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základní principy:

•		 nestavět	jednotlivé	uživatele	a	jejich	požadavky	proti	sobě,		
	 	 ale	hledat	win-win	řešení	pro	všechny
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základní principy:

•		 vytvářet	vyvážený	optimální	kompromis 
	 	 z	hlediska	všech	uživatelů 
 
  (namísto zajištění perfektního řešení pro jeden druh dopravy, 
  zcela na úkor podmínek jiného způsobu pohybu po městě);
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základní principy:

•		 vždy	je	vhodná	komplexní	provozně-prostorová	rozvaha 
	 	 pro	celé	veřejné	prostranství, 
 
  která umožňuje v duchu výše uvedeného v etapizaci 
  zlepšovat podmínky pro dopravu i nedopravní aktivity a funkce
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Testovací opatření „na zkoušku“ 
(nestavební odstraňování bariér)
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příklad: tramvajové zastávky a SSZ na Štvanici (SJM, 2017)

odstraňování	bariér
/	testovací	opatření	„na	zkoušku“
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Zohledňování cyklistického provozu 
(zpravidla nejopomíjenější téma)
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4.1.3 Šířkové zohledňování provozu jízdních kol ve společném provozu 

Na pozemní komunikaci mají mít cyklisté přednostně možnost pohybovat se při pravé straně vozovky 
nezávisle na pohybu ostatních vozidel, aby docházelo k co nejmenšímu vzájemnému omezování. 

 Obrázek 8 – Šířka vozovky (mezi obrubami) a její vliv na provoz jízdních kol a ostatních (osobních) vozidel 

Pokud je na komunikaci více souběžných jízdních pruhů nebo jsou komunikace či jízdní pruh 
dostatečně široké (≥  3,75 m, resp. 4,25 m u podélného stání), mohou ostatní vozidla bezpečně míjet 
jízdní kola v rámci jízdního pruhu nebo vybočením či přeřazením do sousedního jízdního pruhu. 

Pokud je úsek vozovky příliš úzký (např. mezi dvěma obrubami dělicího ostrůvku, podél tramvajového 
ostrůvku apod.) a pro bezpečné míjení či předjíždění jízdního kola automobilem nezbývá dostatek 
místa, je z hlediska zajištění bezpečnosti cyklistické dopravy vhodné navrhnout jízdní pruh co nejužší: 

 prakticky se tím eliminují pokusy o nebezpečné předjíždění cyklisty ostatními řidiči; 

 v případě stojící či pomalu jedoucí kolony vozidel mohou cyklisté ostatní vozidla bezpečně 
předjíždět či objíždět (i zprava) ve stejném profilu i v rámci relativně úzkých jízdních pruhů 
(pod cca 3 metry), především s ohledem na jejich nízkou rychlost a vyšší přesnost řízení; 

 v případě delších úseků s omezenou možností předjíždění jízdních kol ostatními vozidly je 
vhodné prověřit možnost vytvoření vloženého úseku či úseků, které ostatním nebo alespoň 
vybraným (např. jednostopým a osobním) vozidlům umožní jízdní kolo předjet.  
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Obrázek 10 – Srovnání základních liniových integračních opatření pro cyklisty ve vozovce 
 (u obruby / u podélného parkování / u vjezdu / v křižovatce) 
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Obrázek 9 – Detail vyznačení cyklistických integračních opatření a boční bezpečnostní odstupy 
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 Obrázek 11 – Základní (minimální) prostorové nároky integračních opatření pro cyklisty podél obruby 
 (nebo volného prostoru) 

 Obrázek 12 – Základní (minimální) prostorové nároky integračních opatření pro cyklisty u podélného stání 
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4.3 Ochranný pruh pro cyklisty 

 Obrázek 13 – Ochranný pruh pro cyklisty 

4.3.1 Obecně 

Jízdní pruhy pro cyklisty ve vozovce jsou základním cyklistickým integračním opatřením: 
 umožňují částečné nebo případně úplné oddělení cyklistického provozu od ostatních vozidel; 
 vyznačují se pouze vodorovným dopravním značením pomocí přerušované čáry a symbolu 

jízdního kola, červené zvýraznění se (zpravidla) neprovádí; 
 svislým dopravním značením se ochranné jízdní pruhy pro cyklisty neoznačují. 

Jízdní pruhy pro cyklisty velmi efektivně hospodaří s prostorem komunikace: 
 ostatní vozidla mohou podélně projíždět v případě, že pro ně vedle ve vozovce 

(resp. v souběžném jízdním pruhu) není dostatek místa; 
 není nutné uvažovat s větším rozšířením vozovky ve směrových obloucích (kvůli vlečným 

křivkám rozměrnějších vozidel).  

Vhodné jsou především na komunikacích s vyššími intenzitami automobilové dopravy (v městské 
zástavbě například na významných ulicích a třídách), kde není možné či účelné vyznačit samostatný 
vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty. 

Na komunikacích s nižšími intenzitami automobilového provozu mohou zklidnit a přerozdělit prostor 
vozovky a ekonomicky tak zvýšit bezpečnost a komfort cyklistického provozu bez dalších 
prostorových nároků. V rámci zklidněných komunikací lze takto vyznačit protisměrný průjezd jízdních 
kol jednosměrnými komunikacemi s obousměrným provozem cyklistů, je-li to účelné. 

4.3.2 Způsob vyznačení 

4.3.2.1 Podélná čára přerušovaná V 2b (1/1/0,125) 
 vyznačuje se zpravidla souvisle v celé délce jízdního pruhu pro cyklisty při jeho levém okraji; 
 v běžném uspořádání se standardně nenahrazuje jiným typem čáry; 
 podélná čára souvislá V 1a (0,125) se užívá v odůvodněných případech, pokud nebude běžně 

přejížděna a budou zajištěny prostorové nároky jako pro vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty; 
 druhá čára vymezující jízdní pruh pro cyklisty v oblasti řazení, křižovatek a křížení (zpravidla 

z pravé strany) se vyznačuje obdobně jako u vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty. 

