
   DIPRO, spol. s r.o., Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 12             UAS, spol. s r.o.  , Zelený pruh 1090, 140 00 Praha 4     
   Tel. 24177 0144, 24177 1639, 24177 2357    Fax. 24177 3885   e-mail: dipro@dip.cz           Tel.: 241440885   Fax: 241440637, Email: ArchitectUAS@pha.inecnet.cz 
 

 

Studie řešení cyklotras a cyklostezek v rámci MČ Praha 11          - 1 -     duben  2007 ,          Ing. arch. Jaromír Myška,  Ing. K. Syrový, Ing. J. Filip 

 

  

  

 
STUDIE 

ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK 
V RÁMCI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 

(K.Ú. CHODOV, HÁJE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEZNAM PŘÍLOH: 
 

A. POPIS ÚZEMÍ A STÁVAJÍCÍHO STAVU CYKLISTICKÉ DOPRAVY 
A.1 Textová část 
A.2 Výkresová část 

A.2.1 CYKLOMAPA PRAHY A OKOLÍ (PLANStudio)   1:50 000 
  

B. ROZBOR ÚZEMÍ 
B.1 Textová část 
B.2 Výkresová část 

B.2.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU hl. m. Prahy    1:20 000 
B.2.2 PENTLOGRAM VZTAHŮ V ÚZEMÍ      1:20 000 
B.2.3 SITUACE CÍLŮ PRAHY 11 (včetně seznamu)   1:20 000 
B.2.4 SYSTÉM CELOMĚSTSKÝCH CYKLOTRAS   1:30 000 
 

C. NÁVRH SÍTĚ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY 
C.1 Textová část 
C.2 Architektonicko-urbanistická část     1:5 000 

C.2.1 VÝKRES CHARAKTERU PLOCH 
C.2.2 VÝKRES SOUČASNÝCH A VÝHLEDOVÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH 
C.2.3 VÝKRES ZDROJŮ A CÍLŮ CYKLISTICKÉ DOPRAVY 
C.2.4 VÝKRES NAVRHOVANÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ 

C.3 Dopravně-technická část (orientační propočet nákladů, etapy) 
C.3.1.a CELKOVÝ ZÁKRES S PROVOZOVANÝMI TRASAMI A TRASAMI DLE 

ÚZEMNÍHO PLÁNU          1:15 000 
C.3.1.b NADŘAZENÝ SYSTÉM – ROZDĚLENÍ DLE TRAS     1:10 000 
 C.3.1.1  TANGENTA  1 – A 215, A225    1:10 000 
 C.3.1.2  TANGENTA  2 – A 22      
 C.3.1.3  TANGENTA  3 a 3A– A 2272, A 2192, A 2191, A 21, A 216, A 2167 
 C.3.1.4   RADIÁLA  4 – A 41, A 21      
 C.3.1.5   RADIÁLA  5 – A 2221, A 2185, A 2184, A 2181, A 2172  
 C.3.1.6   RADIÁLA  6 – A 22, A 2191     
 C.3.1.7   RADIÁLA  7 – A 2281, A 226,  A 2161 
C.3.2 ZÁKLADNÍ SYSTÉM       1:15 000 
 C.3.2.1   OBLAST SEVEROZÁPADNÍ A JIHOZÁPADNÍ   
 C.3.2.2   OBLAST SEVEROVÝCHODNÍ A JIHOVÝCHODNÍ  
 C.3.2.3   OBLAST CENTRÁLNÍ      

C.4 Orientační majetkoprávní situace 
 C.5 Cyklistické komunikace v návaznosti na cíle (ad. B.2.3) 
  

D. Centrální park Prahy 11 
E. Zařízení cyklistické dopravy (Bike and Ride - B+R, stojany) 
  

 

mailto:dipro@dip.cz
mailto:ArchitectUAS@pha.inecnet.cz


   DIPRO, spol. s r.o., Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 12             UAS, spol. s r.o.  , Zelený pruh 1090, 140 00 Praha 4     
   Tel. 24177 0144, 24177 1639, 24177 2357    Fax. 24177 3885   e-mail: dipro@dip.cz           Tel.: 241440885   Fax: 241440637, Email: ArchitectUAS@pha.inecnet.cz 
 

 

Studie řešení cyklotras a cyklostezek v rámci MČ Praha 11          - 2 -     duben  2007 ,          Ing. arch. Jaromír Myška,  Ing. K. Syrový, Ing. J. Filip 

 

  

1. CÍL a NÁPLŇ STUDIE 
 

Cílem studie je návrh co nejbezpečnějšího a nejkomfortnějšího možného řešení pohybu 

cyklistů nejen v území Prahy 11, ale i ve vazbách na celoměstský systém hl. m. Prahy a na 

jižní část Středočeského kraje. Řešeným územím prochází  i nadregionální cyklotrasa Praha – 

Vídeň tzv. Greenways. 

 

Návrh se snaží přiblížit reálným úpravám zastavěných i nezastavěných oblastí území 

městské části, v několika případech jsou nastíněna i mimoúrovňová překonání liniových bariér 

v podobě frekventovaných komunikací. 

Celková studie je řešena ve dvou částech (C.2 a C.3) v architektonicko-urbanistické a 

dopravně technické části, kdy do zmapovaného území (zdrojové a cílové oblasti, bariéry, 

územní studie v rozvojových oblastech) je navržena síť cyklistických komunikací nadřazená a 

základní.  

 

Propočet nákladů na vybudování cyklistické sítě se pohybuje v horní hranici včetně 

rozpočtové  rezervy 10%. Orientační  propočty jsou součástí referenčních listů , tj. přílohy C.3.  

Součástí studie je i umístění cyklistické dopravy do Centrálního parku, který je řešen 

v samostatné příloze D. 

Předběžně jsou vytipovány lokality s nedořešenými vlastnickými vztahy, nebo kde je 

cyklistické zařízení navrženo na pozemek v soukromém vlastnictví (příloha C.4). 

