TP 179 & ERA 2010
TÉMA:
Zklidňování dopravy jako prostředek pro
zlepšení podmínek pro jízdu na kole
Česko stále čeká na schválení nových Technických podmínek „Navrhování
komunikací pro cyklisty“ (TP 179), které jsou sice už více jak tři roky zpracované,
ale stále čekají na veřejnou diskusi a schválení do definitivní podoby TP. Proces by
měl začít ještě v roce 2013. Každopádně je třeba podtrhnout informaci, že byly
navrženy podle nejmodernějších principů výstavby cyklistické infrastruktury, např.
podle německé ERA 2010, případně dalších evropských osvědčených zkušeností,
které by měly být pro Česko vzorem a které mají pomoci obhájit podobu nových TP
179. Asociace měst pro cyklisty se plně staví za novou podobu TP179 a za tím
účelem na webech www.cykodoprava.cz a www.cyklomesta.cz jsou zveřejněny tyto
moderní zkušenosti, které mají napomoci vést následnou diskusi.
Dokument využívá informací publikovaných v příručce projektu Mobile2020.
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Úvodem
Hlavními cíli dopravního zklidňování bývá snaha o zvýšení bezpečnosti, zlepšení
místního prostředí vzhledem k životním a pracovním podmínkám a zatraktivnit
místo pro návštěvníky. Obecná opatření, která se setkávají s úspěchem, jsou
snížení maximální rychlosti a odklonění tranzitní dopravy. Tato opatření vedou
k přímému snížení emisí a hluku. Taktéž klesá pravděpodobnost nehody a snižuje
se závažnost zranění. Zklidňování dopravy prospívá i cyklistice, jelikož nižší
rychlosti a méně aut činí ulice pro cyklisty bezpečnější.
Dopravní inženýři v souvislost se zklidňováním dopravy uvádějí pravidlo třech „E“:
 návrh (Engineering);
 osvěta (Education);
 kontrola dodržování (Enforcement);
Studie řízení dopravy v rezidenčních oblastech ukázují, že obyvatelé sami pociťují
problém s nadměrnou rychlostí uvnitř čtvrti. Z těchto důvodů je dopravní
zklidňování nejefektivnější tehdy, když jsou zapojeny všechny tři části pravidla
třech „E“. Inženýrské opatření samo o sobě nepřinese dostatečné výsledky.1
Opatření, které popisujeme níže, často kombinují postupy inženýrského návrhu,
osvěty a kontroly dodržování. Cílem je, aby se motoristé v ulicích chovali jako hosté
a aby pochopili, že kolem nich existují i další obyvatelé, kteří mají stejná práva. 2
Informace jsou dostupné i také na těchto adresách:
http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/zklidnovani-dopravy/
http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/cykloobousmerky/
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Přehled kapitol:

1. Sdílený prostor
2. Legislativa a dodržování pravidel
3. Dopravní značení a tvorba “vstupních bran”
4. Zpomalovací prahy a další podobná opatření
5. Horizontální prvky zklidnění dopravy
6. Zóny 30 a obytné zóny
7. Způsoby regulace nákladní dopravy
8. Pěší zóny (cyklistika v oblastech pro pěší)
9. Navrhování cykloobousměrek
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1. Sdílený prostor
Pojetí sdíleného prostoru se primárně netýká cyklistické dopravy. Nicméně přináší
silné argumenty proti podstatě principu dopravní segregace: víře, že městský
prostor může být rozčleněn takovým způsobem, že se cyklisté a motoristé pohybují
po oddělených trasách a nemusí se starat o střetávání jeden s druhým. Za
předpokladu, že respektují zvláštní dopravní infrastrukturu (barvy povrchu,
značky, semafory) a respektují speciální pravidla. Některé rozdíly mezi pojetím
segregace a sdíleného prostoru jsou zmíněny v tabulce č. 1.
Pojetí sdíleného prostoru ve své nejčistší formě se na první pohled může pro
moderní města zdát obtížně použitelné. Nicméně čistě z pohledu městské cyklistiky
přináší sdílený prostor nejen silný impulz pro přechod od segregace k principům
integrace, ale nabízí také zajímavé otázky, jak by měl nový druh cyklistické
infrastruktury vůbec vypadat a jaké překážky bude nutné překonat.
Zavedení principu sdíleného prostoru do městské cyklistiky okamžitě vyřadí ze hry
představu, že cyklisté mají svým způsobem právo na část veřejného prostoru – na
cyklopruhy. Musíme tedy hledat jiná řešení. Aniž bychom chtěli zacházet do
extrému, vyvolává představa „sdíleného prostoru pro cyklisty“ otázku: S kým má
být prostor sdílený? Po desetiletích souhlasného vydělování cyklistů do vlastních
prostor všude po Evropě bude pravděpodobně odpověď velké části cyklistické i
necyklistické veřejnosti znít: „Cyklisté by měli sdílet prostor s chodci“. Ale není
těžké předvídat, že tato cesta povede ke zdroji konfliktů a může začít vrhat neblahé
světlo na užívání jízdních kol.
Před politiky leží tedy neodkladná výzva k vytvoření takového prostředí a takové
kultury, ve které mohou cyklisté bezpečně sdílet stejný prostor s motoristy. Taková
změna vyžaduje posun jak z pohledu inženýrského myšlení, tak i společenské
představivosti. Již nyní vyplývají na povrch pozoruhodné skutečnosti:
 prvořadé je vzdělávání a osvěta, a to jak cyklistů, tak i motoristů. Vzdělávání
zasluhuje mnohem větší pozornost a lepší financování, než se mu tradičně
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dostává;
 pravidla řízení musí být pro všechna vozidla totožná. Povaha kola jako
dopravního prostředku s plnými právy a plnou zodpovědností musí být
vyzdvižena stejně jak pro kola, tak i pro motorová vozidla;
 méně je více: ať je již vše ostatní shodné, celková dobrá kvalita
infrastruktury pro cyklisty (šířka povrchu, provedení a pravidla údržby,
senzory jezdce před křižovatkami, odpovídající řadící cyklopruhy, atd.) musí
být zaručena; 3
 Vyčleňování cyklistiky (segregace)
Přetížení prostoru značením
Zvláštní sada pravidel a omezení
Pravidla se musí dodržovat
Bariéry mezi uživateli
Snižuje vzájemné dorozumívání a
pozornost jednoho uživatele
k druhému
Zdání bezpečnosti místo skutečné
bezpečnosti
Snaží se odstranit a snížit strach a
nejistotu
Omezená infrastruktura/ diktování
chování uživatelům
Snižuje úsudek a zodpovědnost
uživatelů
Podrývá dopravní kulturu a
ohleduplnost
Nedůvěřuje úsudku uživatelů

Sdílený prostor
Minimální potřeba značení
Minimum pravidel a omezení
Pravidla se musí dodržovat
Žádné bariéry mezi uživateli
Zaručuje vzájemné dorozumívání a
pozornost jednoho uživatele k
druhému
Skutečná bezpečnost místo zdání
bezpečnosti
Nejistota jako způsob zvýšení
pozornosti a bezpečnosti
Vysoká flexibilita pro uživatele

Vznáší nároky na úsudek a
zodpovědnost uživatelů
Vyžaduje a rozvíjí dopravní kulturu
a ohleduplnost
Zachází s uživateli jako s dospělými
lidmi
Tabulka 1: Srovnání cyklistické segregace a sdíleného prostoru
Zdroj: VeloCity 2009
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Paragraph taken from VeloCity (2009)
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2. Legislativa a dodržování pravidel
Opatření, která se opírají o legislativu, upravují podmínky jízdy a parkování, jako
jsou omezení maximální rychlosti, omezení parkování, zakázaná odbočení a
jednosměrné ulice. Ulice mohou být také zaslepené s možností pro chodce a
cyklisty pokračovat v cestě.
Toto je ta nejsnadnější cesta, jak snížit rychlost a počet aut, její úspěšnost ale závisí
na tom, do jaké míry ji budou účastníci provozu respektovat. Jednou z možností je
striktní vymáhání pravidelnými policejními kontrolami nebo automatickými
„pastmi“, jako je například rychlostní radar. Avšak takto to nemůže fungovat
provždy. Vymáhání dopravních omezení může být dobrá příležitost k propagaci
cyklistiky. Nadměrná rychlost a porušování pravidel parkování na pruzích a
stezkách mají totiž negativní dopad na podmínky pro cyklisty.