4.3.2.2 Symboly jízdního kola (V 14) 
Symboly se umisťují na osu šířky jízdního pruhu (bez započtení šířky bezpečnostního odstupu): 

 vždy na začátku jízdního pruhu a dále se opakují přiměřeně rovnoměrně; 
 zpravidla po cca 20–30 m a přednostně v místech příčných vazeb a napojení; 
 v křižovatkových úsecích pak zpravidla po cca 4–10 metrech. 
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4.4 Vyhrazený pruh pro cyklisty 

 Obrázek 17 – Vyhrazený pruh pro cyklisty 

4.4.1 Obecně 
Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty jsou integračním opatřením cyklistické dopravy pro oddělený 
provoz od ostatních vozidel: 

 jednosměrné jízdní pruhy v hlavním dopravním prostoru určené pouze pro cyklistický provoz; 
 vyznačené zpravidla při pravém okraji vozovky; 
 vždy vyznačené příslušným vodorovným a označené příslušným svislým dopravním značením; 
 vhodné červené zvýraznění zejména úseků křížení (příčných vazeb). 

V rámci integračních opatření ve vozovce se jedná o kvalitativně nejvyšší a zároveň z hlediska 
prostorových nároků nejnáročnější variantu řešení, která je však standardně prostorově efektivnější 
než samostatné pásy v hlavním dopravním prostoru nebo segregační opatření. 

Při vyznačování vyhrazených pruhů pro cyklisty se vždy počítá s rozšířením základní šířky 
(souběžných) jízdních pruhů kvůli vlečným křivkám (dle ČSN 73 6110) – ostatní vozidla vyhrazeným 
jízdním pruhem nemají, resp. běžně nesmějí podélně projíždět. 

Vhodné jsou především na komunikacích s vysokými intenzitami automobilové dopravy (v městské 
zástavbě například na významných ulicích a třídách). 

4.4.2 Způsob označení 

Značka „Začátek vyhrazeného jízdního pruhu“ (IP 20a) se užívá vždy na začátku vyhrazeného pruhu 
pro cyklisty. Značku je nutné zopakovat i za křižovatkou, pokud za ní vyhrazený pruh pokračuje.   

Platnost dopravního režimu vyhrazeného pruhu pro cyklisty se ukončuje dopravní značkou „Konec 
vyhrazeného jízdního pruhu“ (IP 20b).  Tato dopravní značka se neužívá, pokud končí vyhrazený pruh 
pro cyklisty v křižovatce nebo za křižovatkou nebo např. jednou z následujících dopravních značek: 

 Uspořádání jízdních pruhů (IP 16, IP 17); 
 Zvýšení počtu jízdních pruhů (IP 18a); 
 Snížení počtu jízdních pruhů (IP 18b); 
 Řadicí pruhy (IP 19); 
 Omezení v jízdním pruhu (IP 21); 
 Střídavé řazení (IP 29); 
 Směrová návěst pro směr přímo (IS 6e), je-li umístěna nad vozovkou a vyobrazuje-li 

uspořádání jízdních pruhů na vozovce; 
 Přikázané směry jízdy pro dané směry (C 2a – C 2f), jsou-li umístěny nad jízdními pruhy. 
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4.5 Vyhrazený jízdní pruh pro vozidla veřejné hromadné dopravy a jízdní kola 

 Obrázek 19 – Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy veřejné hromadné dopravy a jízdní kola 

4.5.1 Obecně 
Vyhrazené jízdní pruhy pro vozidla VHD jsou významným prvkem preference veřejné dopravy na 
komunikacích s vysokými intenzitami motorové dopravy a zpravidla nedostatečnou kapacitou. 
Zajišťují přednostní jízdu autobusů veřejné hromadné dopravy a případně také vozidel taxislužby 
(nebo trolejbusů, tramvají a dalších vybraných vozidel) před ostatním vozidly. 

Pokud je vyhrazeným pruhem pravý jízdní pruh, je nezbytné v něm automaticky zajistit pohyb 
jízdních kol, především z důvodu bezpečnosti provozu: 

 při průjezdu ve vozovce projíždějící cyklisté zůstávají při pravé straně vozovky; 

 cyklisté nejsou nuceni projíždět mezi dvěma souběžnými proudy vozidel. 

V případě jiného (např. samostatného) prostorového umístění vyhrazeného jízdního pruhu pro 
vozidla veřejné dopravy se jeho užití jízdními koly provádí vždy na základě individuálního posouzení, 
s ohledem na širší kontext vazeb. 

Vyhrazené jízdní pruhy pro vozidla veřejné dopravy a jízdní kola: 

 standardně se vyznačují vodorovným dopravním značením; 

 vždy se označují svislým dopravním značením; 

 mohou být časově omezeny pouze na období dopravních špiček – z hlediska cyklistické 
dopravy je vhodnější provedení bez časového omezení; 

 nejčastěji se užívají na městských třídách a významných komunikacích. 
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4.6 Piktogramové koridory pro cyklisty 

Obrázek 20 – Piktogramový koridor pro cyklisty 

4.6.1 Obecně 
Piktogramové koridory pro cyklisty jsou integračním opatřením cyklistické dopravy pro společný 
provoz s ostatními vozidly. 

 vyznačují se pouze pomocí vodorovného dopravního značení složeného z piktogramu cyklisty 
a směrového znaku; 

 vyznačením nevyplývají pro účastníky provozu žádná další zvláštní práva ani povinnosti; 
 opatření je kombinovatelné s dalšími prvky cyklistické infrastruktury (u návazností jízdních 

pruhů pro cyklisty, u protisměrného cyklistického provozu atd.). 

Z hlediska četnosti značení: 
 je vhodné užívat toto opatření přiměřeně především pro vybrané situace a pohyby; 
 podstatný je zejména kontext důležitosti cyklistických vazeb a intenzity automobilového 

provozu, intenzita cyklistického provozu přitom nemusí být nutně vysoká; 
 provozně ani ekonomicky není žádoucí, aby byly piktogramové koridory nadužívány, zejména 

pro vyznačování všech možných křižovatkových pohybů apod. 

4.6.2 Způsob vyznačení 
4.6.2.1 Průběžné umisťování (četnost opakování) 
Hustotu vyznačení piktogramového koridoru pro cyklisty (frekvenci opakování piktogramů V 20) je 
vhodné přizpůsobit charakteru místa, intenzitě provozu apod.: 

 piktogram se v daném úseku vyznačuje buď samostatně, nebo na jeho začátku a následně je 
opakován rovnoměrně a zejména v exponovaných místech (příčné vazby apod.); 

 v rámci křižovatkových úseků se piktogramy opakují po cca 4,5–12,0 metrech; 

 u mezikřižovatkových úseků po cca 12,0–18,0 metrech v intenzivně využívaném prostředí, 
v rámci přehledných úseků s malým množstvím dalších informací s většími odstupy 
(cca 15–30 metrů). 

