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Abstrakt: 

Předmětem této diplomové práce s názvem „Nehody cyklistů v Praze a návrh řešení pro 

zvýšení bezpečnosti“ je nejprve prvotní analýza statistik dopravní nehodovosti cyklistů na 

území hl. města Prahy. Dále se práce zabývá kategorizací nehodových lokalit a představuje 

návrhy zaměřené na zvýšení bezpečnosti cyklistického provozu. 
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Abstract: 

The subject of the diploma thesis „Cyclists Accident Analysis in Prague„ is to analyze cyclists 

accidents in capital city of Prague.  Furthermore the diploma thesis categorize traffic accident 

localities and presents proposes focused on safety of cyclists. 
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je „Nehody cyklistů v Praze a návrh řešení pro zvýšení 

bezpečnosti“. 

Doprava je významným sektorem ovlivňující charakter města, životní úroveň obyvatel,  životní 

prostředí a jiné. Doprava je nevyhnutelnou součástí každodenního života lidské společnosti, 

a i to má za následek neustálý růst tohoto odvětví. Už v dobách minulých se jednalo o jednu 

z nejzákladnějších lidských potřeb. V rámci udržitelného rozvoje je na dopravu nutno pohlížet 

i z hlediska životního prostředí. Upřednostňováním chodců a dopravy na jízdním kole by se 

mohl změnit profil dopravního sektoru a mohl by to být důležitý prvek v celkové politice 

udržitelnosti. Pěší a cyklistická doprava využívá několikanásobně méně zdrojů a dopad na 

životní prostředí je menší než u jiných druhů dopravy. 

Cyklistická doprava se v našich podmínkách stále nebere jako plnohodnotná varianta 

dopravního prostředku. Jedním z důvodů stále potlačované cyklistické dopravy v České 

republice je nepříliš kvalitní infrastruktura, která by plně zajišťovala bezpečnost při jízdě na 

kole. Cílem této práce bude statistický rozbor dopravní nehodovosti cyklistů a následně 

souhrnná kategorizace nebezpečných míst v dopravním prostoru pro cyklisty. Pro zvolená 

nehodová místa budou vypracovány zásady navrhování s ohledem na zvýšení bezpečnosti 

cyklistů.  
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1 Cyklistická doprava v Evropě 

Cyklistická infrastruktura se v některých evropských městech dá srovnávat s moderní 

infrastrukturou určenou pro automobily. Za cyklistické země v Evropě rozhodně můžeme 

považovat především Nizozemsko a Dánsko. Určitý podíl na úspěšnosti jízdního kola jako 

každodenního dopravního prostředku lze přikládat i vhodným topografickým podmínkám  

a vyhovující profilovosti, tedy absenci větších kopců v těchto zemích. Poptávka po cyklistické 

dopravě je ale vždy úměrná kvalitě nabízené infrastruktury a proto lze sledovat například 

v kopcovitém Švýcarsku postupný nárůst jízd do práce na jízdním kole. Jako příklad lze uvést 

švýcarské město Bern, kde za poslední 4 roky vzrostla poptávka po přepravě na jízdním kole 

z 11% na dosavadních 15%. Následující obrázek č. 1 znázorňuje procentuální využití jízdního 

kola z celkového počtu uskutečněných cest dle jednotlivých států. Na první pozici je s 26% 

Nizozemsko, druhé Dánsko s 18% a s dalším odstupem je na třetí pozici Německo s 10%. [1] 

  

Obrázek 1 Podíl využití jízdního kola k přepravě [1] 

V další části se podíváme na statistická data nehod na jízdním kole zemí Evropské Unie. 

K  porovnání nám poslouží data počtu usmrcených osob na jízdním kole. Z evropské databáze 

dopravních nehod v zemích EU (CARE - Community database on Accidents on the Roads in 

Europe) vyplývá, že z celkového počtu 24 400 usmrcených osob na pozemních komunikacích 

se podílí cyklisté 8%. Na následujícím obrázku č. 2 máme možnost sledovat postupný trend 

počtu usmrcených osob v Evropě dle dopravního prostředku. Z grafu máme možnost odečíst, 

že od roku 2010 dochází ke stagnaci snižujícího se trendu počtu usmrcených osob na jízdním 
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kole. K zjištění přesného důvodu ustálení počtu usmrcení je potřeba prozkoumání na úrovni 

jednotlivých států, kterému se v této práci věnovat nebudeme. [1] 

 

Obrázek 2 Vývoj počtu dopravních nehod s následkem smrti v EU [1]  

V následujícím grafu 1 máme možnost vidět počty usmrcených cyklistů rozdělené do věkových 

skupin po vybraných státech EU. Z tabulky vyplývá, že s rostoucím věkem vzrůstá počet 

usmrcených na jízdním kole. Tyto statistické výsledky lze přikládat faktu, že s vyšším věkem 

vzrůstá reakční doba člověka a na jízdním kole se stává nebezpečnějším pro své okolí. Dalším 

důvodem vyšší úmrtnosti na jízdním kole ve vyšším věku je skutečnost, že pokud již k dopravní 

nehodě skutečně dojde, lidé v mladém věku a tedy lepší fyzické kondici mají větší šanci srážku 

či pád přežít. [1] 
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Graf 1 Počet usmrcených cyklistů rozdělených dle věku [21] 

 

Následující obrázek 3 znázorňuje na ose y závislost počtu usmrcených osob při dopravní 

nehodě cyklistů na 100 milionů ujetých kilometrů a na ose x počet ujetých kilometrů za den na 

jednoho obyvatele. Ze zobrazené statistiky je možné vypozorovat, že vyšší počet ujetých 

kilometrů za den na obyvatele nutně neznamená vyšší úmrtnost při dopravních nehodách,  

ba naopak. U obrázku č. 3 lze dojít k závěru, že cyklistické země Nizozemsko a Dánsko nabízí 

cyklistům infrastrukturu zajišťující vyšší bezpečnost. Zjištěné výsledky lze přikládat i faktu,  

že obyvatelé s vyšším počtem ujetých km za den se chovají při jízdě na jízdním kole zkušeněji 

a mají vyšší předpoklady vyhnout se dopravní nehodě. [2] 

 

Obrázek 3 Nepřímá závislost ujetých km na jízdním kole za den  
a počet smrtelných dopravních nehod cyklistů [2] 
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1.1 Cyklistická doprava v Kodani 

V roce 2016 bylo statisticky zjištěno, že celkový počet jízdních kol ve městě Kodaň přesahuje 

počet automobilů 5,5x - 675 000 jízdních kol a 120 000 automobilů. S celkovým počtem  

775 000 obyvatel Kodaně, je ve městě téměř 90% vlastníků jízdního kola. Přes 50% uživatelů 

jízdního kola uvádí, že jízda na kole po městě je pro ně rychlejší a snadnější. Hlavním 

důvodem, proč někteří stále využívají automobil, jako dopravní prostředek pro přepravu za 

prací nebo do školy, byla uvedena příliš velká vzdálenost od domova a jízda na kole by byla 

tedy příliš náročná. V Dánsku a v Kodani především není cyklistika brána jako sport nebo 

volnočasová aktivita, ale je primárně považována jako plnohodnotný způsob přepravy. Na 

následujících obrázcích č. 4 máme možnost sledovat postupný trend, který dopravní 

prostředek je využíván ke každodenní přepravě. V posledních letech jízdní kolo již předčilo 

jízdu v automobilu. [3] 

  

Obrázek 4 Mobilita ve městě Kodaň [3] 

Cyklistice ve městě Kodaň napomáhá její rovinatý charakter a dále také především rozvinutá 

cyklistická infrastruktura, která začala být budována již v 70. letech. V roce 1962 se začaly 

objevovat první zóny se zákazem vjezdu pro automobily a tento trend si snaží Kodaň držet až 

do dnes. 

Kodaň nabízí pro své obyvatele více než 450 km cyklistických stezek. Přestože za pomoci 

segregace dochází k vyloučení možné srážky s automobilem, v rámci prostorového 

uspořádání je stále více preferována varianta společného provozu s cyklistickými pruhy. 

Mezi lety 2002 až 2013 dle dopravních statistik došlo k usmrcení 16 cyklistů při srážce 

s automobilem. Statisticky je vyčísleno, že na každou miliardu ujetých kilometrů na jízdním 

kole dojde k 14,6 úmrtí cyklistů. Přestože se mnozí obyvatelé Dánska domnívají, že povinnost 

nosit cyklistickou přilbu by měla být dána ze zákona, současná legislativa to prozatím 

nenařizuje. Jediná výjimka spadá na děti mladší 10 let, kteří jsou převáženi v sedačce jízdního 

kola. [4][6] 
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Již od roku 1995 dochází k publikaci tzv. Bicycle account, veřejného šetření, které má za cíl 

analyzovat současné podmínky cyklistické dopravy a pohled na časový vývoj cyklistiky ve 

městě. Publikace je vydávána každý druhý rok a je založena na získávání dat od náhodně 

vybraných 1008 obyvatel města Kodaň. I na základě výsledků takovéhoto šetření dochází 

ke stanovení strategie k dalšímu zvýšení atraktivity cyklistické dopravy.  

Zastupitelé města Kodaň si stanovili následující cíle, a to do roku 2025:  

 Navýšení procent lidí využívajících jízdní kolo jako dopravní prostředek při dojíždějí za 

prací nebo za vzděláním na 50%. 

 80% všech cyklistických stezek bude součástí systému Copenhagen PLUSnet. 

 Snížení průměrné doby dojíždění o 15%. 

 Navýšení počtu cyklistů, kteří se cítí v provozu bezpečně na 90%. 

 Snížení počtu dopravních nehod cyklistů s následkem vážného zranění o 70%. 

 Zvýšení počtu cyklistů, kteří jsou spokojeni se správou cyklistické infrastruktury na 

80%. 

 Zvýšení počtů obyvatel, kteří zastávají názor, že cyklistika má pozitivní dopady na 

atmosféru města na 80%. 

 Zvýšení spokojenosti obyvatel s parkováním cyklistických kol na 70%. 

[3][5][6] 

Do roku 2025 by měl být zřízen systém Copenhagen PLUSnet, jehož součástí bude majoritní 

část všech cyklistických stezek v Kodani. V systému se bude pracovat se zelenými stezkami, 

mnohoproudými stezkami a místy se zvýšeními kongescemi. Do mapy (obrázek 5) budou 

vyznačena problémová místa s rozdělením dle priority. Cílem projektu je zřízení 3 pruhů 

v jakémkoli směru na 80% cyklistické sítě a zajištění maximální bezpečnosti i pro rodiče 

s malými dětmi na kole. [5] 
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Obrázek 5 Strategie rozvoje města Kodaň – PLUSnet 

1.2 Cyklistická doprava v Amsterdamu 

Nizozemsko lze obecně přiřadit ke státům s vůbec nejrozvinutější cyklistickou infrastrukturou. 

Jako zlomový bod pro přechod na jízdní kola lze považovat ropnou krizi v 70. letech 20. století. 

Hlavní město Nizozemska, Amsterdam, slouží jako hlavní reprezentant v prosazování 

cyklistiky, a to jako druh dopravy nejen volnočasové, ale i sloužící k přepravě z domova za 

prací. Úspěchu a dlouholeté tradici jízdy na kole bez pochyb napomáhá vyhovující půdorys 

města, který již od 17. století nebyl příliš předurčen pro automobilovou dopravu. V průpletu 

několika uliček mají uživatelé jízdního kola možnost dosáhnout dvou libovolných bodů ve 

vnitřní části města do 15 min. Navíc v rezidenčních částech města byla snížena maximální 

rychlost pro automobily na 30 km/h, což z kola činí nejvhodnější prostředek k ušetření času. 