Obrázek 1: Zóna 30
Zdroj: www.wikipedia.de (2012)
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Obrázek 2: Značka slepé ulice, skrze kterou mohou procházet pěší a cyklisté
Zdroj: www.wikipedia.de (2012)

3. Dopravní značení a tvorba “vstupních bran”
Dopravní značení je pro udržení dopravních pravidel nezbytné. Značení ale také
může pomoci zdůraznit rychlostní omezení. Při vjezdu do města nebo rezidenční
oblasti mohou existovat specifické „vstupní brány“, které na daná pravidla v místě
upozorňují.
Zvláštní radary s velkými číslicemi poučí motoristy o rychlosti, kterou právě jedou,
a připomenou jim místní rychlostní limit. Radary dokáží rychlost nejen změřit, ale
také ji zaznamenat. Získané informace obsahují počet aut, minimální, maximální a
průměrné rychlosti stejně jako počet překročení rychlosti.
Je také možné nechat zbarvit povrch vozovky či aplikovat další dodatečná značení
přímo na vozovku. Obojí dokáže zvýraznit dané opatření.
Tato opatření nemají žádný negativní dopad pro cyklisty. Jejich přínos závisí na
míře dosaženého dopravního zklidnění: čím nižší je rychlost míjejících vozidel, tím
bezpečněji se cyklista cítí. Nicméně sebraná data mohou vést k poznání nutnosti
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striktněji vymáhat pravidla. Výsledný efekt bude mít opět na bezpečnost cyklistické
dopravy pozitivní vliv. Dopravní značení samo o sobě efekt dopravního zklidňování
vyvolat neodkáže. Proto musí být podpořeno ostatními částmi pravidla třech „E“.

Obrázek 3: Ukazatel rychlosti měřené radarem
Zdroj: Fricke 2012

Obrázek 4: Brána do zóny 30
Zdroj: Fricke 2012
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4. Zpomalovací prahy a další podobná opatření
Svislé prvky ve vozovce patří mezi nejčastěji používaná dopravní opatření.
Nejběžnější jsou zpomalovací prahy, zpomalovací „hrboly“ nebo tzv. rychlostní
polštáře (speed cushions). Liší se podle tvaru, velikosti a způsobu provedení,
v podstatě ale všechny fungují na podobném základu. Snížení rychlosti je dosažené
tím, že řidič zpomalí před překážkou, která by jinak způsobila nepříjemné chvění
automobilu. Kritici ale zdůrazňují, že tato opatření mají negativní vliv i na vozy
záchranné služby. Sanitky musí zpomalit, ale výsledné „zhoupnutí“ může stejně
omezit práci zdravotníka uvnitř. Proto se zpomalovací prahy nepoužívají na
hlavních silnicích. V některých zemích se z těchto důvodů využívá tzv. rychlostních
polštářů. V případě, že sanitky mají širší rozvor kol, než ostatní vozidla, lze zvolit
takovou velikost „polštáře“, které jízdu sanitky omezí méně než auta s menším
rozvorem kol.

Obrázek 5: Rychlostní „vlny“ v Odense, Dánsko
Zdroj: Rudolph 2012
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Obrázek 6: Rychlostní práh v Odense, Dánsko
Zdroj: Gostic 2012