4.6.2.2 Šířkové umisťování (skladebnost) 
Piktogramový koridor pro cyklisty se užívá pro naznačení doporučeného průjezdu jízdních kol v rámci 
společného provozu s ostatními vozidly. Pro vyznačení jízdy souběžně s ostatními vozidly je vždy 
nutné dodržet minimální boční bezpečnostní odstupy, zejména: 

 od kraje jízdního pruhu či obruby osa V 20 vzdálena min. 1,00 m (0,75 m); 
 od kraje podélného stání vozidel osa V 20 vzdálena min. 1,50 m (1,25 m). 
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4.7 Samostatné jednosměrné cyklistické pásy 

Obrázek 21 – Samostatný jednosměrný cyklistický pás v hlavním dopravním prostoru 

4.7.1 Obecně 

Samostatné jednosměrné cyklistické pásy pro jednosměrný provoz jízdních kol se umisťují napravo 
od provozu motorových vozidel, jsou fyzicky oddělené od všech ostatních druhů dopravy a v oblasti 
křižovatek procházejí formou (vyhrazených) jízdních pruhů pro cyklisty ve vozovce. 

Kvalitativně se jedná o nejvyšší standard infrastruktury pro cyklistický provoz v rámci dopravního 
řešení významných komunikací s vysokou intenzitou motorového provozu kombinující výhody 
integračních a segregačních opatření. 

Opodstatněné jsou především na klíčových dopravně-urbanistických osách v intravilánu s aktuálním 
nebo výhledově předpokládaným intenzivním cyklistickým provozem. 

4.7.2 Prostorové vymezení 

4.7.2.1 Obecně 
Samostatné jednosměrné cyklistické pásy mají být součástí hlavního dopravního prostoru. Umístěné 
jsou zpravidla zcela při jeho okraji na rozhraní s přidruženým prostorem a vpravo ve směru jízdy. 

4.7.2.2 Způsob oddělení 
Od souběžného provozu motorových vozidel mají být fyzicky odděleny v celé délce běžného úseku: 

 stavební úpravou nebo dopravním zařízením (montovaným prvkem) ve vozovce; 
 umístěním ve zvýšené poloze oproti vozovce v podobě samostatné stavební konstrukce. 

Oddělení pouze dopravně-organizační úpravou pomocí vodorovného dopravního značení bez 
fyzického zamezení vjíždění vozidel do vymezeného cyklistického pásu je přípustné v případě 
souběžného podélného parkovacího pásu (pokud bude úprava řidiči při parkování respektována). 

4.7.2.3 Výškové prostorové řešení 
Z hlediska výškového prostorového řešení může být cyklistický pás umístěn: 

 souvisle v prostoru vozovky (tj. v nejnižší úrovni komunikace); 
 ve zvýšené poloze. 

V případě umístění cyklistického pásu ve zvýšené poloze je žádoucí: 
 zachovat konstantní zvýšení v místě napojení vjezdů, míst ležících mimo pozemní 

komunikace i v rámci křížení a napojení méně významných vedlejších komunikací; 
 plynulé snížení do úrovně vozovky pouze v případě významných křižovatek (např. se SSZ). 

 

 

TP 179 – 05/2017           45 

4.8 Barevné psychologické pásy a zvýraznění 

4.8.1 Obecně 
Barevné psychologické pásy a zvýraznění se vyznačují především ve vozovce nebo jiném cyklisty 
pojížděném zpevněném povrchu. Úpravou nejsou nijak dotčena práva a povinnosti ostatních 
účastníků provozu (například vozidla mohou pás bez omezení volně pojíždět). 

Vhodné užívat na klíčových významných dopravních (popř. dopravně-rekreačních) cyklistických 
trasách jako psychologicky jednotící prvek celého propojení: 

 při průjezdu mezi odlišnými charaktery prostranství, komunikací a dopravních režimů; 
 v křižovatkách, zejména v případě křížení obdobných komunikací; 
 v místech bez prostorově intuitivního navedení uspořádáním veřejného prostranství; 
 zpravidla ve specifickém odlišném barevném provedení oproti běžné barevnosti zvýraznění 

cyklistických opatření v dané oblasti; 
 v provázanosti se směrovým orientačním označením dané trasy v rámci svislého 

i vodorovného dopravního značení. 

Vyznačení je možné v hlavním dopravním i přidruženém prostoru v rámci: 
 komunikací s velkou intenzitou motorové dopravy; 
 klidných a zklidněných komunikací, zón a oblastí. 

Vždy je nutné pozorně vyhodnotit psychologické působení úpravy tak, aby: 
 nemohla v cyklistech vzbuzovat mylný (falešný) pocit přednosti v jízdě tam, kde to tak není; 
 nebyla pro uživatele zaměnitelná s opatřením určujícím odlišná práva a povinnosti; 
 nevedla k nežádoucímu omezování či ohrožení chodců, zejména ve sdíleném prostoru. 

Z ekonomického hlediska je úprava relativně: 
 nákladná v kontextu ceny ostatního cyklistického dopravního značení; 
 levná a efektivní při správné aplikaci, kdy v celkové bilanci umožní v krátké době výrazně 

zlepšit podmínky pro cyklistický provoz než investičně i časově náročnější stavební opatření. 

4.8.2 Způsob vyznačení 
Z hlediska prostorových nároků nejsou stanoveny žádné zvláštní specifické požadavky. 

 umístění má vycházet z trajektorie přirozeného průjezdu jízdních kol; 
 šířka barevně zvýrazněného pásu nemá klesnout pod cca 1 metr, doporučuje se větší šířka; 
 s ohledem na význam trasy a provozní uspořádání může barevný pás zabírat polovinu anebo 

celou šířku (běžného) jízdního pruhu. 

Pokud jsou v rámci dané trasy s odlišnou barevností zvýraznění vyznačena integrační opatření: 
 ochranný jízdní pruh pro cyklisty je přípustné barevně zvýraznit (v dané barevnosti); 
 pro zvýraznění vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty nebo prostoru pro cyklisty či 

obdobných úprav lze užít odlišnou barevnost oproti standardní červené. 

V rámci rekonstrukcí nebo novostaveb lze s výhodou zvýrazňující barevnost zajistit přímo samotnou 
barvou materiálu pojížděného povrchu namísto vyznačení vodorovného dopravního značení. 