V neposlední řadě je uveden příklad, jakým způsobem lze podpořit systém B+R (Bike 

and Ride) a kde ho umístit , viz. příloha E. 

 
2. Cyklistické komunikace na území MČ Praha 11 

 
ÚVOD 
 
Pohyb na kole je jedním ze základních druhů dopravy. V zásadě je v intravilánovém - městském 

i extravilánovém prostředí možno předpokládat tento pohyb převážně jednak z místa bydliště za 

pracovními příležitostmi, případně za službami a obchodem, jednak za účelem opuštění městského 

prostředí a dosažení krajiny – tedy za účelem krátkodobé rekreace a účelem sportovním. Zatímco účel 

dosažení místa pracovních příležitostí je vykonáván většinou v prostředí s větší hybností pěších i 

vozidel, v zónách s větším soustředěním a hustotou obyvatel, a obecně i v místech s prostředím 

znečištěným větší hybností vozidel všeho druhu, účel krátkodobé rekreace vyvolává pohyb na kole 

k atraktivitám s přírodní estetikou a klidovým místům, kde obyvatelé hledají čisté ovzduší a odpočinek 

od soustředění staveb, vozidel i obyvatel.  

 

V městském prostředí středoevropských sídel bude tento druh pohybu vždy s ohledem na 

klimatické podmínky sezónním doplňkovým pohybem. Vliv rozšíření tohoto pohybu je dán také 

strukturou stáří obyvatelstva a nabídkou kvalitních nekolizních tras ve zdravém prostředí mimo produkci 

škodlivin v ovzduší i míst s možností úschovy kola, v neposlední řadě i atraktivitou cílů v krajině. 

    

V měřítku celoměstském, pražském, existují realizované i plánované cyklistické trasy nadřazené, 

téměř výlučně realizované pro cykloturistiku relaxační krátkodobou oddychovou, spojující místa většího 

soustředění obyvatel (většinou sídlištní struktury) s přírodními cíli.     

  

Základní koncept takových nadřazených cest, které jsou, respektive měly by být co nejvíce 

navrhovány jako samostatné bezkolizní bezpečné trasy nekombinované s ostatními druhy pohybů, ať 

pěších nebo motorových, obsahuje platný Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy – výkres 

dopravy. Tento systém obsahuje v zásadě navržený rošt stezek, které protínají prostor Prahy jednak 

radiálními trasami, jednak trasami tangenciálními. Jako jednu z nejznámějších tras již částečně 

realizovaných v jihoměstském pražském sektoru (Praha 4, Praha 11, Praha 12) je možno jmenovat 

pravobřežní trasu doprovázející řeku Vltavu, která nabízí obyvatelům městského osídlení zejména 

Prahy 4 a Prahy 12 dosáhnout přírodních hodnot podél Vltavy za jižní hranicí Prahy, velmi známý 

tangenciální směr má významná cyklistická stezka Krčským údolím (údolím Kunratického potoka), 

navazující na výše jmenovanou stezku radiální.  

 
 

A.1 PROSTOR PRAHY 11 
 
V měřítku pražského jihoměstského sídelního útvaru (Prahy 11), který je součástí velkého 

územního městského celku, je možno jednak vypozorovat a zjistit nadřazenou síť a vycházet z této 

nadřazené celoměstské koncepce, jednak vytipovat místa největších hustot soustředění obyvatel, ať již 

v obytných nebo nebytových zónách – částech města, a tyto místa navzájem propojit podružnými 

trasami (pokud základní nadřazené trasy nejsou odtud rychle dostupné či nevedou tyto trasy přímo 

zónou), které již není nutno vést striktně na nadřazených bezkolizních pásech, a z těchto míst umožnit 

napojení na výše uvedenou nadřazenou síť s účelem rychlého opuštění městských prostorů.  

 

Rošt nadřazených stezek by měl umožnit z jakéhokoliv místa obytné zóny Jižního Města se 

přemístit na kole do jakékoliv atraktivity s minimem rizika a kolizních míst. 
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Síť lokální – síť nižšího významu – bude nutno vést jednak prostory, kde není třeba trasování – 

tedy klidovými zónami, lokalitami izolovaných rodinných domů či nízkých hustot, ale také prostorami, 

kde je nutné křížení se systémy a trasami frekventované motorové dopravy.     

 

I u sítí podružných stezek bude třeba mít na zřeteli již buďto pohyb po samostatném nebo 

sdruženém pásu s pohybem cyklistů, nebo společně s motorovými vozidly na vozovkách s různou 

frekvencí pohybů vozidel. Jižní Město má v tomto ohledu specifiku v tom, že většinou oba okraje 

vozovek jsou obestavěny odstavenými osobními vozidly, které jsou v pohybu cyklistů problémem, neboť 

je zde mnohdy málo místa (méně bezpečnosti) při míjení dalšího (protijedoucího i předjíždějícího) 

vozidla a cyklisty.     

 

Proto je území možno členit na několik druhů ploch (odlišných oproti členění územního plánu): 

kapacitní sídlištní převážně obytnou zástavbu, zástavbu převážně rodinnými domy (oba druhy ploch 

jsou zdrojové), zástavbu převážně nebytovou (s nabídkou pracovních příležitostí), plochy zeleně 

městské, příměstské a krajinné (oba druhy ploch jsou cílové). Všechny jmenované plochy jsou vloženy 

do linií (ploch) bariér, které jsou tvořeny komunikačním systémem frekventovaných nadřazených 

(sběrných) tahů automobilové dopravy.  

 

V potaz při trasování cyklistických tras je nutno vzít rovněž věkové složení obyvatelstva. Je 

nutno počítat s tím, že při vzniku dané urbánní struktury v sedmdesátých až osmdesátých letech 

minulého století převažovala populace relativně mladá, v průměru třicetiletá, tvořená rodinami s dětmi. 

Od té doby sídliště stárne, dnes již věkový průměr obyvatelstva je vyšší, což by mělo mít vliv i na 

trasování a obtížnost cyklistických cest.             