5. Horizontální prvky zklidnění dopravy
Dalším ze způsobů zklidňování dopravy je instalace horizontálních prvků, jako jsou
např. „šikany“ či podobné objekty. Velmi účinné je opatření „Dej přednost!“, tj.
zúžení vozovky do jednoho pruhu při vjezdu do oblasti se zklidněnou dopravou.
Motorista musí dávat dobrý pozor, aby dal přednost protijedoucím vozidlům, a
uvědomí si, že tak tomu bude i nadále uvnitř oblasti. Často je toto opatření
doprovázené dopravními značkami uvozujícími obytnou část města. Další
z možností je vytvořit v pravidelných intervalech umělé zatáčky, takže motorista
vždy jede po rovném úseku pouze omezenou vzdálenost. Tato opatření mohou být
snadno navržena tak, že cyklisty neobtěžují.
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Obrázek 7: Horizontální prvek „Dej přednost!“, který motoristu přiměje ke změně
chování
Zdroj: Fricke 2012

Obrázek 8: Ulice s umělými zatáčkami
Zdroj: Maaß 2012
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6. Zóny 30 a obytné zóny
Tam, kde různí uživatelé sdílí stejný prostor, musíme dávat extra dobrý pozor na
jejich bezpečnost. Proto se často omezuje maximální možná rychlost dopravy na
30 km/h nebo i méně (např. 20 km/h nebo i na rychlost chůze). Hlavními přínosy
jsou lepší prostředí v ulici, ve kterém se lidé mohou navzájem lépe vnímat.
Dopravní značky samy o sobě nedokáží dodržování rychlosti zajistit. Proto se na
přístupových místech do zklidněných oblastí vytvářejí zvláštní vstupní brány nebo
příčné prahy. Taktéž se z ulic odstraňuje středová dělící čára a vozovky bývají
nezřídka zužovány. Zachování přednosti v jízdě zprava taktéž dokáže zklidnit
dopravu, jelikož řidiči musí dávat přednost na každé křižovatce. Na zklidněných
ulicích jsou často vytvářeny zábrany ve formě šikan z parkujících vozidel a zatáček.
Jelikož rovné úseky nejsou příliš dlouhé, motorista v takovém prostředí nemůže
jezdit nadměrnou rychlostí.
Dalším krokem je možnost zavádění obytných zón. V těchto oblastech musí řidič
motorových vozidel dávat přednost ostatním obyvatelům, tj. cyklistům, pěším a
dokonce i hrajícím si dětem. Rychlost bývá většinou omezena na rychlost chůze.
Podoba obytné zóny by měla přispět ke snížení jak rychlosti, tak i pohledové
dominance automobilů. Efekt obytné zóny není dán pouze vstupními branami do
oblasti, ale také dlážděním povrchu ulic bez obrubníků, tak, aby chodci, cyklisté i
motoristé sdíleli jeden stejný prostor. Tyto obytné zóny se vyskytují poměrně běžně
v řadě zemí, například v Nizozemí („woonerf“), Německu („Verkehrsberuhigter
Bereich“), v Británii („home zone“) nebo USA („complete street“). Koncept
sdíleného prostoru (viz Kapitola 1.) může být také chápán jako specifický případ
obytné zóny, na rozdíl od nich má ale širší přesah.
Zavádění obytných zón je velmi snadné zejména v případě, že se jedná o nově
budované části města. Mnohem dražší je, když se má přestavět již existující ulice.
Z hlediska cyklistiky nabízejí obytné zóny skvělé podmínky, jelikož množství
motorové dopravy a její rychlost bývají nízké. Tyto oblasti bývají pro jízdu na kole
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také poměrně atraktivní, jelikož jsou bezpečnější, méně hlučné a bez emisí.

Obrázek 9: Dopravní značka Obytná zóna ve Švédsku
Zdroj: www.wikipedia.de (2012)