 

 

TP 179 – 05/2017           31 

4.3 Ochranný pruh pro cyklisty 

 Obrázek 13 – Ochranný pruh pro cyklisty 

4.3.1 Obecně 

Jízdní pruhy pro cyklisty ve vozovce jsou základním cyklistickým integračním opatřením: 
 umožňují částečné nebo případně úplné oddělení cyklistického provozu od ostatních vozidel; 
 vyznačují se pouze vodorovným dopravním značením pomocí přerušované čáry a symbolu 

jízdního kola, červené zvýraznění se (zpravidla) neprovádí; 
 svislým dopravním značením se ochranné jízdní pruhy pro cyklisty neoznačují. 

Jízdní pruhy pro cyklisty velmi efektivně hospodaří s prostorem komunikace: 
 ostatní vozidla mohou podélně projíždět v případě, že pro ně vedle ve vozovce 

(resp. v souběžném jízdním pruhu) není dostatek místa; 
 není nutné uvažovat s větším rozšířením vozovky ve směrových obloucích (kvůli vlečným 

křivkám rozměrnějších vozidel).  

Vhodné jsou především na komunikacích s vyššími intenzitami automobilové dopravy (v městské 
zástavbě například na významných ulicích a třídách), kde není možné či účelné vyznačit samostatný 
vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty. 

Na komunikacích s nižšími intenzitami automobilového provozu mohou zklidnit a přerozdělit prostor 
vozovky a ekonomicky tak zvýšit bezpečnost a komfort cyklistického provozu bez dalších 
prostorových nároků. V rámci zklidněných komunikací lze takto vyznačit protisměrný průjezd jízdních 
kol jednosměrnými komunikacemi s obousměrným provozem cyklistů, je-li to účelné. 

4.3.2 Způsob vyznačení 

4.3.2.1 Podélná čára přerušovaná V 2b (1/1/0,125) 
 vyznačuje se zpravidla souvisle v celé délce jízdního pruhu pro cyklisty při jeho levém okraji; 
 v běžném uspořádání se standardně nenahrazuje jiným typem čáry; 
 podélná čára souvislá V 1a (0,125) se užívá v odůvodněných případech, pokud nebude běžně 

přejížděna a budou zajištěny prostorové nároky jako pro vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty; 
 druhá čára vymezující jízdní pruh pro cyklisty v oblasti řazení, křižovatek a křížení (zpravidla 

z pravé strany) se vyznačuje obdobně jako u vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty. 

4.3.2.2 Symboly jízdního kola (V 14) 
Symboly se umisťují na osu šířky jízdního pruhu (bez započtení šířky bezpečnostního odstupu): 

 vždy na začátku jízdního pruhu a dále se opakují přiměřeně rovnoměrně; 
 zpravidla po cca 20–30 m a přednostně v místech příčných vazeb a napojení; 
 v křižovatkových úsecích pak zpravidla po cca 4–10 metrech. 
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4.4 Vyhrazený pruh pro cyklisty 

 Obrázek 17 – Vyhrazený pruh pro cyklisty 

4.4.1 Obecně 
Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty jsou integračním opatřením cyklistické dopravy pro oddělený 
provoz od ostatních vozidel: 

 jednosměrné jízdní pruhy v hlavním dopravním prostoru určené pouze pro cyklistický provoz; 
 vyznačené zpravidla při pravém okraji vozovky; 
 vždy vyznačené příslušným vodorovným a označené příslušným svislým dopravním značením; 
 vhodné červené zvýraznění zejména úseků křížení (příčných vazeb). 

V rámci integračních opatření ve vozovce se jedná o kvalitativně nejvyšší a zároveň z hlediska 
prostorových nároků nejnáročnější variantu řešení, která je však standardně prostorově efektivnější 
než samostatné pásy v hlavním dopravním prostoru nebo segregační opatření. 

Při vyznačování vyhrazených pruhů pro cyklisty se vždy počítá s rozšířením základní šířky 
(souběžných) jízdních pruhů kvůli vlečným křivkám (dle ČSN 73 6110) – ostatní vozidla vyhrazeným 
jízdním pruhem nemají, resp. běžně nesmějí podélně projíždět. 

Vhodné jsou především na komunikacích s vysokými intenzitami automobilové dopravy (v městské 
zástavbě například na významných ulicích a třídách). 

4.4.2 Způsob označení 

Značka „Začátek vyhrazeného jízdního pruhu“ (IP 20a) se užívá vždy na začátku vyhrazeného pruhu 
pro cyklisty. Značku je nutné zopakovat i za křižovatkou, pokud za ní vyhrazený pruh pokračuje.   

Platnost dopravního režimu vyhrazeného pruhu pro cyklisty se ukončuje dopravní značkou „Konec 
vyhrazeného jízdního pruhu“ (IP 20b).  Tato dopravní značka se neužívá, pokud končí vyhrazený pruh 
pro cyklisty v křižovatce nebo za křižovatkou nebo např. jednou z následujících dopravních značek: 

 Uspořádání jízdních pruhů (IP 16, IP 17); 
 Zvýšení počtu jízdních pruhů (IP 18a); 
 Snížení počtu jízdních pruhů (IP 18b); 
 Řadicí pruhy (IP 19); 
 Omezení v jízdním pruhu (IP 21); 
 Střídavé řazení (IP 29); 
 Směrová návěst pro směr přímo (IS 6e), je-li umístěna nad vozovkou a vyobrazuje-li 

uspořádání jízdních pruhů na vozovce; 
 Přikázané směry jízdy pro dané směry (C 2a – C 2f), jsou-li umístěny nad jízdními pruhy. 
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4.5 Vyhrazený jízdní pruh pro vozidla veřejné hromadné dopravy a jízdní kola 

 Obrázek 19 – Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy veřejné hromadné dopravy a jízdní kola 

4.5.1 Obecně 
Vyhrazené jízdní pruhy pro vozidla VHD jsou významným prvkem preference veřejné dopravy na 
komunikacích s vysokými intenzitami motorové dopravy a zpravidla nedostatečnou kapacitou. 
Zajišťují přednostní jízdu autobusů veřejné hromadné dopravy a případně také vozidel taxislužby 
(nebo trolejbusů, tramvají a dalších vybraných vozidel) před ostatním vozidly. 

Pokud je vyhrazeným pruhem pravý jízdní pruh, je nezbytné v něm automaticky zajistit pohyb 
jízdních kol, především z důvodu bezpečnosti provozu: 

 při průjezdu ve vozovce projíždějící cyklisté zůstávají při pravé straně vozovky; 

 cyklisté nejsou nuceni projíždět mezi dvěma souběžnými proudy vozidel. 