 

Z hlediska koncepce cyklistických tras a stezek nadřazeného i nižšího významu je možno 

vyhledat na Jižním Městě jako zdroje místa soustředění obyvatelstva o největších hustotách (budou 

produkovat největší frekvenci cyklistických pohybů), jako cíle je možno definovat plochy s většími 

hustotami pracovních příležitostí a atraktivity přírodní v blízkosti cca do 5 až 10 km vzdálenosti od 

Jižního Města. Jako zdroj i cíl cyklistické dopravy je možno definovat dopravní uzly (zde zejména 

stanice metra v návaznosti na další veřejné dopravní prostředky).  

Funkčnost tras bude vyřešena jejich realizací za preferovanými atraktivitami, zejména tras na 

samostatných tělesech, co nejvíce křížených bezkolizně (mimoúrovňově) s ostatními druhy dopravy (jak 

je tomu v zahraničí). Funkčnost dopravních uzlů bude vyřešena tehdy, až zde bude v provozu po 

převážnou dobu dne za nepodstatnou úplatu fungující úschovna a půjčovna kol.     

 

 

Centrální park Prahy 11 
 

V době zpracování této studie pro cyklistická zařízení na území Prahy 11 je projednávána 

dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na úpravy  Centrálního parku (dále CP). Tato 

dokumentace byla převzata. Návrh cyklistických stezek v dotčeném území tuto dokumentaci respektuje, 

včetně probíhající stavby Komunitního centra ve východní části CP. Součástí úprav v CP jsou dále 

umístění dvou dětských hřišť, která jsou návrhem taktéž respektována. 

Do Centrálního parku jsou umístěny dvě cyklostezky navrženy s odděleným provozem od 

pěších. Podélná (Varianty S 1, S 2 a ST) a příčná (P). Předpokládá se, že stezku budou využívat i 

bruslaři. 

V blízkosti metra Opatov se v současnosti zpracovává URBANISTICKÁ STUDIE CENTRUM 

CHODOV, proto není řešena návaznost na vestibul stanice metra a budoucí B+R. To by mělo být 

součástí výše jmenované studie. 

Na opačném konci, u Komunitního centra se uvažuje s křížením (dle celoměstského generelu 

cyklotras) tří páteřních tras A 21, A 22 a A 41. V tomto místě (patrně před Komunitním centrem) , kde je 

vstup do parku ve směru od vestibulu stanice metra Háje, však oblast vyžaduje opět dořešení propojení 

vazeb pěších cyklistů k parku versus automobilová doprav, tj. zklidnění dopravy v oblasti výjezdů z BUS 

terminálu Háje, např. odsunutím zastávky v ul. U Modré školy, komunikaci provést na zvýšené ploše a 

dořešit ostatní vazby na okolí. Rozsah pro samostatně řešené území  je znázorněn v příloze D. 

 

B.1 Zdroje a CÍLE pohybů 
 

Z údajů získaných v průzkumové části této práce je největším zdrojem pohybů (největší hustoty 

soustředění jihoměstského obyvatelstva v obytných zónách) prostor Jižního Města I Chodova – sídliště 

Opatova  a Litochleb, mezi ulicemi Květnového vítězství na severu, Prašná - U Modré školy – 

Novoměstského na východě, severním okrajem Kateřinek a ulicí Hrnčířskou na západě. Obdobných 

hustot dosahuje území Jižního Města II Horních Roztyl kolem náměstí Pošepného.  

 

Z hlediska kumulace pracovních příležitostí je možno jako největší považovat obchodně 

administrativní areál kolem stanice metra Chodov (obchodně společenské centrum a administrativní 

areál AIG Lincoln), dále administrativní areál kolem stanice metra Roztyly, a jako třetí stávající 

soustředění nabídky pracovních příležitostí lze tipovat centrum Háje. Do výhledu by měla vzrůst dle 

známých předpokladů kapacita areálu AIG (další plánované rozšiřování směrem jihovýchodním), mělo 

by vzniknout postupně velké centrum Opatov, a mělo by dojít ke zkapacitnění a k nové výstavbě jižní 

části centra Háje.      
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Z hlediska cílů (pokud pomineme dopravní uzly a jejich okolí, kolem nichž jsou zákonitě 

v současnosti i do výhledu soustředěny jak maximální hustoty bydlení, tak pracovních příležitostí), je 

třeba jmenovat  cíle přírodní (jmenováno s ohledem na to, do jaké vzdálenosti od zdrojů pro krátkodobé 

dosažení cílů jsou cíle situovány): 1. Kunratický / Michelský / Krčský les, 2. Přírodní park Hostivař – 

Záběhlice (okolí Hostivařské přehradní nádrže), 3. Milíčovský les a rybníky (přírodní park Botič – 

Milíčov) včetně pokračování tras směrem na Průhonický park.   

 

C.1 Nadřazená koncepce CYKLISTICKÝCH TRAS  
(VE SMYSLU ÚPN SÚ HL.MĚSTA PRAHY) 

 

Jak bylo výše uvedeno, protínají nadřazené cyklistické trasy Jižní Město I a Jižní Město II 

v několika místech ve směru západ – východ (tangenty vůči jádru, po jižním okraji Prahy) a ve směru 

sever – jih (tzv. směr ven z města do přírody). 

 

Základní koncepci těchto tras je doporučeno respektovat, v podrobnějším měřítku pak jejich 

trasu upřesnit dle konkrétních podmínek v této práci. V zásadě jsou  navrženy tři převážně tangenciální 

trasy, které by měly být vedeny v maximální míře po vlastním tělese a vůči bariérám (komunikacích 

s velkou frekvencí pohybu motorových vozidel) by měly být ve výhledu řešeny mimoúrovňově 

(nadjezdy, podjezdy) tak, jak je známo ze zahraničních příkladů (Švýcarsko, Rakousko aj.). Tyto trasy 

jsou po západním a východním okraji Jižního Města protnuty, nebo jsou v některých místech i součástí 

radiálních tras, rovněž koncipovaných převážně pokud možno na samostatném tělese. 