Dalším podporujícím faktorem k jízdě na kole je ekonomická výhodnost. [2] 

Nedílnou součástí „cyklistického města“ je i dostatečná podpora z městského zastupitelstva, 

která se aktivně musí podílet na podpoře cyklistické dopravy. Vedení města Amsterdamu 

zřídilo pozici specializovaného koordinátora, který složí jako komunikační můstek mezi vládou 

a místními úřady. Městská rada se dále snaží aktivně vytlačovat automobilovou dopravu 

z centra měst a vytvářet vhodné alternativy podpory cyklistické dopravy, jako je např. rozvoj 

cyklistické infrastruktury, navyšování počtu stojanů, zřizovaní přístřešků nebo také zřizování 

opatření proti krádežím kola. 
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Z dlouhodobého trendu jasně vyplívá, že bicykl, jako dopravní prostředek, volí stále více 

místních obyvatel – na dnešních 850 000 obyvatel města Amsterdam připadá přibližně 

700 000 jízdních kol. K dnešnímu dni až 35% obyvatel Amsterdamu využívá bicykl při cestě 

za prací či do školy. Jízdní kolo v Amsterdamu předčí automobil v počtu přeprav za prací. 

V posledních 10 letech lze tedy, pro obyvatele Amsterdamu, označit jízdní kolo jako primární 

volbu ke každodenní přepravě. [8] 

 

Obrázek 6 Mobilita ve městě Amsterdam [8] 

Město Amsterdam se ovšem musí vypořádávat s problematikou bezpečnosti. V roce 2015 bylo 

stanoveno, že 28 % z celkového počtu dopravních nehod s následkem smrti jsou cyklisté. 

Z celkového čísla 274 usmrcených osob, je to tedy 75 osob usmrcených na jízdním kole. Jako 

jednu z hlavních příčin dopravních nehod cyklistů byl identifikován vysoký počet 

neinformovaných turistů, kteří nerespektují pravidla, jako třeba rozhlížení se na vyhrazených 

místech pro cyklisty. [7] 

Z důvodu vysoké kriminality spojené s krádeži jízdních kol většina místních využívá variantu 

staršího a levnějšího kola na úkor vyšší bezpečnosti. 

Dalším prvkem zvyšující statistiky vážných zranění po dopravní nehodě cyklistů je dosud stále 

velký odpor u místních obyvatel k nošení cyklistických helem. Vzhledem k dlouholetým 

zvyklostem a pocitu, že cyklistická infrastruktura je dostatečně bezpečná je mnoho obyvatel 

proti a někteří dokonce zastávají názor, že je cyklistická helma omezuje a zvyšuje riziko 

možného pádu. V Nizozemsku není legislativní povinnost nosit cyklistickou helmu. [9] 

Na obrázku 6 je vyobrazen trend dopravních nehod s následkem vážného zranění dle typu 

dopravního prostředku. [7] 

 

https://www.behance.net/gallery/27432969/The-Growth-of-Amsterdam
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Obrázek 7 Počet usmrcených osob v Amsterdamu dle mobility [7] 

1.3 Cyklistická doprava ve Štrasburku 

Již desítky let se Štrasburk řadí na první příčku, jako nejrozvinutější cyklistické město ve 

Francii. Ve Štrasburku bylo zahájeno budování cyklistické infrastruktury již v roce 1978 a 

k dnešnímu dni toto město nabízí více než 580 km cyklotras. K podpoře cyklistiky došlo 

především rozhodnutím omezení vjezdu IAD do mnoha ulic v historickém centru města na 

začátku 20. století. Centrum města se tedy dalo projet pouze na jízdním kole nebo za pomocí 

MHD a taxi. K dnešnímu dni je jízdní kolo využíváno 16% občany Štrasburku jako dopravní 

prostředek za prací či do školy. Jedním z výrazných podporujících prvků cyklistické dopravy 

v tomto městě je populární systém sdílení kol (Velhop), který byl do města zaintegrován v roce 

2010. Štrasburku patří první příčka mezi městy v počtu sdílených jízdních kol. [10][11] 

 

 

 

 

 

http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/Fietsberaad_Publicatie7A.pdf
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2 Historie cyklistické dopravy v Praze 

Přestože v předválečných letech bylo jízdní kolo běžný dopravní prostředek, téměř žádné 

informace o cyklistické infrastruktuře nejsou k dispozici. Mezi první stavby registrující jak pěší, 

tak cyklisty, byl tunel propojující Žižkov a Karlín, dostaven roku 1951, dnes známý jako 

Žižkovský tunel.  

V roce 1956 byly vystavěny první samostatně oddělené dopravní pásy od automobilové 

dopravy, přezdívané také jako „kodaňské“ pásy. Stezka pro cyklisty se nacházela podélně 

v obou směrech komunikace v Letňanské ulici na Klíčově. Dnes bývalé cyklistické pásy slouží 

jako chodník pro pěší. Na obrázku 9 je možné identifikovat vyústění z oddělené komunikace 

pro cyklisty do společného dopravního prostoru. [12]   

 

 

Obrázek 8 První cyklistická infrastruktura v Praze, Z filmu: pět z milionu [12] 
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Obrázek 9: Zakončení cyklistického pásu [12]  

 

Z normalizačních let není o rozvoji cyklistické dopravy mnoho zachováno a lze usuzovat, 

například z izolování Spořilova Jižní spojkou, že na cyklisty nebyl brán velký zřetel. V průběhu 

80. let byly na Václavském a Staroměstském náměstí zřízeny pěší zóny s vítaným povolením 

vjezdu jízdních kol. Toto nařízení trvalo až do roku 2018, kde byl průjezd centrem města na 

jízdním kole částečně omezen. [13] 

V počátcích 90. let při budování Jihozápadní části města se uvažovalo o větší podpoře 

cyklistické dopravy. Dnes je možné v této části města nalézt například později pojmenovanou 

trasu „Za prací a zábavou“, která spojuje školy, úřady, obchody a místa pro volnočasové 

aktivity. Celkovou síť stezek pro cyklisty ovšem lze označit spíše jako nedokončenou. V tomto 

období také vznikla stezka pro cyklisty vedoucí parkem Stromovka, která měla sloužit 

k rekreačním aktivitám, nikoli však dopravním. [13] 

Porevoluční doba přinesla nárůst jak motorizace, tak uživatelů jízdních kol. Došlo k zřízení 

Ekologického fondu hl. m. Prahy, jehož prvotním cílem bylo alespoň zvýšení bezpečnosti 

cyklistů. Fond byl ovšem později po nejasném financování zrušen. Dne 14.3.1993 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesení č. 323, které předpokládalo se základním 

systémem cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy. V tomto usnesení byl předložen plán, 

který počítal s vyznačením až 400 km cyklistických tras. Tohoto plánu ovšem nebylo naplněno 

a vyznačit se podařilo přibližně 180 km cyklistických tras. Vyznačené trasy byly izolovány od 

frekventované automobilové dopravy a přesouvány do vedlejších ulic, aniž by ve výsledku 

splňovaly dopravní záměr. [13] 
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V následujících letech byly na území hl. m. Prahy vyznačeny tyto dopravně důležité 

cyklotrasy: 

 Trasa č. 1 (Dubeč – Hrdlořezy – Žižkov – Karlín – Národní divadlo), včetně průjezdu 

tunelem mezi Žižkovem a Karlínem 

 Trasa č. 2 (Národní divadlo – Kampa – Kosárkovo nábřeží – Letná – Stromovka – 

Troja) 

 Trasa č. 3 (Národní divadlo – Nádražní – Barrandovský most – Modřany), a trasa 201 

(Stromovka – Dejvice – Střešovice – Bílá Hora – Zličín).   

Až v roce 2001 se cyklistická doprava dočkala prvního zmínění v dopravní ročence. Bohužel 

rozvoj cyklistické infrastruktury byl stále upozaďován, což vedlo ke svolání protestních 

cyklojízd, které se pravidelně pořádaly každý třetí čtvrtek. Neaktivita zastupitelstva vedla 

k nízkonákladovým iniciativám a budování třeba Greenwaye Botič. [13] 

Zelené stezky Greenways  

„Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s 

jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek 

v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci 

a turistiku, jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání 

místních zdrojů. Zelené stezky vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke 

společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě.“ 

Až ničivé povodně roku 2002 napomohly k objevení potenciálu jízdního kola jako alternativního 

dopravního prostředku a zároveň také došlo k poukázání na nefunkční cyklistickou 

infrastrukturu. Na magistrátu hl. m. Prahy vznikla pozice tzv. cyklokoordinátora, jehož cílem 

mělo být zajištění splnění předvolebních slibů tehdejšího primátora Pavla Béma, a to realizace 

již zmiňovaných 400 km stezek pro cyklisty. [14] 

Důležitým okamžikem bylo schválení usnesení Rady č. 0544, Zásady nového systému 

číselného označování cyklistických tras na území hlavního města Prahy, které dovolovalo 

prosazovat a rozšiřovat požadovaná cyklo-opatření. Ve stejném roce došlo k otevření prvních 

úseků páteřní cyklistické trasy A2, která umožňovala cyklistům vyhnout se úsekům s vysokou 

intenzitou automobilové dopravy. [14] 

V období 2004-2006 došlo k otevření mnoha kratších úseků na okraji hl. m. Prahy a docházelo 

ke vzniku celoměstského systému cyklotras počítající s integračními opatřeními. Po roce 2007 

došlo k  zatraktivnění pražské náplavky pomocí úpravy pojížděného povrchu. Dále došlo 

k prodloužení a vzniku několika cyklostezek jako např. povltavská stezka do Zbraslavi, stezka 

přes Rohanský ostrov, síť stezek v Kbelích a také legalizace průjezdu Petřínem. [14] 
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Dalším milníkem pro cyklistickou infrastrukturu v Praze byla realizace prvních vyhrazených 

pruhů pro cyklisty v Chotkově, Pobřežní ulici, a také na Štefánikově mostě. První cyklistické 

pruhy vznikly v roce 2007 a v následujících letech byly aplikovány především na 

mezikřižovatkové úseky a do roku 2010 vzniklo přibližně 50 km takto integrovaných úseků. 

Další integrační varianta byla aplikována roku 2009, a to cyklistické piktogramové koridory. 

[14] 

Koncem roku 2010 došlo ke schválení Radou hl. m. Prahy usnesení č. 1776, Koncepce rozvoje 

cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020, jehož hlavním cílem bylo 

zvýšení přepravního výkonu cyklistů v Praze na 5-7%. [14] 

3 Účastníci silničního provozu 

3.1 Chodec 

Dle § 2 zákona č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, je za chodce považována i osoba táhnoucí nebo tlačící sáňky, dětský 

kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm. Dále také 

osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo osoba pohybující se pomocí ručního 

nebo motorového vozíku pro invalidy. Za chodce je považován člověk vedoucí jízdní kolo, 

motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně. 

Chodec je povinen užívat chodník nebo vyznačené stezky pro chodce. Pokud chodec nese 

větší objekt, jímž by mohl ohrozit ostatní účastníky provozu, jeho povinností je využít pravou 

krajnici nebo pravou část vozovky. V případě absence nebo neschůdnosti chodníku, chodec 

využije levou krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém 

okraji vozovky. Po krajnici se vedle seboe mohou pohybovat pouze dvě osoby. V 

nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. 

Na vyznačeném úseku dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", chodec nesmí ohrozit 

cyklistu jedoucího po stezce. V případě, že na takto označené stezce je oddělovací pruh, 

chodec je povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh označený pro cyklisty může 

chodec využívat pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty. 

Osoby pohybující se pomocí invalidního vozíku a osoby vedoucí jízdní kolo nebo motocykl 

nesmí ohrozit ostatní účastníky na chodníku, jinak musí užít pravé krajnice nebo pravý kraj 
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vozovky. Stejně tak osoby pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo jiných 

sportovních vybaveních nesmí ohrozit ostatní chodce. 

Dále dle § 53 platí, „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo 

po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě 

prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu 

na pozemních komunikacích.“ 

V případě nabídnuté možnosti, je chodec povinen využívat pro přecházení místa k tomu 

určená, vyznačená dopravní značkou "Přechod pro chodce" nebo "Podchod nebo nadchod". 