V případě jiného (např. samostatného) prostorového umístění vyhrazeného jízdního pruhu pro 
vozidla veřejné dopravy se jeho užití jízdními koly provádí vždy na základě individuálního posouzení, 
s ohledem na širší kontext vazeb. 

Vyhrazené jízdní pruhy pro vozidla veřejné dopravy a jízdní kola: 

 standardně se vyznačují vodorovným dopravním značením; 

 vždy se označují svislým dopravním značením; 

 mohou být časově omezeny pouze na období dopravních špiček – z hlediska cyklistické 
dopravy je vhodnější provedení bez časového omezení; 

 nejčastěji se užívají na městských třídách a významných komunikacích. 
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4.6 Piktogramové koridory pro cyklisty 

Obrázek 20 – Piktogramový koridor pro cyklisty 

4.6.1 Obecně 
Piktogramové koridory pro cyklisty jsou integračním opatřením cyklistické dopravy pro společný 
provoz s ostatními vozidly. 

 vyznačují se pouze pomocí vodorovného dopravního značení složeného z piktogramu cyklisty 
a směrového znaku; 

 vyznačením nevyplývají pro účastníky provozu žádná další zvláštní práva ani povinnosti; 
 opatření je kombinovatelné s dalšími prvky cyklistické infrastruktury (u návazností jízdních 

pruhů pro cyklisty, u protisměrného cyklistického provozu atd.). 

Z hlediska četnosti značení: 
 je vhodné užívat toto opatření přiměřeně především pro vybrané situace a pohyby; 
 podstatný je zejména kontext důležitosti cyklistických vazeb a intenzity automobilového 

provozu, intenzita cyklistického provozu přitom nemusí být nutně vysoká; 
 provozně ani ekonomicky není žádoucí, aby byly piktogramové koridory nadužívány, zejména 

pro vyznačování všech možných křižovatkových pohybů apod. 

4.6.2 Způsob vyznačení 
4.6.2.1 Průběžné umisťování (četnost opakování) 
Hustotu vyznačení piktogramového koridoru pro cyklisty (frekvenci opakování piktogramů V 20) je 
vhodné přizpůsobit charakteru místa, intenzitě provozu apod.: 

 piktogram se v daném úseku vyznačuje buď samostatně, nebo na jeho začátku a následně je 
opakován rovnoměrně a zejména v exponovaných místech (příčné vazby apod.); 

 v rámci křižovatkových úseků se piktogramy opakují po cca 4,5–12,0 metrech; 

 u mezikřižovatkových úseků po cca 12,0–18,0 metrech v intenzivně využívaném prostředí, 
v rámci přehledných úseků s malým množstvím dalších informací s většími odstupy 
(cca 15–30 metrů). 

4.6.2.2 Šířkové umisťování (skladebnost) 
Piktogramový koridor pro cyklisty se užívá pro naznačení doporučeného průjezdu jízdních kol v rámci 
společného provozu s ostatními vozidly. Pro vyznačení jízdy souběžně s ostatními vozidly je vždy 
nutné dodržet minimální boční bezpečnostní odstupy, zejména: 

 od kraje jízdního pruhu či obruby osa V 20 vzdálena min. 1,00 m (0,75 m); 
 od kraje podélného stání vozidel osa V 20 vzdálena min. 1,50 m (1,25 m). 
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4.7 Samostatné jednosměrné cyklistické pásy 

Obrázek 21 – Samostatný jednosměrný cyklistický pás v hlavním dopravním prostoru 

4.7.1 Obecně 

Samostatné jednosměrné cyklistické pásy pro jednosměrný provoz jízdních kol se umisťují napravo 
od provozu motorových vozidel, jsou fyzicky oddělené od všech ostatních druhů dopravy a v oblasti 
křižovatek procházejí formou (vyhrazených) jízdních pruhů pro cyklisty ve vozovce. 

Kvalitativně se jedná o nejvyšší standard infrastruktury pro cyklistický provoz v rámci dopravního 
řešení významných komunikací s vysokou intenzitou motorového provozu kombinující výhody 
integračních a segregačních opatření. 

Opodstatněné jsou především na klíčových dopravně-urbanistických osách v intravilánu s aktuálním 
nebo výhledově předpokládaným intenzivním cyklistickým provozem. 

4.7.2 Prostorové vymezení 

4.7.2.1 Obecně 
Samostatné jednosměrné cyklistické pásy mají být součástí hlavního dopravního prostoru. Umístěné 
jsou zpravidla zcela při jeho okraji na rozhraní s přidruženým prostorem a vpravo ve směru jízdy. 

4.7.2.2 Způsob oddělení 
Od souběžného provozu motorových vozidel mají být fyzicky odděleny v celé délce běžného úseku: 

 stavební úpravou nebo dopravním zařízením (montovaným prvkem) ve vozovce; 
 umístěním ve zvýšené poloze oproti vozovce v podobě samostatné stavební konstrukce. 

Oddělení pouze dopravně-organizační úpravou pomocí vodorovného dopravního značení bez 
fyzického zamezení vjíždění vozidel do vymezeného cyklistického pásu je přípustné v případě 
souběžného podélného parkovacího pásu (pokud bude úprava řidiči při parkování respektována). 

4.7.2.3 Výškové prostorové řešení 
Z hlediska výškového prostorového řešení může být cyklistický pás umístěn: 

 souvisle v prostoru vozovky (tj. v nejnižší úrovni komunikace); 
 ve zvýšené poloze. 

V případě umístění cyklistického pásu ve zvýšené poloze je žádoucí: 
 zachovat konstantní zvýšení v místě napojení vjezdů, míst ležících mimo pozemní 

komunikace i v rámci křížení a napojení méně významných vedlejších komunikací; 
 plynulé snížení do úrovně vozovky pouze v případě významných křižovatek (např. se SSZ). 
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6 Další opatření a úpravy pro zohlednění cyklistického provozu 

6.1 Zastávky veřejné hromadné dopravy 

6.1.1 Obecně 
Zastávky veřejné hromadné dopravy (dále jen „zastávky“) jsou z hlediska cyklistického provozu 
potenciálně kolizním místem. Zejména u významnějších zastávek v intravilánu dochází k větší 
kumulaci chodců, resp. cestujících. Úpravy pro cyklistický provoz se navrhují především v kontextu 
významu daného místa z hlediska veřejné, pěší a cyklistické dopravy a intenzit jejich provozu. 