Obrázek 10: Podoba obytné zóny v Německu
Zdroj: Fricke 2012
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7. Způsoby regulace nákladní dopravy
Regulace nákladní dopravy dokáže odklonit tranzitní nákladní dopravu a navést ji
například na jednu určenou trasu průjezdu danou oblastí. Výhodou je, že zbytek
města může zůstat nákladní dopravou nezasažený.
Další z řešení vede k tomu, že cílová nákladní dopravu mířící dovnitř oblasti
použije po co nejdelší možný úsek cesty vytyčenou nákladní trasu. Toto opatření se
používá pro dopravu mířící do místa s intenzivní nákladní dopravní obsluhou nebo
do oblasti sousedící s obytnou čtvrtí. Například v Londýně platí, že operátor
nákladní dopravy těžší než 18 tun musí před vjezdem do města získat zvláštní
povolení platící pro jízdu po určené trase.4
Regulace nákladní dopravy vychází z definic různých typů (např. podle váhy) ze
zákona o provozu na pozemních komunikacích. Možnost zavádění regulace
nákladní dopravy nemají všechny země. Nicméně regulace nákladní dopravy
výrazně zlepšuje podmínky pro cyklistiky a podílí se i na zlepšení obecného
prostředí pro život ve městě.

¨
Obrázek 11: Objízdná trasa pro nákladní dopravu
Zdroj: www.wikipedia.de 2012

4

http://www.londonlorrycontrol.com/
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8. Pěší zóny (cyklistika v oblastech pro pěší)
Pěší zóny a jiné oblasti s vyloučením motorové dopravy jsou účinná opatření pro
zlepšení obyvatelnosti města. Často se vyskytují v centrech měst, kde funguje
hodně obchodů a chodí hodně pěších. Automobilisté parkují na parkovištích na
okraji těchto zón, kde platí za parkování poplatky. V některých případech je jízda
na kole zakázána nebo povolena pouze v hodinách mimo dopravní špičku, tj. mimo
otevírací dobu obchodů.
Zda-li by měla být cyklistická doprava v těchto oblastech zakázána či povolena
závisí na konkrétních podmínkách v dané oblasti. Jak to tedy je?
Cyklisté se s chodci prolínají snadno. Rozdíly v rychlostech nejsou tak veliké a
cyklisté se dokáží přizpůsobit chování pěších. Cyklisté by měli mít v pěších zónách
dovoleno jezdit. Ačkoli se ve většině případů dokáží kola s pěšími zcela volně
prolínat, v místech s vysokým počtem chodců doporučujeme lehké psychologické
přerozdělení prostoru. Zpřístupnění pěších zón pro cyklisty odstraní zbytečné
objíždění (zvýší přímočarost tras) a zpřístupní místa na pěších zónách cyklistům
(zvýší celistvost sítě).
Nicméně je-li počet chodců příliš vysoký, sdílení stejného prostoru přestává být
efektivní pro obě strany. Obecně doporučujeme sdílet stejný prostor bez rozlišení
při hodnotách do 200 chodců za hodinu na jeden metr šířky profilu. Zpřístupnění
pěších zón cyklistům lze provést pouze dodatkovým znakem, který cyklisty vyjme
ze zákazu vjezdu do pěších zón. Při vyšších intenzitách lze použít některé z opatření
k vizuálnímu nebo výškovému oddělení.
Většina měst již nějakou pěší zónu má. Liší se jejich počet a rozsah. Většinou jsou
pěší zóny obchodní ulice v historickém centru města, popřípadě v dalších subcentrech města. Důvody pro vyloučení motorové dopravy

jsou

snížení

bezpečnostního rizika, hluku, znečištění a pozvednutí veřejného prostoru. Většinou
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jde o to vytvořit příjemnou atmosféru pro obchody a zvýraznit historické,
architektonické a kulturní hodnoty místa. Často bývají tato místa zpřístupněná
pouze pěším. Je obvyklé, že existuje časový interval, ve kterém je umožněno
zásobování a místní obsluha. Z řady důvodů doporučujeme, aby do těchto oblastí
měli cyklisté trvale povolený vjezd.
 Cyklisté nejsou objektem dopravního omezování. Cílem bezautomobilových
zón je zbavit se negativních dopadů motorové dopravy.
 Pro průjezdnou cyklistickou dopravu představují zóny bez aut často přímá,
bezpečná a atraktivní spojení.
 Pro cílovou cyklistickou dopravu představují zóny bez aut často přímou,
bezpečnou a atraktivní cestu do cíle.
 Při míjení s chodci jsou lidé na kolech rychlejší a mohou u pěších vyvolávat
pocity ohrožení, překvapení či úleku. Nicméně ve skutečnosti se cyklisté
s chodci dokáží prolínat a míjet velmi dobře a obavy z obtěžování nejsou
podložené a bývají většinou přehnané.
 Z právního hlediska může být provoz cyklistům umožněn pouze přidáním
výjimky ze zákazu stejným způsobem, jako jsou vyjmuti rezidenti či
zásobování. Běžně je míjení chodců s koly zcela bez problémů a značení
není potřeba, resp. může být až nežádoucí a bránit přirozenému volnému
pohybu. Značení průjezdu zónami bez aut nemá váhu závazného
dopravního opatření. Cyklisté mohou nadále jezdit po celé ploše pěší zóny.
Opatření má spíše psychologický efekt. Při velkých intenzitách pěší a
cyklistické dopravy může být vhodné průjezd pro cyklisty naznačit.
Vyznačením koridoru uprostřed zóny má působit na chodce a cyklisty tak,
že se každý snaží držet „svého“místa.5