Pokud se v blízkosti 50 m nenachází křižovatka s řízeným provozem, je chodci povoleno přejít 

vozovku, a to kolmo k ose vozovky. Chodec nesmí při přecházení ohrozit sebe ani ostatní 

účastníky provozu. Tyto povinnosti chodce jsou uvedeny v § 54. 

Dále v § 55 je upřesněno, že v blízkosti železničního přechodu se chodec pohybuje se zvláštní 

opatrností. 

[15] 

3.2 Cyklista 

Za cyklistu je považována osoba účastnící se silničního provozu, řídící nemotorové vozidlo. 

Za nemotorové vozidlo je považováno jízdní kolo, ale i koloběžka. Cyklista se stejně jako řidič 

řídí pravidly silničního provozu, dopravními značkami a světelnými signály. Pro cyklisty platí 

absolutní zákaz jízdy pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Na vyžádání oprávněných 

osob, je cyklista povinen podrobit se dechové či jiné zkoušce za účelem zjištění požití alkoholu 

nebo jiných omamných látek. Při jízdě na kole řidič nesmí vézt ruční vozík ani psa na vodítku. 

Dle § 57 je cyklista povinen užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, 

stezky pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a 

vymezený prostor pro cyklisty. V případě, že na pozemní komunikaci není zřízen jeden 

z těchto prvků, cyklista se drží v pravé části vozovky. Cyklisté smějí jet pouze jednotlivě za 

sebou. V případě potřeby předjetí a dostatečného místa, je cyklistovi povoleno předjíždět 

z pravé strany, za předpokladu zvýšené opatrnosti. 

Při jízdě na stezce pro chodce a cyklisty, označené dopravní značkou "Stezka pro chodce a 

cyklisty", cyklista nesmí ohrozit chodce jdoucí po stezce. V případě odděleného pruhu na 

stezce pro chodce a cyklisty, je cyklista povinen využívat jemu příslušící pruh. Na přejezdu po 

cyklisty se před předjetím řidič přesvědčí, zdali může vozovku bezpečně přejet, aniž by ohrozil 

sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu. 

http://www.zakonycr.cz/seznamy/361-2000-Sb-zakon-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich-a-o-zmenach-nekterych-zakonu.html
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Cyklisté mladší 18 let jsou povinni nosit při jízdě cyklistickou přilbu. Dítě mladší 10 let, smí jet 

na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci pouze pod dozorem 

osoby starší 15 let. „Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet 

s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo 

přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může 

cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem“. 

Pravidla pro užívání osobního přepravníku jsou uvedena v § 60 zákona č. 361/2000 Sb., Zákon 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.                

[15] 

3.2.1 Cyklistická zóna 

Cyklistická zóna je oblast určená primárně pro pohyb cyklistů, označená dopravní značkou 

„Zóna pro cyklisty“ a její konec je označen dopravní značkou „Konec zóny pro cyklisty“. 

Cyklisté v této zóně mají povoleno užívat celou šířku vozovky. Jiným vozidlům je vjezd do 

cyklistické zóny povolen pouze v případě, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky 

„Zóna pro cyklisty“. Maximální rychlost v cyklistické zóně je 30 km/h, při čemž řidič musí dbát 

zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům. Cyklisté musí umožnit průjezd motorovým vozidlům. 

  

[15] 

3.3 Řidič motorového vozidla 

Dle § 3 může být motorové vozidlo řízeno pouze osobou dostatečně tělesně a duševně 

způsobilou tak, aby nedocházelo k ohrožení ostatních účastníků silničního provozu. Řídit 

motorové vozidlo může pouze: 

a) „osoba, která je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových 

vozidel (dále jen „skupina vozidel“) uděleného Českou republikou, státem, který je členským 

státem Evropské unie nebo smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru 

(dále jen „jiný členský stát“), nebo jiným státem podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 

republika vázána a která upravuje oblast silničního provozu“ 

b) osoba, jež se podrobuje výcviku k získání řidičského oprávnění nebo přímo skládá 

zkoušku z řízení motorového vozidla, a to pod dohledem kvalifikované osoby. 

http://www.zakonycr.cz/seznamy/361-2000-Sb-zakon-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich-a-o-zmenach-nekterych-zakonu.html
http://www.zakonycr.cz/seznamy/361-2000-Sb-zakon-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich-a-o-zmenach-nekterych-zakonu.html
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c) osoba, která se připravuje na přezkoušení nebo skládá zkoušku v rámci přezkoušení 

z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Řidič je opět pod dozorem učitele 

autoškoly. 

Řidič motorového vozidla je povinen se plně věnovat řízení, zajistit technickou způsobilost 

vozidla, přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla a situaci na pozemní komunikaci. 

Dále musí zajistit bezpečnost přepravované osoby a zvířete, být připoután bezpečnostním 

pásem. Řidič je povinen podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, 

ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu 

ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky. 

Řidič je povinen se řídit pravidly silničního provozu uvedené v zákoně č. 316/200 Sb., Zákon 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. V zákoně jsou 

upřesněny body jako např. objíždění, předjíždění, rychlost jízdy, dodržování vzdálenosti mezi 

vozidly a jiné. 

Řidič nesmí požít alkoholický nápoj, ani jinou návykovou látku. Dále nesmí ohrožovat nebo 

omezovat chodce, který se chystá vstoupit na přechod pro chodce nebo cyklistu na přejezdu 

pro cyklisty. [15] 

3.4   Legislativní opatření 

Bezpečnost silničního provozu je výrazně ovlivňována legislativou daného státu. S dopravou 

je spojena celá řada zákonů, státních norem a vyhlášek, proto si zde uvedeme pouze ty 

nejdůležitější.  

Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, se zabývá kategorizací pozemních 

komunikací, jejich výstavbou, podmínkami užívání a jejich ochranou. Dále upravuje práva a 

povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů. 

Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, upravuje práva a povinnosti 

účastníků na pozemní komunikaci. Zákon v § 57 obsahuje vymezení ustanovení o jízdě na 

jízdním kole, § 58 ukládající povinnost nošení cyklistické přilby, § 73 upravující chování střetem 

se světelným signalizačním zařízením. 

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). 

http://www.zakonycr.cz/seznamy/361-2000-Sb-zakon-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich-a-o-zmenach-nekterych-zakonu.html
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Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě. 

Zákon č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 

úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 32/2001 Sb. o evidenci dopravních nehod. 

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty [16] 

4 Názvosloví v cyklistické dopravě 

Abychom mohli přistoupit k představení dělení a značení cyklotras na území hl. m. Prahy je 

důležité si upřesnit rozdíly v terminologii. V následující podkapitole budou popsány základní 

charakteristiky cyklotras a cyklistických stezek. 

4.1 Cyklotrasa 

Cyklotrasa je charakterizována vedením po silnicích, drobných místech a účelových 

komunikacích. Dopravní značení se využívá obdobně jako u silničního značení pro motorová 

vozidla. Umisťuje se před každou křižovatku nebo odbočkou cyklotrasy. Značení cyklotrasy je 

možné hned třemi základními cykloznačkami, a to návěst před křižovatkou IS 20 (Obr. 12), 

směrová tabule IS 19 (Obr. 10) a směrová tabulka IS 21 (obr. 11). Společná charakteristika 

cykloznačení je vždy vyobrazení symbolu jízdního kola, čísla dané trasy a na směrových 

tabulích i vzdálenostní informace v kilometrech. Značení tohoto druhu nese pouze informační 

charakter. [17][18] 
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4.2 Stezka pro cyklisty 

Jedná se o formu integračního opatření, kde jsou pro cyklisty jasně vymezené a dopravním 

značením označené prostory, které smí pojíždět. Na stezce pro cyklisty je vyloučen provoz 

motorových vozidel. Značení, dělení a podrobnější popis stezek je popsáno v kapitole 5.2.8 a 

5.2.9  

4.3 Cykloturistická trasa 

Tento typ trasy je oddělený od motorového provozu a trasování je vedeno přírodou a terénem. 

Cesta je zpravidla neopravená a vhodná především pro řidiče horských kol. Značení je 

obdobné jako u značení turistických tras pro chodce, třemi pruhy, s rozdílem vnějších pruhů, 

které jsou pro cyklisty žluté. Vnitřní pruh je červené, modré, zelené nebo bílé barvy. Pásové 

značení se doplňuje směrovkami se žlutým podkladem (obrázek 13 a 14). [17][18] 

 

Obrázek 13 Cykloturistické značení 

 

Obrázek 10 Směrová tabule [18] 

Obrázek 11 Kilometrovník [18] Obrázek 12 Návěst před 
křižovatkou [18] 

Obrázek 14 Cykloturistická směrovka 
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4.4 Cyklotrasy na území hl. města Prahy 

V říjnu 2006 došlo ke schválení nového systému označování cyklotras na území hlavního 

města, a to označením všech cyklotras písmenem A, které označují Prahu. Vyznačení 

cyklotras v mapě je vyobrazeno v příloze 5. 

Páteřní trasy (I. třída)  

Páteřní trasy propojují Středočeský kraj s Prahou. Hlavní „tepny“ vedou podél Vltavy – 

levobřežní A1 a pravobřežní A2. Z těchto páteřních tras dále vyúsťují radiály nejčastěji vedoucí 

podél potoků nebo hřebenů. Tyto radiály jsou značeny A1X respektive A2X, kde X značí pořadí 

trasy ve směru toku Vltavy.   

Mezi hlavní páteřní trasy lze také označit tzv. pražský okruh A50 (z větší části leží na území 

Středočeského kraje), označovaný č. 8100. [19] 

Hlavní cyklistické trasy (II. třídy)  

Hlavní cyklistické trasy slouží především k propojení páteřních tras. Tyto cyklistické trasy jsou 

značeny písmenem A a třemi ciframi. [19] 

Místní trasy (III. třídy)  

Místní trasy spadají do kompetence jednotlivých městských částí a jsou označovány 

písmenem A a čtyřmi ciframi. [19] 

4.4.1 Páteřní cyklotrasy v Praze 

A1: Vltavská levobřežní 

A2: Vltavská pravobřežní 

A11 „Radotínský potok“: (Zbraslav) – Radotín – Zadní Kopanina – Řeporyje 

A12 „Prokopské a Dalejské údolí“: Braník – Hlubočepy – Prokopské údolí – Dalejské 

údolí – Řeporyje 

A15: (Staroměstská) – Pohořelec – Strahov – (Vypich – Řepy) – Zličín – Sobín 

A17 „Šárecký potok“: Podhoří – Dolní Šárka – Nebušice – (Přední Kopanina) 

A18 „Suchdolská“: Zámky – Sedlec – Starý Suchdol – Horoměřice 

A21: Modřany – Libuš – Kunratice – Šeberov – Kateřinky – Háje 

A22 „Kunratický potok“: Braník – Krč – Chodov – Háje – (Petrovice – Uhříněves – 

Říčany) 

 

https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a1-vltavska-levobrezni
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a2-vltavska-pravobrezni
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a11-zbraslav-radotin-zadni-kopanina-reporyje/
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a12-branik-hlubocepy-prokopske-udoli-holyne-reporyje
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a12-branik-hlubocepy-prokopske-udoli-holyne-reporyje
https://www.prahanakole.cz/planovane-cyklotrasy/cyklotrasa-a15-staromestska-pohorelec-strahov-vypich-repy-zlicin-sobin
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a17-podhori-dolni-sarka-nebusice-predni-kopanina
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a18-zamky-sedlec-stary-suchdol-horomerice
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a21-modrany-libus-kunratice-seberov-katerinky-haje
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a22-branik-krc-chodov-haje
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a22-branik-krc-chodov-haje
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A23 „Botič“: Výtoň – Vršovice – Michle – Záběhlice – Hostivař – Petrovice – Křeslice – 

Újezd 

A24: Újezd – Můstek – (Vinohrady – Malešice) – Dolní Počernice – Dubeč – Královice – 

směr Říčany 

A25: Staroměstská – nám. Republiky – Žižkov – (Hrdlořezy – Kyje – Hostavice – Dolní 

Počernice – Běchovice – Újezd nad Lesy) 