 

Systém výše uvedených tras vytváří současně nadřazený tzv. „vnější“ cyklistický okruh kolem 

Jižního Města, bezkolizní vůči provozu automobilovému, s napojením na významné cyklistické cesty do 

okolí Jižního Města všemi směry.  

 

Doplněním tras je vedení cyklistických cest uvnitř území Jižního Města po méně 

frekventovaných motoristických komunikacích. Tyto cesty tvoří spojnice nadřazeným trasám. Jednou 

z těchto cest je severojižní radiála procházející středem čtvrti Háje Jižního Města.  

 

Jižní Město může být konečně vybaveno i tzv. „vnitřním“ cyklistickým okruhem, vedeným po 

stávajících komunikacích U Modré školy, Opatovská, Chilská (K Hrnčířům) Hviezdoslavova. Tento 

systém by mohl využívat tělesa veřejných komunikací ve smíšeném provozu například po jejich úpravě 

vodorovným a svislým značením.   

 

Popis nadřazeného systému:  

 
TRASA 1: Trasa (tangenta) lemující severní okraj Jižního Města: 

Od západu ke stanici metra Roztyly, respektive směrem na západ z města, směřuje tangenciální 

trasa, která využívá rekreačního potenciálu Kunratického lesa a v širších návaznostech pokračuje 

základní větví do Krčského údolí a do Braníka k pravobřežní cyklistické radiále. Tato trasa využívá toho, 

že stanice metra leží v bezprostřední blízkosti u masívu lesa, a tak je lesní plocha Kunratického lesa 

využívána pro svojí dostupnost i obyvateli jiných částí Prahy, kteří se sem dopraví s kolem nebo 

běžkami metrem.  

Ze stanice metra trasa pokračuje východním směrem, avšak musí se složitě vyhýbat celkem 

čtyřem mimoúrovňovým křižovatkám na Spořilově a na Chodovci, aby se posléze dostala k ulici 

Mírového Hnutí a do přírodního parku Hostivař – Záběhlice. Cestou logicky prochází kolem stanice 

metra Chodov, ale mezi stanicemi Roztyly a Chodov její stávající trasa je v současnosti vedena jako 

podružná cyklistická stezka středem sídliště střídavě po komunikacích a chodnících, klikatě, 

nepřehledně a s řadou dopravních závad, což je třeba napravit. Obdobně pokračuje prostorem západní 

části Litochleb, kde byla navrhována jako podružná po místních komunikacích a chodnících. Prostor 

Jižního Města opouští u křižovatky ulic Mírového Hnutí – K Horkám, aby směřovala do Hostivaře.     

 

 TRASA 2: Trasa (městská tangenta) procházející ve směru západ – východ středem Jižního 

Města:  

 Tato nadřazená trasa je pokračováním trasy z prostoru Modřan (les Kamýk) přes budoucí 

obvodové centrum Nové Dvory (stanice metra Nové Dvory) a Kunratický les ke stanici metra Chodov. 

Na své cestě kříží radiálně vedenou část stezky podél Kunratického potoka při západní hranici 

Kunratického lesa. Trasa vede středem Jižního Města tak, že protíná všechny velmi významné prostory 

husté zástavby zdrojů i cílů cyklistické dopravy (dopravní uzly). Pokračování této trasy od stanice 

Chodov do stanice Opatov, která do prostoru stanice metra Chodov vedla samostatnou cestou velmi 

příjemně středem Kunratického lesa, je předmětem podrobnějšího prozkoumání v této studii, bude třeba 

ji však doporučeno navrhnout v jiné trase (mimo individuální zástavbu starého Chodova), než jak 

uvažoval Územní plán. Ze stanice Opatov ke stanici Háje trasa bude vedena centrálním parkem, zde 

bude nutno najít vhodnou polohu formou samostatné trasy, která by byla bezpečná i v místech, kde by 

křížila pohyb pěších. Pokračování z prostoru centra Háje je předpokládáno územním plánem ve směru 

na východ podél jižního okraje ulice Opatovské, a tuto trasu na samostatném tělese je možno doporučit 

a potvrdit, jakož i její pokračování do Petrovic a na Uhříněves, ať již podél severního nebo jižního okraje 

ulice Výstavní.   
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 TRASA 3: Jižní tangenciální trasa má počátek v průchodu Modřanskou roklí z prostoru od 

nábřeží Vltavy. Složitou cestou přes Libuš se dostává k okraji ulice Dobronické a středem Kunratic při 

ulici K Libuši (zde zřejmě po komunikaci) se kolem severního okraje rybníka Šeberák dostává 

v pokračování ve směru na východ do středu Šeberova, odkud je naplánováno překonání dálnice D1 a 

pokračování středem Milíčovského lesa a jihovýchodním směrem do údolí Pitkovického potoka.  

 

 TRASA 3 A: Trasa je tangenciálního směru a je možno ji vložit mezi trasu 2. a 3. Vystoupá 

z Kunratic k ulici U Kunratického lesa a pokračuje směrem východním podél jižního okraje Jižního 

Města nebo Milíčovskou oborou 

 

 TRASA 4: Základní radiální severojižní trasou lze jmenovat trasu z prostoru Záběhlického údolí 

stoupající východně od Spořilova na Chodovec a k retenční nádržím při severním okraji Jižního Města, 

odkud je pak problematicky středem obytné zóny vedena k ulici U Modré školy a touto ulicí přes prostor 

kolem stanice metra Háje ulicí Novoměstského kolem Milíčovského vrchu (ÚTUM) a dále do 

Kateřinského lesa (západní části Milíčovského lesa, odkud by mohla pokračovat do Újezdu u Průhonic. 

Trasa bude v některých místech vedena po komunikacích obytných zón 

 

 TRASA 5: Západní radiála je z Územního plánu nejméně čitelná, prochází ze Spořilova přes 

lávku ke stanici metra Roztyly, poté okrajem Kunratického lesa a podél ulice U Kunratického lesa do 

obce Kunratice a na Hrnčíře. 