Základní principy: 
 zajištění ochrany a komfortu chodců a cestujících vůči provozu cyklistů a vozidel; 
 zajištění ochrany a přiměřeného komfortu cyklistů vůči motorové dopravě; 
 stanicující vozidlo veřejné dopravy může omezit cyklistický provoz srovnatelně s automobily, 

jinak se umožňuje cyklistický průjezd také společně s ostatními vozidly; 
 zachovávat kontinuitu cyklistického průjezdu v HDP, resp. PP, v závislosti na místních 

podmínkách lze doplňkově umožnit průjezd i v opačném prostoru než u navazujících úseků; 
 v případě nedostatku prostoru preferovat výrazné zklidnění provozu oproti zachování 

kontinuity samostatné cyklistické infrastruktury v nedostatečných parametrech; 
 cyklistickou trasu či propojení nelze řešit povinností sesednutí a vedení jízdního kola. 

6.1.2 Autobusová (trolejbusová) zastávka v jízdním pruhu 
6.1.2.1 Cyklistický provoz ve vozovce 
Ve společném provozu s ostatními vozidly není nutné provádět zvláštní úpravy pro cyklistický provoz: 

 cyklisté vyčkávají společně s ostatními vozidly za stanicujícím vozidlem veřejné dopravy; 
 dle místních podmínek mohou případně stanicující vozidlo objet zleva. 

 Obrázek 43 – Průběh a přerušení integračních opatření pro cyklisty v oblasti zastávek v jízdním pruhu 

6.1 / Zastávky veřejné hromadné dopravy
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Obrázek 46 – Průběh cyklistických integračních opatření v oblasti zastávkového zálivu 

6.1.3.2 Cyklistický provoz v přidruženém prostoru 
Cyklistický provoz se řeší obdobně jako v případě zastávky v jízdním pruhu. 

Z hlediska prostorových a provozních nároků je zpravidla vhodné prověřit, zda je možné nahradit 
záliv zastávkou v jízdním pruhu. Lze tak získat více prostoru pro chodce a cestující, zvýšit komfort 
cestování veřejnou dopravou a zajistit cyklistické opatření tam, kde by to jinak nebylo možné. 

Dostačující může být jen záliv částečný, který provozně funguje jako zastávka v jízdním pruhu, ale 
umožňuje objíždění stanicujícího vozidla osobními vozidly bez vyjetí do protisměru. 

6.1.4 Tramvajová zastávka s ostrůvkem 
6.1.4.1 Cyklistický provoz ve vozovce 
Cyklistický provoz se odehrává ve vozovce mezi tramvajovým ostrůvkem a chodníkem: 

 z hlediska řešení společného provozu s ostatními vozidly a navrhování cyklistických opatření 
platí zásady pro úseky s jednosměrnou vozovkou; 

 zejména se zamezuje potenciálně kolizní šířce vozovky mezi obrubami v rozmezí 
cca 3,10–3,70 m, nebo se výrazně zklidňuje provoz (např. zvýšením vozovky apod.). 
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6.1.3 Autobusová (trolejbusová) zastávka v zálivu 

6.1.3.1 Cyklistický provoz ve vozovce 
V případě společného provozu ve vozovce s ostatními vozidly není nutné provádět provozní úpravy 
zohledňující cyklistický pohyb. Cyklisté projíždějí kolem zálivu společně s ostatními vozidly. 

Obrázek 45 – Minimální prostorové (šířkové) požadavky pro realizaci cyklistických opatření v oblasti zálivu 

V případě liniových integračních opatření pro cyklisty je vhodné zajistit dostatek prostoru (boční 
bezpečnostní odstupy) pro souvislé vyznačení v celém úseku zálivu, tj. podél nájezdového klínu, 
zastávky a výjezdového klínu. Pokud to s ohledem na stísněné poměry není možné, podle kontextu: 

 cyklistická opatření se přerušují a cyklisté se pohybují společně s ostatními vozidly; 
 cyklisté projíždějí zálivem, při stanicování vozidla obdobné jako zastávka v jízdním pruhu; 
 vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty se zde nahrazuje ochranným jízdním pruhem pro cyklisty. 

Příliš široký záliv (širší než je definováno v ČSN 73 6425-1) není provozně vhodný zejména 
z bezpečnostních důvodů – projíždějící cyklista se dostává do mrtvého úhlu při vyjíždění vozidla ze 
zastávky. Zvýšené jsou i prostorové nároky. 

Z hlediska stavebního řešení vozovky v oblasti zastávky platí obdobné zásady jako v případě zastávky 
v jízdním pruhu. V případě odlišného materiálového provedení je navíc nutné věnovat zvýšenou 
pozornost podélné spáře na rozhraní běžné vozovky a zpevněného povrchu zastávky: 

 umístit rozhraní povrchů mimo prostor, kterým se standardně projíždí na jízdním kole; 
 zajistit kvalitní provedení realizace s trvale nulovým nášlapem. 

6.1 / Zastávky veřejné hromadné dopravy
Tomáš Cach / TP 179 / Technické podmínky – Navrhování komunikací pro cyklisty / představení dokumentu / 2017
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6.1.6.2 Cyklistický provoz v přidruženém prostoru 
Cyklistický provoz se řeší obdobně jako v případě autobusových zastávek v jízdním pruhu, resp. se 
zřizuje jednosměrný cyklistický pás mezi vyčkávacím prostorem zastávky a chodníkovou plochou: 

 obdoba tramvajového ostrůvku z hlediska řešení a vztahu pěšího a cyklistického provozu; 
 vhodné zejména při souběžné jízdě cyklistů a ostatních vozidel v HDP v navazujících úsecích; 
 návaznost na cyklistická integrační opatření nebo společný provoz ve vozovce; 
 nenutí cyklisty přejíždět koleje a jet ve společném provozu za sebou s ostatními vozidly; 
 umožňuje cyklistický průjezd i v době stanicování vozidla veřejné dopravy. 

Obrázek 49 – Průběh cyklistického pásu v přidruženém prostoru v oblasti zastávky s mysem 

Obrázek 50 – Základní šířkové požadavky pro zřízení cyklistických opatření v oblasti tramvajových zastávek 
 s mysem a se zvýšeným cyklistickým pásem 
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V případě liniových integračních opatření pro cyklisty: 
 vyznačená „zastávka autobusu nebo trolejbusu“ (V 11a) cyklistická opatření přerušuje; 
 přerušení začíná cca 5 m před začátkem vyznačené zastávky a končí bezprostředně za ní; 
 pokud není zastávka ve vozovce vyznačena (například v případě občasné zastávky), provádějí 

se cyklistická opatření souvisle. 