A26 „Rokytka“: Libeň – Vysočany – Hloubětín – Černý Most – Horní Počernice 

A27: Povltavská – Střížkov – Prosek – Letňany – Čakovice – Miškovice 

A28 „Bohnické údolí“: Zámky – Bohnice – Velká Skála  

A31: (Hlávkův most – Vltavská) – Nádraží Holešovice – Trojský most – Troja 

A33: Prokopské údolí – (Hůrka – Vidoule – Motol) – Vypich – Liboc – Divoká Šárka – 

Přední Kopanina 

A34: (Řeporyje – Stodůlky – Zličín – Řepy) – Ruzyně – Nebušice 

A41: (Muzeum – Vyšehrad – Pankrác) – Kačerov – Spořilov – (Záběhlice) – Chodovec – 

Háje 

A42: Hodkovice – Písnice – Libuš – (Nové Dvory – Krč – Kačerov – Michle) – Záběhlice 

– Bohdalec  

A43: (Hostivař – Malešice – Hrdlořezy) – Hloubětín – (Prosek) 

A44: Petrovice – Horní a Dolní Měcholupy – Dolní Počernice – Černý Most – Satalice – 

Kbely – Letňany 

A50: Pražské kolo  

[19] 

4.4.2 Plánované páteřní cyklotrasy v Praze 

A10: Radotín – Lahovičky 

A13 „Radlická“: Výtoň – Smíchov – Radlice – Jinonice – Nové Butovice – Stodůlky – 

Třebonice – Rudná 

A14 „Motolský potok“: Palackého náměstí – Anděl – Košíře – Motol – Řepy – Zličín 

A16: Libeň – Holešovice – Letná – Dejvice – Veleslavín – Ruzyně – Hostivice (zatím 

vyznačen pouze krátký úsek přes Letnou) 

A20: Strnady – Zbraslav – Lahovice 

A32: Jinonice – Košíře – Strahov – Dejvice – Bubeneč 

[19] 

https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a23-vyton-vrsovice-michle-zabehlice-hostivar-petrovice-kreslice-ujezd
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a23-vyton-vrsovice-michle-zabehlice-hostivar-petrovice-kreslice-ujezd
https://www.prahanakole.cz/planovane-cyklotrasy/cyklotrasa-a24-ujezd-mustek-vinohrady-malesice-dolni-pocernice-dubec-kralovice-nedvezi
https://www.prahanakole.cz/planovane-cyklotrasy/cyklotrasa-a24-ujezd-mustek-vinohrady-malesice-dolni-pocernice-dubec-kralovice-nedvezi
http://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a25-staromestska-nam-republiky-zizkov-hrdlorezy-kyje-hostavice-dolni-pocernice-bechovice-ujezd-nad-lesy/
http://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a25-staromestska-nam-republiky-zizkov-hrdlorezy-kyje-hostavice-dolni-pocernice-bechovice-ujezd-nad-lesy/
http://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a26-rokytka-liben-vysocany-hloubetin-cerny-most-horni-pocernice/
http://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a27-povltavska-strizkov-prosek-letnany-cakovice-miskovice/
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a28-zamky-bohnice-velka-skala
http://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a31-hlavkuv-most-vltavska-nadrazi-holesovice-trojsky-most-troja/
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a33-prokopske-udoli-hurka-vidoule-motol-vypich-liboc-predni-kopanina
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a33-prokopske-udoli-hurka-vidoule-motol-vypich-liboc-predni-kopanina
https://www.prahanakole.cz/planovane-cyklotrasy/cyklotrasa-a34-reporyje-stodulky-zlicin-repy-ruzyne-nebusice
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a41-muzeum-vysehrad-pankrac-sporilov-zabehlice-chodovec-haje
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a41-muzeum-vysehrad-pankrac-sporilov-zabehlice-chodovec-haje
https://www.prahanakole.cz/planovane-cyklotrasy/cyklotrasa-a42-sporilov-kacerov-krc-nove-dvory-libus-pisnice
https://www.prahanakole.cz/planovane-cyklotrasy/cyklotrasa-a42-sporilov-kacerov-krc-nove-dvory-libus-pisnice
https://www.prahanakole.cz/planovane-cyklotrasy/cyklotrasa-a43-hostivar-malesice-hrdlorezy-hloubetin-prosek
http://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a44-petrovice-horni-mecholupy-dolni-mecholupy-dolni-pocernice-cerny-most-satalice-kbely-letnany/
http://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-a44-petrovice-horni-mecholupy-dolni-mecholupy-dolni-pocernice-cerny-most-satalice-kbely-letnany/
https://www.prahanakole.cz/paterni-cyklotrasy/cyklotrasa-8100-a50-prazske-kolo
http://www.prahanakole.cz/planovane-cyklotrasy/cyklotrasa-a10-radotin-lahovicky/
https://www.prahanakole.cz/planovane-cyklotrasy/cyklotrasa-a13-vyton-smichov-radlice-jinonice-nove-butovice-stodulky-trebonice-rudna
https://www.prahanakole.cz/planovane-cyklotrasy/cyklotrasa-a13-vyton-smichov-radlice-jinonice-nove-butovice-stodulky-trebonice-rudna
https://www.prahanakole.cz/planovane-cyklotrasy/cyklotrasa-a14-palackeho-namesti-andel-kosire-motol-repy-zlicin
https://www.prahanakole.cz/planovane-cyklotrasy/cyklotrasa-a16-liben-holesovice-letna-dejvice-veleslavin-ruzyne-hostivice
https://www.prahanakole.cz/planovane-cyklotrasy/cyklotrasa-a20-strnady-zbraslav-lahovice
http://www.prahanakole.cz/planovane-cyklotrasy/cyklotrasa-a32-hlubocepy-bubenec/
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5 Prostorová koncepce 

Na návrhy cyklistické infrastruktury a jiná opatření je zpravidla komplexně nahlíženo v rámci 

prostorových podmínek a místní poptávce po cyklistické dopravě. Infrastruktura může být 

navrhnuta k uspokojení zvýšené poptávky cyklistů nebo právě k vytvoření nabídky, kde je 

dosud cyklistická doprava minimální. 

V následující tabulce je souhrnný přehled návrhových parametrů, ze kterých se vychází při 

projektování cyklistických tras. Uvedené hodnoty jsou platné pro idealizovaný přímý úsek. Při 

průjezdu obloukem je potřeba zohlednit další vlivy vyvolané dynamikou jízdy.  

Tabulka 1 Návrhové parametry pro cyklisty [20] 

Šířka cyklisty (ramena, řídítka) 0,60 m 

Základní šířka jízdního pruhu 1,00 m 

Podjezdná výška 2,25 m 

Šířka bezpečnostního prostoru 0,25 m 

Šířka světlého prostoru (1 cyklista)   1,50 m 

Šířka světlého prostoru (2 cyklisté)   2.50 m 

Výška světlého prostoru 2,50 m 

5.1  Bezpečnostní odstup 

Nezbytným parametrem pro projektování jsou bezpečností odstupy, které mají za úkol 

snižování rizika dopravních nehod. Na následujícím obrázku jsou přehledně vyobrazeny boční 

bezpečnostní odstupy pro jednotlivé případy navrhování. Hodnoty v nákresu jsou platné při 

jízdě v přímém úseku nebo ve směrovém oblouku pro běžné návrhové rychlosti. 

 

Obrázek 15 Bezpečnostní odstup pro cyklisty [20] 



 

32 
 

Při jízdě cyklisty ve společném prostoru s motorovými vozidly je boční bezpečnostní odstup 

proměnlivý a závisí na mnoha faktorech: 

 Rychlost jízdního kola 

 Rychlost a intenzita vozidel / chodců v přidruženém prostoru 

 Charakteru místa (jízda podél obruby nebo podélného, šikmého či kolmého 

stání) 

 Momentální stav povrchu 

[20] 

5.2 Způsob uspořádání v intervilánu 

5.2.1 Společný provoz v jízdním pruhu 

Řidič na jízdním kole je plnohodnotným členem dopravního provozu a je potřeba zohledňovat 

základní principy při návrhu pozemních komunikací. Cyklisté nesmějí být vystavěni vyššímu 

riziku kolize s ostatními účastníky. Při navrhování komunikací je potřeba zajistit 

předvídatelnost chování všech účastníků. 

Při jízdě ve společném provozu je žádoucí, aby se cyklisté pohybovali na pravé straně 

vozovky. V případě vhodného šířkového uspořádání by nemělo docházet k omezování řidičů 

motorových vozidel. [20] 

Pokud se šíře vozovky mezi obruby pohybuje v hodnotách 3,1 – 3,7 m, vzniká při předjíždění 

cyklisty motorovým vozidlem riziko dopravní nehody a z hlediska bezpečnosti je vhodnější 

předjíždění cyklistů zamezit zúžením jízdního pruhu. Taková to šířková úprava je vhodná např. 

mezi obruby dělícího ostrůvku, podél tramvajového ostrůvku atd. V případě delších úseků 

s omezenou možností předjíždět, je vhodné prověřit možnost vložení úseků, které předjíždění 

jízdního kola umožní tak, aby nedocházelo k blokování dopravního provozu. [20] 

5.2.2 Integrační opatření  

Základním principem integračních opatření je zajištění vyšší bezpečnosti a plynulosti průjezdu 

řidičům. Na integrační prvky lze pohlížet z hlediska psychologického působení: 

 Zajišťují lepší vizuální rozlišení a vnímání řidičů jízdních kol a motorových vozidel. 

 Prostorové rozdělení napomáhající k lepší prostorové orientaci. 

 Snížení jízdní rychlosti 
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 nebo hlediska prostorového: 

 Zaručuje plynulý a bezpečný průjezd úseky, a to za pomocí garantování návrhových 

parametrů 

[20] 

5.2.3 Piktogramový koridor pro cyklisty 

Piktogramový koridor je integrační opatření uzpůsobené pro společný provoz s motorovými 

vozidly. Jedná se pouze o doporučující a výstražný charakter opatření, který cyklisté nemají 

povinnost využívat. Řidiči motorových vozidel nemají zakázáno do piktogramového koridoru 

zasahovat šířkou vozu. Při využívání piktogramových koridorů je nutné nevytvářet falešný pocit 

přednosti v jízdě, který by vedl k ohrožení účastníků dopravního provozu. [20] 

Značení 

Koridory jsou vyznačeny pouze za pomoci vodorovného dopravního značení V 20  

(obrázek 16). Hustotu značení VDZ V 20 je vhodné přizpůsobit dle charakteru místa použití, 

rychlosti, intenzitě provozu atd. 

V mezikřižovatkovém úseku s vyšší intenzitou provozu se piktogramy vyznačují po cca  

12,0 – 18-0 metrech. V přehledném úseku s nižší intenzitou je možné piktogram značit po  

15,0 – 30,0 metrech. 

V křižovatkovém prostoru je vzdálenost opakování piktogramů 4,5 – 12,0 metrů.  [20] 

 

Obrázek 16 Piktogramový Koridor [20] 

Šířkové uspořádání 

Vyznačování piktogramů není omezeno minimální šířkou vozovky, ale je vždy nutné 

dodržování minimálních bočních bezpečnostních odstupů. 

 od kraje jízdního pruhu či obruby osa V 20 vzdálena min. 1,0 m (0,75 m); 

 od kraje podélného stání vozidel osa V 20 vzdálena min. 1,5 m (1,25 m). 

