktuálních možností, schopností a preferencí; 

 ve vozovce mohou cyklisté projet rychleji, ale bez opatření zohledňujících cyklistický provoz, 
což při vyšší intenzitě automobilové dopravy pro mnohé z nich nemusí být komfortní; 

 na souběžné stezce se může jednat o klidné prostředí, ale vzhledem k nezbytné 
ohleduplnosti vůči chodcům a příčným vazbám se ztrátou přednosti v jízdě bývá průjezd 
pomalý a pro zkušené cyklisty velmi nekomfortní; 

 preference a množství cyklistů jedoucích v hlavním dopravním a přidruženém prostoru se 
mohou měnit (v průběhu dne, týdne, roku), zejména s ohledem na aktuální intenzity 
automobilového a pěšího provozu, údržbu a sjízdnost jednotlivých částí komunikace atd. 
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Obrázek 10 – Srovnání základních liniových integračních opatření pro cyklisty ve vozovce 
 

(u obruby / u podélného parkování / u vjezdu / v křižovatce) 

 

modelový příklad – srovnatená šířka vozovky a intenzita provozu:

odlišné řešení opatření v závislosti na podélném sklonu komunikace

•   symetrické řešení (např. při minimálním či mírném převýšení):

•   asymetrické řešení (např. při výrazném převýšení):
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prostoru je zpravidla vhodné v rámci integrovaných koridorů tam, kde není plnohodnotná 
samostatná cyklistická infrastruktura (vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, samostatný cyklistický pás):  
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ohleduplnosti vůči chodcům a příčným vazbám se ztrátou přednosti v jízdě bývá průjezd 
pomalý a pro zkušené cyklisty velmi nekomfortní; 

 preference a množství cyklistů jedoucích v hlavním dopravním a přidruženém prostoru se 
mohou měnit (v průběhu dne, týdne, roku), zejména s ohledem na aktuální intenzity 
automobilového a pěšího provozu, údržbu a sjízdnost jednotlivých částí komunikace atd. 
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příklad / symetrické řešení / ochranné pruhy pro cyklisty Broumarská:
•  úsek zcela po rovině 

 (jednoznačná volba)
•  úsek s převýšením 

 (výraznější vliv intenzity provozu)
 

12                TP 179 – 05/2017 

2.3.3.3 Křížení vazeb a propojení 

Obrázek 3 – Příklad křížení vazeb a propojení 

K souběhu více opatření pro cyklisty dochází často v případě přesmyku chráněného koridoru nebo 
zklidněné vazby (propojení zklidněných oblastí) přes integrovaný koridor či v obdobných situacích: 

 jedná se zpravidla o relativně krátké úseky, kdy ke křížení (resp. vzájemnému provázání) 
nemůže dojít příčně v nejpřímějším možném směru – vzniká tak lokální souběh například 
v prostoru vozovky a chodníkové stezky, než dojde k jejímu samotnému překřížení; 

 obdobně v případě některých složitějších křižovatkových uzlů je pro některé pohyby 
a propojení vazeb koexistence možnosti souběžných cyklistických průjezdů nezbytná; 

 například při kontinuálním průjezdu ve vozovce není žádoucí převádět cyklisty v krátkém 
úseku do přidruženého prostoru, přestože je zde legalizován provoz jízdních kol s ohledem na 
napojení přilehlého území nebo příčný průjezd. 

2.3.3.4 Princip řešení formou „duálního průjezdu“ 

Obrázek 4 – Princip řešení formou „duálního průjezdu“ 

Zajištění možnosti souběžného cyklistického provozu v hlavním dopravním prostoru i v přidruženém 
prostoru je zpravidla vhodné v rámci integrovaných koridorů tam, kde není plnohodnotná 
samostatná cyklistická infrastruktura (vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, samostatný cyklistický pás):  

 důvody zřízení úpravy jsou zpravidla prostorové a ekonomické, resp. provozně-organizační; 

 jedná se o umožnění sdílení prostoru s motorovou i pěší dopravou, kdy mají cyklisté obě 
možnosti na výběr a vybírají si podle svých aktuálních možností, schopností a preferencí; 

 ve vozovce mohou cyklisté projet rychleji, ale bez opatření zohledňujících cyklistický provoz, 
což při vyšší intenzitě automobilové dopravy pro mnohé z nich nemusí být komfortní; 

 na souběžné stezce se může jednat o klidné prostředí, ale vzhledem k nezbytné 
ohleduplnosti vůči chodcům a příčným vazbám se ztrátou přednosti v jízdě bývá průjezd 
pomalý a pro zkušené cyklisty velmi nekomfortní; 

 preference a množství cyklistů jedoucích v hlavním dopravním a přidruženém prostoru se 
mohou měnit (v průběhu dne, týdne, roku), zejména s ohledem na aktuální intenzity 
automobilového a pěšího provozu, údržbu a sjízdnost jednotlivých částí komunikace atd. 
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příklad / asymetrické řešení / vyhrazený stoupací pruh pro cyklisty Vaníčkova:
•  prudké klesání – společný provoz 

 (rychlost blízká ostatním vozidlům)
•  prudké stoupání – oddělený provoz 

 (výrazný rozdíl rychlostí cyklo-auto)
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CYKLISTA JE POVINEN UŽÍT
(= může na dané komunikaci jezdit 
jen jedním směrem, v opačném ne)

VS.
CYKLISTA JE POVINEN UŽÍT 
V DANÉM MÍSTĚ A SMĚRU

PSP ČR   /   2020-09-03   /   seminář k cyklonovele  /   Tomáš Cach  /  nepovinná infrastruktura



„Je-li zřízena dálnice a silnice pro motorová vozidla, je motorista povinen jich užít?“

ilustrační podklad – mapy.cz
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DĚKUJI ZA POZORNOST.

        Ing. arch. Tomáš Cach

        +420 739 425 891

        tomascach@gmail.com

DISKUSE...
všechny fotografie užité v prezentaci: Ing. arch. Tomáš Cach