 

TRASA 6: Trasa Opatov – Šeberov – Hrnčíře je obdobou základní severojižní trasy, avšak je 

vedena podél frekventovaných komunikací nebo přímo v tělese komunikací (Šeberovem nelze projít po 

samostatné trase), proto je tato cesta méně zajímavá. Je doplňující zejména pro dosažení jižně 

položené krajiny ze stanice metra Opatov, případně pro dosažení centra Opatov z příměstských jižních 

suburbanizací.   

 

 TRASA 7: Východní radiála prochází z prostoru jižně od Hostivařské nádrže ke konečné stanici 

autobusu a ulicí Exnerova kolem Milíčovského statku podél východního okraje Milíčovského lesa do 

Újezdu. 

          Ing. arch. J. Myška 
Detailní popis průběhu jednotlivých tras je součástí referenčních listů    

 

3. Charakteristiky navržených typů cyklistických komunikací 

3.1 Cyklistická trasa 

Cyklistické trasy v hlavním dopravním prostoru, ve kterém není vyčleněn samostatný prostor pro 

cyklistickou dopravu se zásadně nedoporučuje navrhovat na místních komunikacích funkční třídy A a B. 

Ostatní místní komunikace funkčních skupin C a D mohou být integrální součástí sítě cyklistických tras. 

Podmínkou pro jejich využití je to, že neexistují pro cyklisty nějaké zvláštní překážky, jako objížďky, 

přerušení spojení, nerovný povrch, atd. Tyto komunikace jsou obvykle bez zvláštních zařízení pro 

cyklistickou dopravu a jsou zvlášť vhodné, pokud je na nich vyznačeno např.: 

§ omezení nejvyšší dovolené rychlosti 

§ zákaz stání 

§ optické vyznačení okrajů vozovky (motoristé se soustřeďují pak spíše ke středu vozovky, 

protože ve zvýšené míře mohou očekávat na jejím okraji cyklisty) 

§ zákaz průjezdu motorových vozidel a vjezdu nákladních automobilů 

Vedení cyklistické dopravy po místních komunikacích s menší intenzitou motorového provozu než 100 

vozidel/h, má být nedílnou částí všech komplexně pojatých řešení cyklistické infrastruktury. S ohledem 

na nízkou intenzitu motorových vozidel se doporučuje je využívat pro obousměrný provoz cyklistů, i 

když tyto obslužné komunikace bývají pro motorový provoz jednosměrné. Výhodné pro vedení 

cyklistické dopravy jsou rovněž slepé ulice s průjezdem cyklistů. 

3.2 Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty (v hlavním dopravním prostoru) 

Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru se navrhují při jeho pravém okraji. 

Vyhrazené cyklistické pruhy v hlavním dopravním prostoru jsou často považovány, zejména pro svou 

přehlednost, za výhodnější v oblasti křižovatek a vjezdů na pozemky či výjezdů z nich, zatímco v 

úsecích mezi křižovatkami mají tyto pruhy více nedostatků pro konflikty s parkujícími vozidly. 

Přednostmi těchto cyklistických pruhů vůči pruhům v přidruženém prostoru, resp. stezkám pro cyklisty 

jsou: 

§ lepší vzájemná viditelnost řidičů a cyklistů snižuje konflikty mezi odbočujícími řidiči a přímo 

jedoucími cyklisty, pokud ovšem stezka pro cyklisty, odsunutá od křižovatky není zvlášť 

zabezpečena (proto lze s touto výhodou polemizovat, neboť právě konflikt vpravo 

odbočujícího zejména motorového vozidla s přímo jedoucím cyklistou patří k 

nejnebezpečnějším, bez ohledu na zmiňovanou přehlednost pohybu cyklistů a motoristů) 

§ cyklistická doprava je v těchto případech vedena souběžně s motorovou dopravou, proto je 

obvykle jednoznačně stanovena přednost v jízdě 

§ konflikty cyklistů s chodci jsou méně pravděpodobné než u stezek pro cyklisty 
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§ pro chodce zůstává více místa po stranách komunikace, přičemž mohou být účelně zúženy 

někdy předimenzované jízdní pruhy motorových vozidel 

§ cyklistické pruhy tvoří jen 10 – 20 % nákladů potřebných na stezky pro cyklisty, mohou být 

zavedeny provizorně a pokud by nevyhovovaly, snadno zrušeny 

§ jízdní komfort a pružnost spojení se považuje u cyklistických pruhů za lepší než u cyklistických 

stezek, kde se uživatel častěji setkává s nerovným terénem a rušivými pevnými nebo 

pohyblivými překážkami 

Za nevýhody vyhrazených cyklistických pruhů ve srovnání s komunikacemi pro cyklisty v přidruženém 

dopravním prostoru můžeme považovat např.: 

§ při parkování na pravé straně může vzniknout nebezpečí při otvírání dveří, při zajíždění nebo 

vyjíždění z parkovacího stání 

§ předjíždění či vyhýbání je možné jen při vjetí cyklisty do jízdního pruhu motorových vozidel 

§ malý odstup od motorových vozidel vede k obecnému ohrožení podélnou dopravou s 

nepříjemným pocitem cyklisty ale i motoristy a k obtěžování cyklistů zejména spalinami 

  

Obr. 1 Obr. 2 

Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty - Břeclav Barevný povrch vyhrazeného jízdního pruhu pro 

cyklisty- Delft (Nizozemí) 

 

 

Obr. 3 

Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty bez přilehlých parkovacích míst (rozměry skladebných 

prvků dle návrhu nové ČSN 736110[1]) 

 

Jízdní pruhy pro cyklisty se mají navrhovat zpravidla jako jednosměrné, základní šířka jízdního pruhu 

pro cyklisty je 1,00 m  

§ při podélném sklonu ve stoupání přes 6% by měl být jízdní pruh rozšířen o 0,25 m 

§ pro umožnění vzájemného předjíždění se jednosměrný jízdní pruh může rozšířit na 1,50 m (při 

intenzitě cyklistů vyšší jak 60 cyklistů/h) 

Ve stísněných podmínkách a při návrhové, případně dovolené rychlosti motorových vozidel do 30 km/h 

se šířka bezpečnostního odstupu může snížit z 0,50 m na 0,25 m (hodnota v závorce). Podle příčného 

uspořádání se rozlišují 3 druhy vyhrazených cyklistických pruhů v hlavním dopravním prostoru – 

cyklistické pruhy bez přilehlých parkovacích míst, cyklistické pruhy vlevo od parkovacích stání a 

cyklistické pruhy vpravo od parkovacích stání. 