V případě prokazatelně vyšší bezpečnosti průjezdu cyklistů středem jízdního pruhu, je možné 

piktogramy umístit na středovou osu jízdního pruhu. Takovýto případ se využívá především 

při jízdě po pojízdném tramvajovém pásu, kde hrozí z důvodu omezených šířkových poměrů 

kolize s obrubou nebo tramvajovou kolejnicí . [20] 
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5.2.4 Ochranný pruh pro cyklisty 

V prostoru ochranného pruhu mohou ostatní vozidla podélně pojíždět v případě, že v jízdním 

pruhu pro ně není dostatek místa. Tento druh integračního opatření je vhodné využívat na 

komunikacích s vyššími intenzitami, kde není prostorově možné zřídit samostatný pruh pro 

cyklisty. Ochranný pruh pro cyklisty lze také využít jako zklidňující prvek dopravy na 

komunikacích s nižšími intenzitami. [20] 

V rámci zklidněné dopravy lze takto vyznačit protisměrný průjezd jízdních kol jednosměrnými 

komunikacemi s obousměrným provozem cyklistů. [20] 

Značení 

Ochranný jízdní pruh se značí pouze za pomocí VDZ, přerušované čáry V2b (1/1/0,125) a 

symbolem jízdního kola V14 (obrázek 17). Značení V2b se využívá v celé délce ochranného 

pruhu pro cyklisty. Symboly jízdního kola se vyznačují na středovou osu ochranného pruhu 

bez započtení boční bezpečnostní šířky. Značení V14 se opakuje rovnoměrně po 20,0 – 30,0 

metrech v mezikřižovatkových úsecích a cca po 4,0 – 10,0 metrech v křižovatkových úsecích. 

[20] 

V případě nutnosti je vhodné k symbolu kola umístit směrovou šipku, která uživatelům 

napomůže k jasné rozlišitelnosti směru dopravního proudu. Především při protisměrném 

průjezdu jednosměrné komunikace. [20] 

 

Obrázek 17 Ochranný pruh pro cyklisty [20] 

Šířkové uspořádání 

Minimální šířka souběžného jízdního pruhu je 2,50. V takovém případě je ochranný jízdní pruh 

umístěn tak, aby docházelo k minimálnímu ovlivnění osobních vozidel při míjení se s cyklisty, 

a zároveň aby byly dodrženy předepsané boční bezpečnostní odstupy. V případě průjezdu 

ostatních rozměrnějších vozidel, se vozidla s cyklisty buď vzájemně řadí za sebou, nebo 

dochází k předjetí za pomocí vybočení do protisměrného jízdního pruhu. [20] 

 

Obrázek 18 Ochranný jízdní pruh v jednosměrné komunikaci [20] 
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Obrázek 19 Ochranný jízdní pruh na obousměrné komunikaci [20] 

Ochranný jízdní pruh lze také umístit na obousměrnou komunikaci, kde šířkové uspořádání 

nedovoluje neovlivněné míjení vozidel a cyklistů nezávisle na sobě. K tomuto řešení se 

přistupuje v případě, že šířka komunikace mezi cyklistickými pruhy je menší než 5 m. [20] 

Při průjezdu se vozidlo pohybuje prostředkem komunikace a v případě míjení se 

s protijedoucím vozidlem se vozidla vyhýbají za pomocí průjezdu přes ochranný pás pro 

cyklisty. [20] 

K této variantě se přistupuje v případě omezených prostorových možností a také při vhodné 

intenzitě osobních vozidel, tak aby se zklidnění provozu dostatečně vyplatilo, ale aby nedošlo 

k narušení funkčnosti tohoto integračního opatření. [20] 

 

Obrázek 20 Ochranný jízdní pruh na obousměrné komunikaci bez středové čáry [20] 
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5.2.5 Vyhrazený pruh pro cyklisty 

Vyhrazený pruh pro cyklisty je integrační opatření s odděleným provozem jízdních kol a 

motorových vozidel. Jedná se o prostorově nejnáročnější integrační opatření, ale z hlediska 

prostorového využití efektivnější než samostatné pásy v hlavním dopravní prostoru nebo 

segregace jízdních kol. Motorová vozidla mají zákaz ve vyhrazeném pruhu podélně projíždět. 

Vhodné využití vyhrazených pruhů je ve významných úsecích s vysokou intenzitou 

automobilové dopravy. [20] 

 

Obrázek 21 Vyhrazený pruh pro cyklisty [20] 

Značení 

Začátek úseku se vždy označuje svislým dopravním značením „Začátek vyhrazeného jízdního 

pruhu“, IP 20a. V případě, že jízdní pruh pokračuje i za křižovatkou, je potřeba SDZ znovu 

použít. [20] 

Konec úseku opět vyznačujeme za pomocí SDZ „Konec vyhrazeného jízdního pruhu“,  

IP 20b. Pokud úsek vyhrazeného pruhu pro cyklisty končí v křižovatce, za křižovatkou nebo v 

jednom z následujících případů, není nutné ukončení vyznačovat. 

 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. 

[20] 
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SDZ IP20a a IP20b je vhodné volit v menší, než je standartní velikost. 

K vodorovnému vyznačování se standardně využívá přerušovaná čára V 2b (3/1,5/0,25), která 

je součástí šířky přilehlého jízdního pruhu. Prostor, kde je vzájemné předjíždění cyklistů 

nevhodné, lze použít plnou čáru V 1a (0,25). Stejně jako u ochranného pruhu pro cyklisty se 

využívá symbol jízdního kola, V 14. [20] 

Začátek úseku vyhrazeného pruhu může začínat v plné šíři za přechodem pro chodce, nebo 

se vyznačuje šikmou čarou, kterou cyklisté přejíždí. Ukončení úseku se provádí „natupo“. 

Ke zvýšení bezpečnosti je vhodné několik začínajících a ukončujících metrů vyznačit červenou 

barvou (obrázek 22). 

 

Obrázek 22 Příklady začátku a konce vyhrazeného pruhu pro cyklisty [20] 

Šířkové uspořádání 

Jak již bylo řečeno, jedná se o prostorově nejnáročnější integrační opatření, kdy minimální 

světlá šířka vyhrazeného pruhu pro průjezd cyklistů je 1,5 metrů. V křižovatkových prostorech 

je vhodné šířku zvětšit o 0,25 – 0,5 metrů. [20] 

Dále pak šířka přilehlého jízdního pruhu musí být minimálně 3,25 metrů. Ve směrovém oblouku 

je z důvodu vlečných křivek nutné jízdní pruh rozšířit dle místních potřeb. [20] 
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5.2.6 Vyhrazený jízdní pruh pro vozidla veřejné hromadné dopravy a 

jízdní kola 

Jedná se o cyklistické integrační opatření obsahující i preferenci veřejné hromadné dopravy. 

Ve vymezeném jízdním pruhu lze povolit jízdu i jiným vozidlům např. TAXI. Z pravidla se 

vyhrazený pruh se společným provozem VDH a cyklistů navrhuje na významných 

komunikacích s vysokou intenzitou automobilové dopravy a nedostatečnou kapacitou. 

Z hlediska cyklistické dopravy je vhodnější neopatřovat jízdní pruh časovým omezením. [20] 

 

Obrázek 23 Vyhrazený jízdní pruh pro vozidla veřejné hromadné dopravy a jízdní kola [20] 

Značení 

Obdobně jako u vyhrazeného pruhu pro cyklisty se začátek a konec úseku značí SDZ IP 20a 

a IP20b. Vozidla, která mají právo jízdy v jízdním pruhu, jsou společně vyznačeny v modrém 

kruhu na SDZ. V případě časového omezení je využita dodatková tabulka E 13. [20] 

VDZ je standardně značeno za pomoci přerušované čáry V 2b (3,0/1,5/0,25). V místě 

nechtěného předjíždění je vhodné využití plné čáry V 1a (0,25). [20] 

Nápisy v jízdním pruhu se vyznačují na osu jízdního pruhu dle vzoru s délkou písma 2,5 m a 

mezerou mezi jednotlivými nápisy také 2,5 m. Jednotlivé nápisy se umisťují v pořadí „BUS“, 

„symbol jízdního kola“ a „TAXI“. [20] 

Šířkové uspořádání 

Minimální šířkové parametry se odvíjejí od požadavků veřejné hromadné dopravy, možnosti 

vybočení vozidel do souběžného jízdního pruhu, intenzity jednotlivých druhů dopravy, 

vzdálenosti křižovatek a zastávek, sklonových poměrů a další. [20] 

V případě zajištění míjení jízdních kol a vozidel taxislužby je minimální šířka vyhrazeného 

jízdního pruhu stanovena na 3,75 m. Pro souběžný průjezd jízdního kola a autobusu je potřeba 

minimální šířka jízdního pruhu 4,25 m. Vzhledem k rozdílným rychlostem uživatelů společného 

jízdního pruhu je vhodné ve stoupání jízdní pruh rozšířit k umožnění snazšího předjíždění. [20] 

V případě vhodného využití je možné využit dalších integračních opatření v jízdním pruhu, 

především pak piktogramové koridory. [20] 
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5.2.7 Samostatný jednosměrný cyklistický pás 

Samostatný jednosměrný cyklistický pás je integrační opatření, ve kterém je cyklistický provoz 

fyzicky oddělen od ostatních druhů dopravy. V křižovatkových úsecích jsou jízdní kola vedena 

vyhrazenými pásy. Takové to opatření je zřizováno na významných místech s vysokou nebo 

výhledově vysokou intenzitou cyklistické dopravy. [20] 

 

Obrázek 24 Samostatný jednosměrný cyklistický pás 

Značení 

Pro tento typ integračního opatření neexistuje žádné samostatné dopravní označení. [20] 

Šířkové uspořádání 

Samostatný jednosměrný pás je standardně součástí hlavního dopravního prostoru umístěn 

přímo při jeho okraji. Prostor může být buď fyzicky oddělen za pomoci montovaných prvků 

nebo stavebně výškově oddělen od pozemní komunikace. [20] 

5.2.8 Stezka pro cyklisty 

Cyklistická stezka je určena výhradně pro jízdu cyklistů, případně bruslařů. Chůze po 

cyklistické stezce je zakázána. K zamezení využívání stezky pěším provozem, je důležité 

nabídnutí atraktivní alternativy. V případě vedení stezky podél komunikace je důležité 

nabídnutí srovnatelného nebo vyššího komfortu jízdy než v případě pozemní komunikace. [20] 

 

Obrázek 25 Stezka pro cyklisty [20] 

Značení 

Začátek stezky pro cyklisty musí být vždy označen SDZ „Stezka pro cyklisty“, C 8a. Konec je 

poté označován SDZ „Konec stezky pro cyklisty“ (C 8b) nebo jiným značením navazující 

stezky. [20] 
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Středová čára se zpravidla vyznačuje za pomocí přerušované čáry V 2a (1/3/0,125). Dále je 

na osu jízdního pruhu vyznačen symbol jízdního kola V14 a v případě jednosměrného provozu 

se k symbolu přidává směrová šipka V 9a. [20] 

Šířkové uspořádání 

Minimální šířka cyklistické stezky je stanovena na 1,0 metrů. Stezku je nutné rozšířit o boční 

bezpečnostní odstupy. [20] 

Z hlediska bezpečnosti je vhodnější využití integračního opatření se společným provozem se 

standardním šířkovým uspořádáním, nežli stezky s minimálními prostorovými rozměry. [20] 

Ve vybraných lokalitách s omezeným prostorovým uspořádáním lze obousměrnou stezku 

navrhnout jako jednopruhovou. V takovém to případě musí být nízká současná i výhledová 

intenzita cyklistického provozu (20 cyklistů/hod). [20] 

5.2.9 Další typy stezek pro cyklisty 

V následujících podkapitolách budou ukázány další možné typy cyklistických stezek. Volba při 

návrhu cyklistické stezky se vždy odvíjí od místních a prostorových možností. [20] 

Stezka pro chodce a cyklisty dělená 

Tento typ stezky odděluje provoz jízdních kol a chodců. Problematicky se jeví časté 

nerespektování cyklistického pásu a využívání stezky k chůzi v celé šíři. K zamezení 

potenciálních nehody by měla napomoci jasně barevná odlišnost pásu pro chodce a cyklisty. 

Z hlediska výškového uspořádání je žádoucí zachování stezky v jedné linii. [20] 

 

Obrázek 26 Stezka pro chodce a cyklisty dělená [20] 
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Stezka pro chodce a cyklisty společná 

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů je standardně prováděna obousměrně. 

V rámci navrhování je potřeba zajistit i možnost pohybu pro nevidomé nebo slabozraké. 