Potenciálním rizikem pro cyklistický provoz je nevyhovující povrch vozovky v oblasti zastávky: 
 optimální je souvislý povrch vozovky řešený jednotně s navazujícími úseky (zpravidla 

asfaltový kryt), pokud to relativně nižší intenzita autobusového provozu umožňuje 
a nedochází k nežádoucím deformacím a poškození povrchu vozovky; 

 při odlišném materiálovém řešení povrchu vozovky v zastávce preferovat rovný hladký 
povrch bez spár (například betonovou desku oproti štípané kamenné dlažbě). 

6.1.2.2 Cyklistický provoz v přidruženém prostoru 
Cyklistický provoz se přednostně navrhuje z opačné strany vyčkávacího prostoru zastávky pro 
cestující, než je nástupní hrana. Je-li to možné, zachovává se shodné nebo obdobné uspořádání 
stezky (nebo jiného opatření) jako v navazujících úsecích. 

  

Obrázek 44 – Příklady řešení cyklistického provozu v přidruženém prostoru v oblasti zastávek 

V závislosti na místních podmínkách (zejména prostorových a intenzitě pěšího provozu): 
 celý povrch v jedné úrovni (pouze s doplněním hmatných prvků), nebo výškově členěn; 
 ponechává se celý volný (prostupný), nebo se částečně rozděluje (mobiliářem a zábradlím). 

Je-li přístřešek umístěn v rámci vyčkávacího prostoru zastávky vedle pásu s cyklistickým provozem: 
 nutné zajištění rozhledových poměrů a zamezení vběhnutí cestujících před cyklistu; 
 zpravidla nezbytné doplnění zábradlí v délce alespoň cca 2–3 metry navazujícího za 

přístřeškem ve směru jízdy cyklistů (lze užít i jinou úpravu než zábradlí). 

Ve zvláště odůvodněných případech je přípustné řešení s cyklistickým provozem ve sdíleném 
prostoru v pásu pro chodce a cyklisty mezi nástupní hranou a vyčkávacím prostorem zastávky, 
resp. hranicí přidruženého prostoru. Podmínkou jsou: 

 velmi stísněné poměry, nízká intenzita pěšího i cyklistického provozu a využití zastávky 
veřejné dopravy a potřebnost dané cyklistické vazby v širším prostorově-provozním kontextu; 

 doplnění příkazového dopravního značení ukládající cyklistovi povinnost pohybovat se 
v oblasti zastávky rychlostí chůze, případně zastavit v případě stanicujícího vozidla. 

Pro směr souběžný s přilehlým provozem ve vozovce může být zejména ve zvláště stísněných 
poměrech účelné umožnit cyklistický průjezd úsekem zastávky ve vozovce. V opačném směru (proti 
vozidlům ve vozovce) je taková možnost zcela nepřípustná. 

6.1 / Zastávky veřejné hromadné dopravy
Tomáš Cach / TP 179 / Technické podmínky – Navrhování komunikací pro cyklisty / představení dokumentu / 2017
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6.1.7 Tramvajová zastávka se zvýšeným cyklistickým pásem („cyklovídeňská“) 
6.1.7.1 Cyklistický provoz v hlavním dopravním prostoru 
Tento typ zastávky je kombinací dvou typů zastávek: 

 z hlediska motorového provozu se jedná o zastávku s mysem; 
 z hlediska cyklistického provozu se jedná o zastávku se zvýšenou vozovkou („vídeňská“). 

 Obrázek 51 – Zastávka se zvýšeným cyklistickým pásem v rámci vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty 

 Obrázek 52 – Zastávka se zvýšeným cyklistickým pásem bez navazujících vyhrazených jízdních pruhů 

Úprava se navrhuje především z následujících důvodů: 
 cyklistický provoz v navazujících úsecích souběžný s ostatními vozidly (mimo koleje TT); 
 stísněné prostorové podmínky; 
 vysoká intenzita automobilového provozu; 
 významná cyklistická trasa. 

Základní podmínky pro vytvoření funkčního návrhu: 
 šířka cyklistického pásu (včetně nástupní hrany zastávky) neklesne pod 1,50 m; 
 zvýšený cyklistický pás musí být zřetelně odlišený materiálem i barevností od vyčkávacího 

prostoru zastávky (například červený asfaltový kryt pro cyklisty a šedá dlažba pro chodce); 
 v prostoru zastávky se vyznačuje vodorovné dopravní značení „Zastávka tramvaje“ (V 11b); 
 hmatné prvky a úpravy se řeší obdobně jako u běžné vídeňské zastávky; 
 umístění sloupků není povinné, vhodnost užití především dle místních podmínek; 
 délka nástupní hrany zastávky může být na i na dvě tramvajové soupravy; 
 nástupní hrana zastávky může být sdružená pro tramvajový a autobusový provoz; 
 dobrá viditelnost začátku zvýšeného cyklistického pásu a zamezení nájezdu ostatních vozidel. 

6.1.7.2 Cyklistický provoz v přidruženém prostoru 
Cyklistický provoz se řeší obdobně jako v případě autobusových zastávek v jízdním pruhu. Tato 
situace zpravidla nenastává. 
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6.1.4.2 Cyklistický provoz v přidruženém prostoru 
Cyklistický provoz se řeší obdobně jako v navazujících úsecích přidruženého prostoru. Zejména je 
nutné zohledňovat intenzitu a směrovost pěšího pohybu v návaznosti na zastávku tramvaje. 

6.1.5 Tramvajová zastávka se zvýšenou pojížděnou vozovkou („vídeňského typu“) 
6.1.5.1 Cyklistický provoz ve vozovce 
Cyklistický provoz je společný s ostatními vozidly na zvýšeném pásu vozovky. Šířka vozovky má být 
minimální s ohledem na bezbariérovost přístupu cestujících. Výrazné zklidnění má vést k jízdě cyklistů 
a automobilů za sebou. Cyklistická integrační opatření se ve zvýšeném úseku standardně nenavrhují. 

 

 

 

Obrázek 47 – Ukázka přerušení integračních opatření cyklistické dopravy v oblasti zastávky se zvýšenou 
pojížděnou vozovkou („vídeňského typu“) 

6.1.5.2 Cyklistický provoz v přidruženém prostoru 
Cyklistický provoz se řeší obdobně jako v případě autobusových zastávek v jízdním pruhu. Tato 
situace zpravidla nenastává. 