Cyklistický pruh bez přilehlých parkovacích míst bývá nejobvyklejší. Cyklistický pruh se vytváří zpravidla 

zúžením dostatečně širokého jízdního pruhu. Při tomto řešení by měl být dopravními značkami 

vyznačen zákaz stání nebo zastavení motorových vozidel na dotyčné straně vozovky. Vhodná pro volbu 

cyklistického pruhu jsou ta místa, kde je nepatrná potřeba parkování (přitom nejde v žádném případě o 

odstavení vozidla) nebo kde je potřebné spíše zastavovat na opačné straně. Toto uspořádání je vhodné 

případ od případu i při konci stezek pro cyklisty, v zúžených místech a obloucích, pokud už vůbec toto 

řešení není zapojeno do celkového systému zařízení pro cyklistickou dopravu. Každopádně potřeba 
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parkování musí být malá, protože jinak neustále hrozí stání vozidel, byť krátkodobé, navzdory 

administrativnímu zákazu. Jde tedy vlastně o prevenci plynulosti provozu v cyklistickém pruhu. 

Cyklistický pruh vlevo od parkovacích stání  je veden mezi jedoucími a parkujícími vozidly. Toto řešení 

je lepší tam, kde se jedná spíše o dlouhodobě odstavená vozidla než krátkodobě parkovaná, neboť 

řidiči musejí věnovat zvýšenou pozornost nastupování, ale zejména vystupování, aby neohrozili cyklisty 

dveřmi nebo aby se sami s cyklisty nestřetli. Aby vliv parkujících vozidel na jízdu cyklistů byl co 

nejmenší, je účelné zbarvit cyklistický pruh červeně. 

Cyklistický pruh vpravo od parkovacích stání bývá nejméně volené řešení a svým charakterem se spíše 

přibližuje stezce pro cyklisty. Odděluje cyklistu od jízdního pruhu pro motorová vozidla. Podmínkou je 

důsledná kontrola parkujících vozidel tak, aby nezasahovala do cyklistického pruhu, protože pak je 

cyklistický pruh přerušen, neboť cyklista se nemá kam vyhnout (může se stát jen chodcem a obejít 

místo po chodníku). Vodicí proužek a dostatečná šířka cyklistického pruhu, která umožňuje vyhýbání a 

předjíždění, je zde ještě důležitější než u cyklistických pruhů vlevo od parkovacích stání. Parkující 

vozidla nebo stanovená parkovací stání tvoří v podstatě dělicí pruh, který tak vymezuje spíše stezku pro 

cyklisty než cyklistický pruh. U křižovatek a vjezdů na pozemky musí být bráněno v parkování vozidel, 

aby cyklisté i řidiči měli lepší výhled. Při zvýšené frekvenci parkujících vozidel dochází ke křižování 

řidičů, ale i cestujících v automobilech s cyklisty. Zejména při výstupu řidičů a cestujících vpravo z 

automobilů může dojít ke konfliktu s cyklistou. Toto řešení je nebezpečné a v současnosti se příliš 

nedoporučuje. 

Povrch vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty se doporučuje realizovat jako asfaltový a měl by být 

odlišen od přilehlého jízdního pruhu barevně (např. cihlová červeň ) nebo strukturou povrchu. Jízdní 

pruh pro cyklisty má být zpevněn nejméně v šířce 0,75 m. 

3.3 Obousměrný cyklistický provoz v jednosměrných ulicích 

V jednosměrných místních komunikacích může být cyklistům v odůvodněných případech umožněn 

průjezd v obou směrech. Takové uspořádání je možné použít jen na komunikacích funkčních skupin C 

nebo D1, a to jen v přehledných úsecích. Je-li v protisměru jednosměrné komunikace veden vyhrazený 

jízdní pruh pro cyklisty, potom lze použít stejné šířkové uspořádání jako ve standardních případech, 

avšak dále je žádoucí dodržet tyto podmínky: 

§ mezi jízdní pruh pro motorová vozidla a protisměrný vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty se vkládá 

bezpečnostní odstup 0,50 m 

§ vedení cyklistů v protisměru by nemělo být realizováno, je-li šířka jízdního pásu mezi obrubníky 

menší než 4,50 m (v odůvodněných případech při rekonstrukcích ve stísněných poměrech a 

při omezení dovolené rychlosti do 30 km/h může být šířka mezi obrubami snížena na 4,00 m – 

v tom případě lze šířku bezpečnostního odstupu mezi jízdním pruhem pro motorová vozidla a 

protisměrným pruhem pro cyklisty snížit na 0,25 m a bezpečnostní odstup u obruby pak zrušit) 

§ provoz cyklistů v protisměru musí být zřetelně označen svislým i vodorovným dopravním 

značením (např. optické a plastické prvky, souvislá podélná čára, směrové šipky, symboly 

jízdního kola, zvýšený dělicí prvek. 