K zvýšení bezpečnosti je možnost přidání přilehlého pásu užívaného pouze chodci. [20] 

 

Obrázek 27 Stezka pro chodce společná [20] 

Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol 

Jedná se o obdobu varianty pěší zóny s povoleným cyklistickým provozem. Tento typ stezky 

se navrhuje v případě, kdy charakter stezky je především určen pro chodce. Při navrhování je 

vhodné zdůraznit, že užívání stezky pro jízdu na kole je nepovinné, především s přilehlou 

pozemní komunikací. 

 

Obrázek 28 Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol [20] 

5.3 Extravilán 

I v extravilánu by mělo být pohlíženo na cyklisty jako běžného účastníka dopravního provozu 

a poskytnout atraktivní možnost propojení jednotlivých obcí. Jedinou výjimkou pozemní 

komunikace, kterou cyklisté nesmějí pojíždět, jsou dálnice a silnice pro motorová vozidla.  

Předmětem této práce není cyklistická doprava v extravilánu a bude zde pouze krátké 

představení, jak přistupovat k cyklistické dopravě při projektování pozemních komunikací.  
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5.3.1 Dálnice a silnice pro motorová vozidla 

Jak již bylo řečeno, cyklistický provoz na tomto typu komunikace je zcela vyloučen, ale i zde 

by při projektování měl být brán zřetel na širší vztahy provozu. Jedním z hlavních bodů by mělo 

být zachování propustnosti a kontinuity bezmotorového provozu. Vzájemné propojení může 

být zajištěno mimoúrovňovými křižovatkami. [20] 

5.3.2 Silnice I. třídy 

U silnic I. tříd je vhodné zpravidla navrhnout souběžnou komunikaci s vyloučením motorových 

vozidel. S ohledem na vyšší bezpečnost je vhodné navrhnout cyklistickou stezku na obou 

stranách komunikace, aby se zamezilo nutnosti zvýšeného přejíždění pozemní komunikace. 

[20] 

V případě stísněných prostorových podmínek a nutnosti smíšeného provozu je vhodné 

ponechání možnosti předjetí cyklistů motorovými vozidly. Dále je vhodné pro cyklisty ponechat 

možnost pojíždění zpevněné krajnice. [20] 

V odůvodněných případech lze využít integrační opatření ochranného pruhu pro cyklisty. 

5.3.3 Silnice II. třídy 

Při návrhu silnic II. třídy s ohledem na cyklistický provoz se zpravidla postupuje obdobně jako 

u silnic I. tříd a silnic III. tříd, a to především s ohledem na místní prostorové podmínky a 

intenzitu dopravního provozu. [20] 

5.3.4 Silnice III. třídy 

Pro tento typ pozemní komunikace se zpravidla upřednostňuje smíšený provoz. Dle místních 

podmínek lze využít jiná alternativní opatření jako například smíšený provoz na stezce pro 

chodce s povolením vjezdu pro cyklisty. [20] 

I zde je v opodstatněných případech možné využití integračního opatření ochranného pruhu 

pro cyklisty. Pokud místní podmínky nedovolí zachování nutných rozhledových poměrů, 

zpravidla se ochranný pruh pro cyklisty v oblouku nahrazuje piktogramy viz. obrázek 29. 
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Obrázek 29 Nahrazení ochranného pruhu piktogramy 

6 Teoretický rozbor statistiky nehodovosti cyklistů  

6.1 Statistický rozbor dopravních nehod v ČR 

Teoretický rozbor statistiky nehodovosti na území ČR zahrnuje pouze nehody, které 

vyšetřovala Policie ČR. Statistický rozbor vychází z uveřejněných podkladů Policie ČR. Jako 

statistický vzorek byla vybrána data za posledních 11 let, tedy od roku 2006. 

Na českém území se v roce 2017 stalo 3991 dopravních nehod s účastí cyklistů, nejméně od 

roku 2010. Přestože došlo k nárůstu 4 usmrcených lidí od minulého roku, za posledních 11 let 

se jedná o druhé nejnižší číslo usmrcených cyklistů. Od roku 2007 docházelo k postupnému 

snižování počtu usmrcených cyklistů po dobu 4 let, kde se následující roky hodnoty pohybovaly 

okolo 60 úmrtí za rok a poté došlo k navýšení na 68 smrtelně zraněných cyklistů. Následující 

2 roky ovšem přinesly pozitivní skokové snížení na nejnižší počet usmrcených cyklistů od roku 

1991, a to 40 respektive 44 úmrtí na jízdním kole. [21] 

Nejvíce těžce zraněných osob bylo v roce 2006 – 551 a nejméně těžce zraněných cyklistů bylo 

v roce 2017 – 373. Trend počtu lehce zraněných cyklistů v podstatě kopíruje trend celkového 

počtu dopravních nehod cyklistů. Nejméně lehce zraněných cyklistů při dopravní nehodě bylo 

v roce 2010 - 2600 a nejvíce lehce zraněných cyklistů bylo v roce 2014 o celkovém počtu 3597 

cyklistů. [21] 
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Graf 2 Dopravní nehody cyklistů a jejich následky v ČR [21] 

 

6.1.1 Počet dopravních nehod podle příčiny 

Jako nejčastější příčina dopravních nehod zaviněných cyklisty v roce 2017 bylo 

nepřizpůsobení způsobu jízdy. Nesprávný způsob jízdy byl příčinou až 66% všech dopravních 

nehod - 1588 dopravních nehod. Druhá nejčastější příčina byla s podílem 17% nepřiměřená 

rychlost při jízdě - 400 dopravních nehod. S podobnými čísly je na třetím místě příčina nedání 

přednosti v jízdě. [21] 

Graf 3 Hlavní příčiny dopravních nehod zaviněných cyklisty [21] 
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Jako jednu z problematických příčin vzniku dopravních nehod v ČR lze stále považovat jízdu 

na jízdním kole pod vlivem alkoholu. Z celkového počtu 2385 zaviněných nehod cyklisty bylo 

v roce 2017 pod vlivem alkoholu 635 cyklistů. Nejčastější výskyt dopravních nehod cyklistů 

pod vlivem alkoholu bylo v Olomouckém kraji – 91 a Moravskoslezském kraji - 88. Od roku 

2014 lze sledovat mírný klesající trend v počtu nehod pod vlivem alkoholu. [21] 

Graf 4 Počet nehod zaviněných cyklistou pod vlivem alkoholu [21] 

     

 

6.1.2 Vývoj počtu dopravních nehod 

V následujícím grafu 5 jsou rozděleny počty dopravních nehod cyklistů na území ČR za rok 

2017 dle jednotlivých měsíců. Využívání jízdního kola v ČR se mění v závislosti na ročním 

období, kdy z důvodu nepříznivých teplot nebo nemožnosti jízdy kvůli sněhu je v zimě 

v porovnání s létem jízdní kolo využíváno mnohonásobně méně. Tento fakt má za následek 

vyšší výskyt dopravních nehod v letních měsících. 

V roce 2017 se stalo nejvíce dopravních nehod v měsíci červenec - 624 nehod. Naopak 

nejméně dopravních nehod bylo v měsíci leden – 43 nehod.  [21] 

Nejvíce dopravních nehod s následkem smrti v roce 2017 bylo v měsíci červen – 8 osob a v 

měsíci srpen – 7 osob. Nejméně lidí přišlo o život v měsících únor a prosinec. V obou měsících 

se jednalo o jednoho usmrceného člověka. [21] 
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Graf 5 Počet nehod s účastí cyklistů po měsících v roce [21] 

 

6.1.3 Počet dopravních nehod podle krajů 

Z celkového počtu dopravních nehod v roce 2017, které zavinili cyklisté – 2395 nehod, se 

nejvíce nehod stalo v Moravskoslezském kraji, konkrétně se jednalo o 328 nehod (13,7%). Na 

druhém místě v počtu nehod je Olomoucký kraj s 251 nehodami (10,5%). Na třetím a čtvrtém 

místě je téměř s totožnými čísly kraj Jihomoravský – 247 (10,3%) nehod a kraj Jihočeský – 

245 nehod (10,2)%. [21] 

Naopak nejméně nehod se uskutečnilo v Karlovarském kraji, konkrétně 53 nehod (2,2%) a 

také v Praze – 87 nehod (3,6%). Téměř stejná čísla jako Praha má i Ústecký kraj – 89 nehod 

(3,7%). Celkový přehled lze vidět v následujícím grafu 6. 
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Graf 6 Počet dopravních nehod zaviněno cyklisty podle krajů ČR [21] 

 

Následující graf 7 zobrazuje celkový počet dopravních nehod cyklistů za období 2007-2018. 

Krajská města Olomouc a Pardubice se téměř vyrovnávají krajským městům Brno a Ostrava, 

co se do počtu dopravních nehod týče. Tento fakt lze přiřadit k častějšímu využívání jízdního 

kola jako dopravního prostředku ve zmiňovaných městech. Dalším faktorem může být 

vhodnější dopravní infrastruktura, která generuje vyšší intenzity cyklistů a následně více 

dopravních nehod. Tato práce je zaměřena na hlavní město Prahu a nebude zde prováděno 

podrobné řešení nehodovostí krajských měst. [21] 
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Graf 7 Počet dopravních nehod cyklistů v krajských městech [21] 

 

 

6.2 Statistický rozbor dopravních nehod v hl. m. Praha 

Statistická data byla přebrána ze zveřejněných přehledů nehodovosti od Policie ČR. Je nutno 

upozornit na fakt, že statistiky Policie ČR s rozdělením podle druhu vozidla, jsou evidovány 

pouze tehdy, pokud je daný druh vozidla viníkem dopravní nehody. S tímto podkladem 

budeme dále v této kapitole pracovat. Na území hl. m. Prahy se v roce 2018 událo celkem 139 

dopravních nehod se zaviněním cyklistů. Jedná se o nejvyšší číslo z vybraného vzorku za 

posledních 10 let.  

Vůbec nejnižším rokem, co se počtu dopravních nehod cyklistů týká, byl rok 2008 s počtem 

42 nehod. Druhým a třetím nejnižšími byly roky následující, rok 2009 s 68 nehodami a rok 

2010 s 72 nehodami. [22] 

Nejvíce dopravních nehod se událo v již zmiňovaném roce 2018. Dalším v pořadí je rok 2013 

s 127 nehodami a poté roky pohybující se okolo hranice 110 nehod, rok 2011, 2014 a 2015 

Statistiky z ostatních roků lze dohledat v grafu 8. [22] 

Ve vybraném statistickém vzorku od roku 2008 na území hl. m. Prahy přišli o život 4 cyklisté. 

Z těchto dopravních nehod byla pouze jedna zaviněna cyklistou. Tato smrtelná nehoda se 
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jízdního kola. Podrobnější údaje o této i zbylých nezaviněných dopravních nehodách jsou 

v kapitole 6.2.1. [22] 

Nejnižší počet těžce zraněných cyklistů bylo v roce 2017, konkrétně se jednalo o 2 osoby. 

Druhý rok s nejbižším počtem těžce zraněných byl rok 2018 s 4 osobami a následně v letech 

2008 a 2016 s 5 osobami. Nejvíce těžkých zranění se odehrálo v roce 2013 – 14 cyklistů. 

Dalšími roky, které překročily hranici 10 zraněných cyklistů, jsou roky 2009 a 2011. [22] 

Lehká zranění cyklistů kopírují trend celkového počtu dopravních nehod. V roce 2008 došlo 

k nejméně nehodám s následky lehkého zranění - 21 nehod. V porovnání s roky 2013 a 2018 

došlo k téměř čtyřnásobení těchto hodnot. [22] 

Graf 8 Vývoj počtu dopravních nehod cyklistů v Praze [22] 
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Graf 9 Počet dopravních nehod v Praze dle následků [22] 

 

Na dalším grafu 10 máme možnost vidět míru zavinění dopravních nehod s účastí cyklistů. 

V grafu jsou vyznačeny dopravní nehody s více účastníky. Takzvané samonehody cyklistů 

byly z následující statistiky vyjmuty.  

Z grafu 10 lze vyčíst, že zavinění cyklistů na dopravních nehodách se pohybuje pod 50%. 