6.1.6 Tramvajová zastávka s mysem (rozšířenou chodníkovou plochou) 
6.1.6.1 Cyklistický provoz ve vozovce 
Cyklistický provoz je společný s ostatními vozidly ve vozovce na pojížděné tramvajové trati. Cyklisté 
projíždějí mezi kolejnicemi tramvajové trati, protože mezi pravou kolejnicí a bezbariérovou nástupní 
hranou zastávky není dostatek prostoru pro bezpečnou jízdu. Toto řešení je vhodné zejména: 

 ve zklidněných oblastech v kompaktní zástavbě; 
 při jízdě cyklistů mezi kolejnicemi TT i v navazujících úsecích; 
 při nízké intenzitě automobilového provozu; 
 při vysoké intenzitě pěšího provozu. 

Obrázek 48 – Cyklistický provoz po tramvajové trati mezi kolejnicemi v oblasti zastávky s mysem 

V závislosti na kontextu je pro zohlednění cyklistického provozu zpravidla vhodné: 
 zajistit komfortní pojížděný povrch mezi kolejnicemi (pokud je ve vozovce dlažba, zajistit mezi 

kolejnicemi rovný a hladký povrch dlažby, asfaltový kryt apod.); 
 doplnění piktogramového koridoru pro cyklisty (V 20) mezi kolejnicemi na osu TT. 
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6.1.6.2 Cyklistický provoz v přidruženém prostoru 
Cyklistický provoz se řeší obdobně jako v případě autobusových zastávek v jízdním pruhu, resp. se 
zřizuje jednosměrný cyklistický pás mezi vyčkávacím prostorem zastávky a chodníkovou plochou: 

 obdoba tramvajového ostrůvku z hlediska řešení a vztahu pěšího a cyklistického provozu; 
 vhodné zejména při souběžné jízdě cyklistů a ostatních vozidel v HDP v navazujících úsecích; 
 návaznost na cyklistická integrační opatření nebo společný provoz ve vozovce; 
 nenutí cyklisty přejíždět koleje a jet ve společném provozu za sebou s ostatními vozidly; 
 umožňuje cyklistický průjezd i v době stanicování vozidla veřejné dopravy. 

Obrázek 49 – Průběh cyklistického pásu v přidruženém prostoru v oblasti zastávky s mysem 

Obrázek 50 – Základní šířkové požadavky pro zřízení cyklistických opatření v oblasti tramvajových zastávek 
 s mysem a se zvýšeným cyklistickým pásem 
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6.2.6 Úprava průjezdu jízdních kol (řadicími pruhy a v křižovatce) 
Umožnit cyklistům průjezd pro daný směr jízdy odlišně od ostatních vozidel (jako možnost volby, 
nikoliv povinnost) může být výhodné zejména s ohledem na: 

 nedostatek prostoru pro zřízení jízdních pruhů pro cyklisty; 
 intenzity automobilové dopravy a šířky jízdních pruhů; 
 způsob řešení samotné navazující křižovatky či možnosti pokračování za křižovatkou.  

6.2.7 Červené zvýraznění řadicího pruhu 
Červeným zvýrazněním povrchu řadicího pruhu v jeho vybrané části či celé ploše lze zajistit vizuální 
a psychologickou kontinuitu cyklistického opatření (cyklistického vyhrazeného jízdního pruhu nebo 
samostatného pásu) v oblasti řazení a křižovatky tam, kde pro jejich zřízení není dostatek prostoru. 

 

Obrázek 53 – Zohledňování cyklistického provozu ve vozovce šířky 6,50–7,00 m, resp. v řazení 
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Obrázek 54 – Zohledňování cyklistického provozu v jednosměrné vozovce šířky 3,00–6,00 m 
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Obrázek 55 – Zohledňování cyklistického provozu v jednosměrné vozovce šířky 5,50–8,00 m 
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Obrázek 55 – Zohledňování cyklistického provozu v jednosměrné vozovce šířky 5,50–8,00 m 
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Tomáš Cach / TP 179 / Technické podmínky – Navrhování komunikací pro cyklisty / představení dokumentu / 2017



Celková koncepce uličního profilu 
(veřejného prostranství)

Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: Střešovická – Na Petřinách (2009)
Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: Střešovická – Na Petřinách (2015)
Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: Střešovická – Na Petřinách (2016)
Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: Vršovická / zastávka Koh-i-noor (2013)
Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: Vršovická (RTT 2015-2016)
Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: Vršovická / zastávka Koh-i-noor (2017)
Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: Vršovická / zastávka Koh-i-noor (2017)
Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: Moskevská (2012)
Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: Moskevská (2013)
Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: Moskevská (2014)
Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: Moskevská (2014)
Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: cyklovídeňská zastávka Krymská (Francouzská 2014)
odstraňování	bariér

T. Cach / Francouzská / cyklovídeňská zastávka Krymská / 2012

Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



vytváření	bariér
příklad: Bělehradská (2015)

Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



vytváření	bariér
příklad: Křesomyslova – Sekaninova (2016 – OK / 2018 – KO)

Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



vytváření	bariér
příklad: Křesomyslova – Sekaninova (2016 – OK / 2018 – KO)

Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



vytváření	bariér
příklad: Křesomyslova – Sekaninova – Jaromírova – Na Slupi

Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



vytváření	bariér
příklad: Jaromírova (2016 – OK: asymetrické řešení + osa 3,0m)

Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



vytváření	bariér
příklad: Jaromírova (2017 – KO: symetrické řešení + osa 3,5m)

Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



vytváření	bariér
příklad: Na Slupi (2017 – KO)

Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: U Plynárny (2017)
Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: U Plynárny (2017)
Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



příklad: U Plynárny (2017)
Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



Vliv celkové dopravní politiky 
na koncepci návrhu

Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru



Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru

město Bern, ulice Seftigenstrasse

Vliv	celkové	dopravní	politiky	na	koncepci	návrhu



Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru

město Bern, ulice Seftigenstrasse

Vliv	celkové	dopravní	politiky	na	koncepci	návrhu



Tomáš Cach   /   DID Mikulov   /   2018-06-07   /   Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru

město Bern, ulice Seftigenstrasse – zdroj (s laskavým svolením): Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis II.

Vliv	celkové	dopravní	politiky	na	koncepci	návrhu





DĚKUJI ZA POZORNOST.

               Ing. arch. Tomáš Cach

               +420 739 425 891

               tomascach@gmail.com

fotografie užité v prezentaci: Ing. arch. Tomáš Cach, není-li uvedeno jinak