Pokud je cyklistická trasa navržena do komunikace, která je pro motorovou dopravu vyznačena jako 

jednosměrná (a předpokládá se, že se tento stav zavedením cyklistické trasy nezmění), je optimální 

zachovat na této trase obousměrný provoz cyklistů při dodržení následujících priorit: 

§ zřízení (alespoň protisměrného) cyklistického pruhu v přidruženém dopravním prostoru dané 

komunikace (jako stezku pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem) 

§ v případě, že není dostatečná šířka k realizaci výše uvedeného řešení, je třeba vyznačit 

vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru v protisměru vůči jízdě 

automobilů – možnost tohoto řešení je třeba podrobněji upravit včetně vhodného svislého 

dopravního řešení v legislativě s touto problematikou související 

§ další možností je vyznačení jednoho z chodníků na řešené komunikaci jako stezku pro chodce a 

cyklisty se sloučeným provozem (pomocí svislých dopravních značek C9a a C9b) 

 

 

 
Obr. 4 

Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty vlevo od parkovacích stání (rozměry skladebných 
prvků dle návrhu nové ČSN 736110[1]) 
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Obr. 5 Obr. 6 

Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty – Hluboká nad 
Vltavou 

Svislé dopravní značení vyhrazeného jízdního pruhu pro 
cyklisty v protisměru vůči jednosměrné ulici – Hluboká 

nad Vltavou 

 

3.4 Stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem 

Provoz na stezkách pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem za jistých okolností může být 

podstatně nebezpečnější než společný provoz chodců a cyklistů na stezkách pro chodce a cyklisty se 

sloučeným provozem. Je to tam, kde chodec není dostatečně dobře informován, že příslušná 

komunikace nebo její část, do které vstupuje, je vyhrazena pouze cyklistům. Cyklista zde má přednost, 

jede rychle, vědom si jen pro něj vyhrazené komunikace a střet pak v takových případech může končit i 

tragicky. Nejnebezpečnější bývá místo, kterého se chodec snaží rychle dosáhnout (např. zastávka 

hromadné dopravy), kolem něhož je vedena samostatná komunikace pro cyklisty a samostatný 

chodník. Chodec musí být důrazně upozorněn, že vstupuje na komunikaci pro cyklisty, která je relativně 

úzká (ve srovnání s pozemní komunikací určenou pro dopravu motorovými vozidly), a proto mýlí 

chodce. Ti na ni často vstupují jako na svůj chodník, zejména když nejsou místními znalci. V tom je 

rozdíl proti širší komunikaci, která je určena pro dopravu motorových vozidel a která je obvykle od 

chodníku výrazněji oddělena. Čím je však užší komunikace určená pro dopravu motorových vozidel, tím 

více chodců do ní nejen vstupuje, ale běžně ji k chůzi užívá, což je typickým úkazem v historických 

částech měst. V tomto případě se chodec pohybuje neukázněně a tedy neoprávněně mimo chodník a 

používá komunikace určené pro dopravu motorových vozidel i cyklistů, i když k tomu není nucen. 

Cyklista je v těchto případech oprávněn použít zvonek. Jiná situace nastává, jestliže je chodec do 

komunikace určené pro dopravu motorových vozidel a cyklistů vytlačován např. neoprávněným 

parkováním aut na chodnících úzkých uliček nebo při dočasné stavební činnosti. V tomto případě je 

chodec nucen vstoupit do komunikace určené pro dopravu motorových vozidel i jízdních kol. Blíží-li se 

automobil, je chodec varován resp. upozorněn hlukem vozidla. Cyklista se však přibližuje tiše a nebývá 

chodci obvykle vnímán. Měl by se proto chovat ohleduplně, jako kdyby byl na komunikaci se sdruženým 

pěším a cyklistickým provozem, nezvonit, slušně požádat o možnost průjezdu a případně s kola 

seskočit. Každopádně tedy v takovém prostředí musí být cyklista vůči chodci zvlášť opatrný. 

Na rozhraní mezi pásem pro chodce a pásem pro cyklisty u stezek pro chodce a cyklisty s rozděleným 

provozem by měl být zřízen hmatný pás o šířce 0,30 – 0,40 m. Tento hmatný pás je součástí pásu pro 

chodce. Zřetelné oddělení obou pásů má být dále zdůrazněno např. barevně, materiálem krytu, 

zeleným pásem, vodicí čarou, výškovým rozdílem (max. 20 mm), v odůvodněných případech mohou být 

pásy odděleny dokonce zábradlím vysokým do 1,30 m. 

Ve stísněných podmínkách a při návrhové, případně dovolené rychlosti motorových vozidel do 30 km/h 

se šířka bezpečnostního odstupu může snížit z 0,50 m na 0,25 m. Pokud jsou podél jízdního pruhu pro 

cyklisty v přidruženém dopravním prostoru podél obruby umístěny ojedinělé překážky (např. sloupy 

veřejného osvětlení, stromy, dopravní značky), je žádoucí zvětšit bezpečnostní odstup tak, aby zůstal 

zachován odstup 0,25 m od překážky. 

Šířka jízdního pruhu pro cyklisty se může v odůvodněných případech v zájmu zvýšeného komfortu 

pohybu cyklistů a umožnění předjíždění zvětšit z šířky 1,00 m na 1,50 – 2,00 m (hodnota v závorce). 

 

 

Obr. 7 

Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem v přidruženém dopravním prostoru 
s dělícím pásem (rozměry skladebných prvků dle návrhu nové ČSN 736110[1]) 
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Obr. 8 Obr. 9 

Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem, 
s obousměrným provozem cyklistů – Příbram 

Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem, 
s jednosměrným provozem cyklistů – Plzeň 

 

V odůvodněných případech se může v přidruženém dopravním prostoru navrhnout místo 

jednosměrného pruhu pro cyklisty obousměrný pás o minimální šířce 2,50 m. Obousměrný jízdní pás na 

stezkách pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem je vhodné navrhnout v těchto případech: 

§ důležité zdroje a cíle leží na stejné straně komunikace 

§ bezpečné křížení komunikace není možné 

§ strana komunikace s jízdním pásem pro cyklisty je v delším úseku volná bez vjezdů, zastávek a 

křižovatek 

§ jedná se pouze o krátký souběh s danou komunikací 

§ na příslušné straně komunikace navazuje další cyklistická komunikace 

Obr. 10 Obr. 11 

Samostatná stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným 
provozem   (rozměry skladebných prvků dle návrhu 

nové ČSN 736110[1]) 

Stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem 
při nízkých intenzitách provozu(rozměry skladebných 

prvků dle návrhu nové ČSN 736110[1]) 

 

3.5 Stezky pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem 

Chodníky se soustavnou nebo často vysokou frekvencí chodců by pro cyklistický provoz neměly být 

vyčleněny v době této vysoké frekvence, avšak mimo tuto dobu by mohly být i pro cyklistickou dopravu 

využitelné, což lze vyznačit vhodnou dopravní značkou doplněnou dodatkovou tabulkou s časem buď 

povolujícím nebo zakazujícím jízdu na kole. Pozorováním bylo zjištěno, že cyklisté, kteří jedou účelově, 

tj. od dopravního zdroje (např. z bytu nebo domu) k dopravnímu cíli (např. na pracoviště), mají vztah k 

chodcům zcela jiný než např. děti jezdící bez účelu nejčastěji v parcích, kde je hodně chodců. 

Při rozhodování o společném užívání komunikace cyklisty i chodci, tedy vyznačení takové komunikace 

dopravní značkou č. C9a „Stezka pro chodce a cyklisty“, je vhodné dbát navíc následujících podmínek a 

doporučení: 

§ na stezkách pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem se doporučuje použít „informační“ 

pruh nebo zbarvení povrchu podobně jako u stezek pro cyklisty 

§ při novostavbě popřípadě při rozšiřování celé komunikace je správné počítat s výstavbou nové 

cyklistické komunikace 

 
Obr. 12 

Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem v přidruženém 
dopravním prostoru s ojedinělými překážkami (rozměry skladebných 

prvků dle návrhu nové ČSN 736110[1]) 

 

Pro zvýšení bezpečnosti na těchto stezkách se sloučeným provozem je vhodné dále doporučit: 

§ vytvořit při okraji chodníku se sloučeným provozem jinak zbarvený nebo zpevněný pruh 
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§ vyznačit v celé šířce chodníku piktogramy cyklisty a chodce, zkosit obrubníky a vyznačit zvlášť 

přechody pro chodce a přejezdy pro jízdní kola 

§ použít kryty, které nevyhovují velkým rychlostem cyklistů, ale které je od používání chodníku 

neodradí 

Stezky pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem mají mít šířku minimálně 3,00 m. 

V odůvodněných případech lze připustit i menší šířku, nejméně základní šířku 1,00 m. Pokud intenzita 

provozu na stezce překročí 180 chodců/h, je vhodné rozšířit tuto stezku na 4,00 m, nebo se navrhnout 

stezku pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem. Šířku stezek pro chodce a cyklisty se sloučeným 

provozem lze dále navrhnout v závislosti na kombinaci intenzit pěšího provozu a cyklistické dopravy 

takto: 

§ šířka ≥ 1,00 m, pokud intenzita nepřesáhne v obou směrech 20 cyklistů/h a 50 chodců/h  

§ šířka ≥ 2,00 m (ve stísněných poměrech 1,50 m), pokud intenzita nepřesáhne v jednom směru 

250 cyklistů/h  

§ šířka ≥ 3,00 m (ve stísněných poměrech 2,00 m), pokud intenzita nepřesáhne v obou směrech 

500 cyklistů/h a 180 chodců/h  

 
Obr. 13 

Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem v přidruženém 
dopravním prostoru  (rozměry skladebných prvků dle návrhu nové ČSN 

736110[1]) 

 

Velmi důležitým kritériem při stanovení výkonnosti stezek pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem 

je koncentrace obou skupin na ploše (hustota), ta však v současné legislativě týkající se cyklistické 

dopravy v České republice zohledněna není. Výsledky průzkumů dané problematiky však ukazují, že 

před zřízením sloučeného cyklistického a pěšího provozu (bez vzájemného oddělení obou skupin 

účastníků provozu) na společné komunikaci je vždy žádoucí posoudit aspoň úseky s nejzatíženějším 

provozem chodců na splnění kritéria hustoty chodců. Tuto hodnotu lze získat ze snímkování dané části 

komunikace v krátkých časových intervalech (1 minuta nebo maximálně 5 minut). Cyklistický provoz by 

měl být pak povolen pouze v té části dne (ohraničené zpravidla celými hodinami), kdy maximálně 15% 

údajů o zjištěné hustotě chodců za hodinu překročí limitní kritérium hustoty, které lze na základě 

výsledků prováděných průzkumů (s přihlédnutím ke kvalitě cyklistického provozu i bezpečnosti obou 

skupin účastníků smíšeného provozu) stanovit na 0,13 osob/m2. Zároveň lze při splnění předchozího 

kritéria v návaznosti na další výsledky prováděných průzkumů doporučit prověření posuzované 

komunikace následujícím způsobem: 

§ intenzita pěší dopravy (přepočítaná na šířku 3m) v době povolení cyklistického provozu nesmí 

překročit hodnotu 1000 osob/3m/h 

§ pokud je současná (nebo případně výhledová) intenzita cyklistické dopravy vyšší než 100 

cyklistů/h, nesmí intenzita pěší dopravy (přepočítaná na šířku 3m) v době povolení 

cyklistického provozu překročit hodnotu 650 osob/3m/h 

Ve stísněných podmínkách a při návrhové, případně dovolené rychlosti motorových vozidel do 30 km/h 

se šířka bezpečnostního odstupu může snížit z 0,50 m na 0,25 m (hodnota v závorce). 

Obr. 14 Obr. 15 

Stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným 
provozem s jednosměrným provozem cyklistů   
(rozměry skladebných prvků dle návrhu nové 

ČSN 736110[1]) 

Stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným 
provozem s obousměrným provozem 

cyklistů(rozměry skladebných prvků dle 
návrhu nové ČSN 736110[1]) 

 
  
Zásady návrhu viz. TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY, ČSN 736110 – Projektování 
pozemních komunikací. 
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