Nejmenší podíl zaviněných nehod se uskutečnil v roce 2015 – 34% a v roce 2016 – 35%. 

Naopak roky s nejvyšším podílem zaviněných nehod cyklisty jsou roky 2010, 2013 a 2018 

s podílem těsně pod hranicí 50%. Vzhledem k mírným skokovým nárůstům a poklesům lze 

celkový trend označit spíše za neutrální. [22] 

Graf 10 Vývoj podílu dopravních nehod zaviněných cyklisty bez samonehod [22] 
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Na obrázku 30 je schematické vyobrazení lokalit dopravních nehod cyklistů na území hl. m. 

Prahy za rok 2017. Máme možnost sledovat vyšší koncentraci dopravních nehod v centru 

města, což lze přikládat celkově vyšší intenzitě dopravy a stísněným prostorovým podmínkám. 

Ve zmiňovaném roce 2017 došlo celkem k 158 dopravním nehodám cyklistů, z nichž došlo 

k jednomu smrtelnému zranění, 9 těžkým zraněním a 95 lehkým zraněním. Přestože došlo 

v roce 2017 k jedné dopravní nehodě s následkem úmrtí, má tento rok nejnižší hodnotou 

indexu KSI (killed or seriously injured) v historii ČR. [22] 

 

Obrázek 30 Dopravní nehody cyklistů na území hl. města Prahy za rok 2017 [23] 
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6.2.1 Dopravní nehody s následkem smrti 

V následující podkapitole budou přehledně popsány charakteristiky dopravních nehod cyklistů 

s následkem smrti za období 2008 - 2018. V tomto období došlo k již zmiňovaným 4 smrtelným 

nehodám. Všechny čtyři nehody se od sebe liší v druhu zúčastněného vozidla při nehodě.  

Tabulka 2 Smrtelná nehoda cyklistů 1 [22] 

ID 002100091011 

Datum nehody 21.1.2009 12:05 středa 

Městská čtvrť Praha - Čakovice 

Účastník nehody Motorové vozidlo - nákladní 

Viník nehody Řidič motorového vozidla 

Alkohol Ne 

Druh srážky Z boku 

Hlavní příčiny nehody Bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda 

Stav povrchu vozovky Mokrý povrch 

Stav komunikace Dobrý 

Viditelnost Ve dne, viditelnost nezhoršena 

Rozhledové poměry Dobré 

Směrové poměry Kruhový objezd 

 

    

Obrázek 31 Lokalita dopravní nehody s následkem smrti 1 [22][23] 
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Tabulka 3 Smrtelná nehoda cyklistů 2 [22] 

 ID 002100115239 

Datum nehody 7.5.2011 23:15 sobota 

Městská čtvrť Praha - Hradčany 

Účastník nehody Tramvaj 

Viník nehody Řidič motorového vozidla 

Alkohol Ne 

Druh srážky Čelní 

Hlavní příčiny nehody Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 

Stav povrchu vozovky Suchý povrch 

Stav komunikace Dobrý 

Viditelnost V noci – veřejné osvětlení 

Rozhledové poměry Dobré 

Směrové poměry Přímý úsek 

 

    

Obrázek 32 Lokalita dopravní nehody s následkem smrti 2 [22][23] 

 

Tabulka 4 Smrtelná nehoda cyklistů 3 [22] 

IDv 002100114936 

Datum nehody 1.5.2011 22:15 neděle 

Městská čtvrť Praha - Ruzyně 

Účastník nehody Osobní automobil 

Viník nehody Řidič motorového vozidla 

Alkohol Ne 

Druh srážky Z boku 

Hlavní příčiny nehody Jízda na červené světlo „Stůj“ 

Stav povrchu vozovky Suchý povrch 

Stav komunikace Dobrý 

Viditelnost V noci – veřejné osvětlení 

Rozhledové poměry Dobré 

Směrové poměry Přímý úsek 
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Obrázek 33 Lokalita dopravní nehody s následkem smrti 3 [22][23] 

 

Tabulka 5 Smrtelná nehoda cyklistů 4 [22] 

ID 002100178205 

Datum nehody 14.5.2017 11:00 neděle 

Městská čtvrť Praha - Zličín 

Účastník nehody - 

Viník nehody Řidič jízdního kola 

Alkohol Ne 

Druh srážky - 

Hlavní příčiny nehody Nesprávný způsob jízdy 

Stav povrchu vozovky Suchý povrch 

Stav komunikace Dobrý 

Viditelnost Ve dne, viditelnost nezhoršena 

Rozhledové poměry Dobré 

Směrové poměry Přímý úsek 

 

     

Obrázek 34 Lokalita dopravní nehody s následkem smrti 4 [22][23] 

 



 

55 
 

6.2.2 Dopravní nehody s účastí chodců 

Z následujícího grafu 11 vyplívá, že z celkového počtu dopravních nehod cyklistů, se srážka 

s chodcem pohybuje pod hranicí 20%. V roce 2018 došlo celkem k 25 dopravním nehodám, 

které řešila Policie ČR, reprezentující podíl 18% z celkových dopravních nehod cyklistů. Jedná 

se o rok s nejvyšším podílem nehod s chodci z celkového počtu dopravních nehod. Téměř 

polovina nehod s chodcem a cyklistou se udála v centru Prahy, přesněji 4 nehody na Praze 1. 

Většina těchto nehod jsou nehody s lehkým zraněním. Lze předpokládat, že k větší části nehod 

tohoto typu není přivolána Policie ČR a nehody s chodci není možno dostatečně statisticky 

podrobit výzkumu. [22] 

Graf 11 Vývoj podílu dopravních nehody cyklistů s chodci [22] 

 

 

Na následujícím obrázku 35 jsou vyobrazeny dopravní nehody s chodci v centru hl. m. Prahy. 

Červené body reprezentují místo, kde došlo za období 2008-2018 k dopravní nehodě mezi 

chodcem a cyklistou. Od roku 2008 došlo na území hl. m. Prahy k celkovému počtu 148 

dopravních nehod cyklistů s účastí chodce. Na vyobrazení dopravních nehod máme možnost 

sledovat vyšší koncentraci nehod v částech historického centra města. Přesněji se jedná 

celkem o 47 nehod (32%) na území městských částí Prahy 1 a Prahy 2. Tento fakt lze přiřadit 

vyššímu výskytu chodců a především turistů v těchto částech hl. m. Prahy. [22] 
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Obrázek 35 Nehody cyklistů s chodci [22] 

6.2.3 Dopravní nehody s účastí tramvají 

Nedílnou součástí pražského provozu je i městská hromadná tramvajová doprava, a tím i riziko 

vzniku dopravních nehod. Na následujícím grafu 12 máme možnost vidět, že v letech 2009, 

2010 a 2011 nedošlo k žádné srážce mezi cyklistou a tramvají, ke které by byla přivolána 

Policie ČR. Naopak v roce 2015 došlo k 4 dopravním nehodám. [22] 
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Graf 12 Počet dopravních nehod cyklistů s tramvají [22] 

 

 

Vzhledem ke specifikaci dopravní nehody mezi tramvají a cyklistou by se dalo předpokládat, 

že při srážce bude docházet k vážnějším poraněním. Na následujícím koláčovém grafu 13 jsou 

vyobrazeny počty dopravních nehod s rozdělením dle následků. V porovnání se všemi 

dopravními nehodami cyklistů v Praze je riziko těžkého zranění vyšší o 13 %. Naopak lehká 

zranění oproti 66% jsou nižší. Z důvodu malého objemu dat, 17 dopravních nehod s tramvají, 

nelze dělat závěry o rizikovosti vzniku vyšších či nižších následků. [22] 

Graf 13 Počet dopravních nehod cyklistů s tramvají dle následků [22] 
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Na obrázku 36 je vyobrazeno všech 17 dopravních nehod mezi cyklisty a tramvají, které se 

odehrály v časovém období mezi roky 2008-2018. Téměř polovina všech nehod se stala 

v centru města v Praze 1 a v Praze 2. Tento fakt lze přisuzovat vyšším intenzitám 

tramvajového provozu, ale také často stísněnějším prostorovým podmínkám a nutnosti 

projížděním kolizními body mezi tramvajemi a cyklisty. 

 

Obrázek 36 Nehody cyklistů s tramvají [22] 

7 Nehodové lokality 

Dopravní nehody cyklistů lze považovat za zvláštní charakter nehody, kdy některé zdroje 

uvádějí, že pouze 5% nehod je ve skutečnosti hlášeno a tedy statisticky zaznamenáváno 

Policií ČR. Aby došlo k přesnější identifikaci nehodových lokalit, jako podklad nám poslouží 

nehodová mapa Dana Bárty (na adrese http://nakole.templ.net), která komplexně pracuje 

s daty dopravních nehod cyklistů a jsou v ni, na rozdíl od statistik Policie ČR, vyobrazeny i 

dopravní nehody, při nichž nebyl viníkem řidič jízdního kola. Tento krok nám umožní názorně 

vidět nehodové lokality, kde jsou cyklisté často přehlíženi a na dopravní nehodě nesou 

minimální podíl viny. Statistická data vyobrazená na mapě byla porovnána a zkontrolována 

s ročenkami Policie ČR. Po kontrole správnosti statistických dat lze tuto mapu považovat za 

kvalifikovaný podklad.  

V následující kapitole budou přehledně vypsána riziková místa pro průjezd cyklistů. Riziková 

místa budou rozdělena do dvou skupin.  

http://nakole.templ.net/
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V první skupině budou obecně vybrána místa s předpokladem zvýšeného rizika vzniku 

dopravních nehod cyklistů. V těchto vybraných místech lze předpokládat větší 

pravděpodobnost vzniku dopravních nehod s účastí cyklistů. U vybraných míst budou dále 

sepsány zásady návrhu, které by měly minimalizovat riziko vzniku dopravních nehod. 

Ve druhé skupině nebezpečných míst budou přímo identifikována místa s koncentrací 

dopravních nehod v jedné oblasti za období 10 let, tedy od roku 2008 do roku 2018. 

K identifikaci nám poslouží nehodová mapa cyklistů, kdy bude brán zvýšený zřetel na místa, 

kde opakovaně vznikly nehody s následkem ublížení na zdraví zúčastněných osob. U 

vybraných lokalit budou vypracovány návrhy přestavby nebo jiné řešení zajišťující snížení 

nehodovosti v dané lokalitě. 

7.1 Obecné nehodové lokality 

7.1.1 Okružní křižovatky 

Přestože okružní křižovatky oproti klasickým průsečným křižovatkám razantně snižují počet 

kolizních bodů, v případě nevhodného návrhu a špatného stavebního provedení přetrvává 

riziko vzniku dopravních nehod. Průjezd cyklistů okružní křižovatkou lze označit jako specifický 

a často ani samotní cyklisté nevědí, jak se po okružní křižovatce pohybovat. K minimalizaci 

možnosti přehlédnutí cyklistů je doporučený průjezd cyklistů středem okružního jízdního pásu. 

Při navrhování všech okružních křižovatek by měly být dodržovány základní stavebně 

technické principy, které mají za úkol snížit vznik dalších dopravních nehod. 

Zásady provedení  

 vyhnout se neopodstatněnému naddimenzování okružní křižovatky - navrhovat pouze 

jeden jízdní pruh na okružním pásu; 

 společný provoz cyklistů s motorovými vozidly ve vozovce na okružním jízdním pásu  

 minimalizovat šířku jízdních pruhů na nezbytnou velikost; 

 zvýšený a materiálově odlišný vnitřní prstenec určen pouze pro pojíždění rozměrných 

vozidel – zamezení nežádoucího přímého průjezdů menších vozidel; 

 vyhnout se nepravidelnému oválnému tvaru - kruhový tvar okružní křižovatky zajistí 

pravidelnou rychlost při projíždění; 

 cyklistická integrační opatření řešit s ukončením a začátkem na jednotlivých ramenech 

vjezdu okružní křižovatky; 
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 při dostatečných prostorových podmínkách zajistit provoz v přidruženém prostoru 

přednostně po obvodu celé křižovatky jako obousměrný, zejména u velkých okružních 

křižovatek. 