5

Paragraph taken from PRESTO consortium (2011g)
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Obrázek 12: Pěší zóna v Odense
Zdroj: Petrova 2012
Další literatura:
Shared Space: Department of Transport (2011) Local Transport Note 1/11 on
Shared Space URL http://www.dft.gov.uk/publications/ltn-01-11/
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9. Navrhování cykloobousměrek
Možnost obousměrné jízdy cyklistů v jednosměrných ulicích přináší cyklistické síti
zkratky a spojení, které nejsou dostupné motoristům. Taktéž dají cyklistům často
možnost, jak se vyhnout úsekům se silnou dopravou. Umožnění obousměrného
průjezdu „jednosměrkami“ je skvělý způsob jak zvýšit přímočarost cyklistických
tras. Jednosměrné ulice jinak cyklisty nutí k zajížďkám a jejich zobousměrnění jim
výrazně zkrátí cestu. Toto opatření je v řadě měst zhusta využíváno a v některých
případech se s jeho zaváděním postupuje zcela systematicky. V Belgii je
obousměrný průjezd pro cyklisty výchozí možností organizace dopravy s výjimkou
cest, které jsou příliš úzké. To se týká zejména některých ulic ve staré části centra
Bruselu.6
Na první pohled se může zdát ježdění cyklistů v protisměru jako riskantní počin.
Avšak po řadu let, kdy se toto opatření používá, přichází z různých měst a zemí
pozitivní odezva. Dokonce se ukázalo, že se bezpečnost dopravy díky
zobousměrnění

dokonce

zvětšila.

V žádném

z případů

nevedlo

zavedení

protisměrného provozu cyklistů k nárůstu dopravních nehod. Na řadě míst, kde
„cykloobousměrky“ zaváděli, vyžadovali správci komunikací a policie velmi striktní
bezpečnostní pravidla. Postupem času se ale jejich obavy rozmělnily.
Protisměrné ježdění podél vozovky se ukázalo být dokonce bezpečnější, než
předjíždění cyklistů motoristy v jednosměrkách.
Cyklista má totiž s protijedoucím motoristou přímý oční kontakt. Oba dva odhadují
potřebnou šíři k míjení a oba dva sníží svojí rychlost a přizpůsobí jednání. Na
rozdíl od situace, kdy jede motorista i cyklista za sebou v jednom směru, a kdy své
chování přizpůsobuje zejména motorista. V této situaci cyklista nevidí a nedokáže
předvídat, co se motorista za ním chystá v kterém okamžiku udělat. Obecně lze říci,
že předjíždění cyklistů motoristy je významnou příčinou dopravních nehod.
Dále bychom měli v případě cykloobousměrek zohlednit snížení rizika, ke kterému

6

Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2010a)
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dochází tím, že se cyklisté vyhýbají rušným silnicím.
Nicméně s tím, jak doprava stále roste (jak automobilová, tak i cyklistická), roste i
počet střetávání: to může vést k podráždění a bezohlednému jednání.
Další podrobnosti jsou uvedeny zde:
http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/cykloobousmerky/
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