Navrhování integračního opatření cyklistického pásu na vnějším okraji jízdního pruhu okružní 

křižovatky lze označit jako nevhodné, nebo přímo nebezpečné řešení. V případě takto 

navrženého cyklistického pásu, se zvyšuje riziko přehlédnutí jízdního kola a cyklista je 

vystaven riziku jízdy ve „slepém úhlu“ pro řidiče motorového vozidla, kteří plánují opustit 

prostory okružní křižovatky. [20] 

7.1.2 Přejezd přes stezku pro cyklisty 

V případě nevhodného stavebního provedení situace, kdy vozidlo vjíždí kolmo buď z vedlejší 

komunikace bez dostatečných rozhledových poměrů, nebo ze soukromého pozemku přímo na 

přilehlou stezku pro cyklisty, může nastat situace, při které bude cyklistovi vjeto do cesty bez 

možnosti jakékoliv reakce. Velké množství takovýchto situací se nachází v jižní části města na 

páteřní cyklotrase A2, přesněji v okolí Podolí. Na tomto úseku je cyklotrasa vedena 

v přidruženém prostoru po stezce se společným provozem pro chodce a cyklisty.  

K eliminaci zmíněných nehodových situací by mělo dojít při dodržování základních stavebních 

principů při navrhování a projektování. 

Zásady provedení  

 zajistit zvýraznění prostoru před výjezdem v celé délce a šířce červenou barvou 

a vyobrazení symbolů jízdního kola, případně chodce; 

 před výjezd umístit dopravní zrcadla umožňující spatřit blížícího se cyklistu nebo 

vyjíždějící vůz;  

 lehké svedení cyklistů od hrany výjezdu za pomoci VDZ „Podélná čára souvislá“, V01a. 

7.1.3 Nedostatečné proznačení cyklotras 

Jedním ze základních předpokladů pro bezpečný průjezd je, aby se cyklista v provozu cítil 

neohrožován, sebejistě a dokázal se jednoznačně orientovat v prostoru. Pokud cyklista neví 

jakým směrem jet a v dopravním prostoru bude působit nejistě a tedy nepředvídatelně pro 

ostatní účastníky, vzniká riziko střetu s jinými účastníky provozu, ale také možnost samostatné 

nehody vyplívající z nevěnování se řízení. Nedostatečné proznačení cyklistických tras má také 

za následek vjetí cyklistů do lokalit/křižovatek, které svým charakterem mohou dělat problémy 

i zkušeným cyklistům. S vědomím, že zkušení cyklisté již vědí, kterým místům se raději 
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vyhnout, vzniká v daných místech i menší povědomí o cyklistech u řidičů motorových vozidel. 

Nezkušený řidič na jízdním kole se tak nevědomky může řítit do oblasti náročné na samotné 

projetí, ale také do oblasti, kde s ním ostatní účastníci provozu příliš nepočítají.  

Cílem zastupitelů hl. m. Prahy by tedy mělo být kompletní, jednoznačné a srozumitelné 

proznačení všech cyklotras nacházející se na území hlavního města Prahy. 

 Zásady provedení  

 používat jednotné značení na celém území města; 

 preferovat SDZ, Směrová tabule pro cyklisty IS 19, která zajišťují dostatečnou 

rozpoznatelnost na delší vzdálenost; 

 omezit SDZ Směrová tabulka IS 21 pouze na prostory za křižovatkou; 

 umisťovat SDZ s dostatečným předstihem a informovat cyklistu o případném 

neočekávaném nebezpečí. 

7.1.4 Prostorově omezené podmínky podél tramvajových kolejí 

Na mnoha místech při společném provozu vzniká problém z důvodu omezeného šířkového 

uspořádání uličního prostoru. Pokud daným úsekem projíždí tramvaj, cyklista má často 

tendenci jet u pravého okraje vozovky mezi obrubou a pravou kolejnicí. Tímto způsobem jízdy 

řidič jízdního kola často ohrožuje především sám sebe. Jako varianta se nabízí jedno 

z integračních opatření, a to prostřednictvím vyznačení piktogramu na osu tramvajových kolejí. 

Samozřejmý předpoklad tohoto opatření je možnost pojíždění tramvajového tělesa, tedy 

svršek je opatřen panely BKV, asfaltovým povrchem, dlažbou apod. Aplikování takovéhoto 

integračního opatření je potřeba zvážit v místech stoupání, vzhledem k rozdílným rychlostem 

při jízdě cyklistů a tramvají. Cyklistický provoz by neměl výrazně omezovat průjezd tramvaje. 

Nesprávné provedení tohoto opatření může vést k dalšímu nárůstu dopravních nehod. 

Zásady provedení 

 tramvajový svršek uzpůsoben k pojíždění cyklistickým provozem; 

 piktogramový koridor umístěn na osu koleje tramvaje; 

 zajistit kolmý přejezd přes kolejnice – zamezení vjezdu kola do žlábku kolejnice; 

 ve vybraných případech využít informativní SDZ o vhodnější alternativě průjezdu osou 

kolejí. 
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7.1.5 Nevhodné stavební provedení křižovatky 

Přestože ideálním řešením pro bezpečnost cyklistů je kompletní segregace cyklistického 

provozu od provozu automobilového, často z důvodu omezených prostorových podmínek je 

toto řešení možné pouze výjimečně. Ani při jízdě po hlavních páteřních cyklotrasách se cyklisté 

nevyhnou průjezdu křižovatkových prostorů. Při projektování případně přestavbě by mělo být 

pomýšleno i na potenciální průjezd cyklistů a zajištění nejvyššího možného komfortu a 

bezpečnosti. 

Nevhodné stavební provedení křižovatkového prostoru se vyznačuje častým opakováním 

stejného typu dopravních nehod. Při rozhodování o přestavbě křižovatky musí dojít k pečlivé 

analýze nehodových dat a identifikovat pravé důvody vzniku dopravních nehod. Ke každé 

křižovatce by se mělo přistupovat individuálně a prověřit vstupní vlivy dopravních nehod. 

Následné stavební úpravy by ovšem měly být provedeny v širším kontextu a měla by být 

dodržena kontinuita, aby byla splněna podmínka předvídavosti. Tato kontinuita dopravního 

prostoru je očekávána i při jízdě na jízdním kole. V momentě segregačního opatření mezi-

křižovatkového prostoru je vhodné ponechání minimálního přímého kontaktu s ostatními 

účastníky dopravního provozu apod. Při projektování křižovatek by mělo být zohledněno 

vedení cyklotrasy a dle situace zvolit dané stavební úpravy. Obecné principy pro tvorbu 

křižovatek se zohledněním cyklistického provozu jsou uvedeny v TP 179.  

Zásady provedení 

 preferovat jednoduchá, uživatelsky srozumitelná a přívětivá opatření; 

 zajistit vzájemnou předvídatelnost pohybu jednotlivých účastníků provozu; 

 preferovat větší kompaktnost křižovatek a nižší rychlost vozidel; 

 zajistit vizuální kontakt mezi uživateli hlavního dopravního a přidruženého prostoru; 

 omezit prvky a opatření maximalizující propustnost křižovatky pro automobily na úkor 

bezpečnosti cyklistického provozu (stykové a průpletové úseky apod.). 

7.1.6 Odbočení vlevo 

Odbočování vlevo bývá často pro účastníky dopravního provozu nejkomplikovanější a 

pocitově nejnepříjemnější, a to především z důvodu nejvyššího počtu kolizních bodů. Při této 

variantě odbočování se nabízí, ve světě již běžný prvek, a to nepřímé odbočení (obrázek 37). 

V takovém případě si cyklista najede v přímém směru a zařadí se do jízdního pruhu, ve kterém 

opět přímo přejede přes křižovatku. Tímto způsobem se cyklista nevystavuje nebezpečí 

přehlédnutí uvnitř křižovatkového prostoru a potenciálního sražení automobilem. Aby byl 

cyklistovi umožněn tento způsob odbočování, je potřeba tomu uzpůsobit infrastrukturu, a to 
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především umístění světelných signalizačních zařízení do prostorů, ve kterých bude mít 

cyklista výhled na měnící se signály. Tato podmínka je způsobena faktem, že cyklista zastaví 

za přechodem pro chodce, kde v současných podmínkách často na semafor již nevidí. Dalším 

prvkem usnadňující nepřímé odbočení je umístění příčného přejezdu pro cyklisty. V tomto 

případě je ovšem potřeba řešit následný sjezd do vozovky za křižovatkovým prostorem.  

K nepřímým odbočením již dochází i v Praze, především ze stezek pro cyklisty. V těchto 

případech cyklista sjede ze stezky a zařadí se do jízdního pruhu se společným provozem, aby 

mohl pokračovat jiným směrem. 

 

Obrázek 37 Nepřímé odbočení vlevo [24] 

Zásady provedení 

 vyznačení prostoru stání pro cyklisty za pomoci VDZ; 

 dostatečně srozumitelné vedení cyklistů přes křižovatkový prostor; 

 světelné signalizační zařízení umístit do prostor viditelných z míst uzpůsobených pro 

stání cyklistů. 

7.1.7 Pěší zóny 

Pěší zóny se nejčastěji zřizují v centru měst a významných ulicích či náměstích. Základním 

charakterem pěších zón je preference volného a komfortního pěšího pohybu, přičemž ostatní 

dopravní prostředky mají vjezd zakázán. Pěší zóny často leží v přímých vazbách a atraktivních 

lokalitách pro cyklisty. Nejčastějším řešením je zavedení výjimek pro povolený vjezd cyklisty, 

nebo i tramvajovou městskou hromadnou dopravu – příkladem může být Václavské náměstí 

nebo náměstí Republiky. Jestliže intenzity pěšího provozu překračují hodnoty 200 os./hod na 
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1 m šířky, princip sdíleného prostoru přestává být efektivní. Při vyšších intenzitách je možno 

využít VDZ k usměrnění provozu. V pěší zóně má chodec před cyklisty přednost a prvotním 

cílem by mělo být zachování pěšího prostoru bez zbytečného značení, kde by cyklista mohl 

nabývat vědomí, že je v právu.  

Problematika interakce mezi chodci a cyklisty je citlivé téma, které je potřeba se stejným citem 

řešit. Je potřeba všechny zúčastněné seznámit s efektivním využitím společných prostor a 

snažit se vychovávat občany k ohleduplnému jednání, ať už se jedná o občany preferující 

jízdní kolo nebo pěší pohyb. Vzájemný respekt dopravních účastníků je důležitým prvkem 

městského rozvoje. 

Zásady provedení 

 povolení vjezdu do pěších zón zajištěno vždy v rámci SDZ (IZ 6a); 

 vyloučení nebo časové omezení vjezdu cyklistů pouze ve výjimečných a 

opodstatněných případech; 

 zajistit přehlednost a srozumitelnost sdíleného prostoru; 

 využití piktogramového koridoru pouze výjimečně – významný liniový průjezd 

7.1.8 Chodníky 

Velké množství dopravních konfliktů je generováno i v prostorách, kde by se cyklisté dle 

legislativy neměli vůbec vyskytovat (výjimku tvoří děti do 10 let, kteří mají jízdu po chodníku 

povolenou). Jako jeden z hlavních důvodů pohybu cyklistů po chodníku je jednoduše strach 

z jízdy ve společných prostorách komunikace. Odbourávání strachu může napomoci nabídnutí 

vhodné infrastruktury zohledňující bezpečnost cyklistů. Jsou ovšem i lokality, kde se jako 

řešení nabízí chodník s povoleným průjezdem cyklistů. Toto opatření lze zavést v několika 

případech:  

 dostatečná šířka chodníku s malými intenzitami pro pěší; 

 ve stoupáních předpokládající pomalou jízdu cyklistů a tím omezení ostatních 

účastníků dopravního provozu; 

 komunikace pojížděné vysokými rychlostmi a vysokými intenzitami. 

Ve všech případech je nutné zvážit místní podmínky a dle toho danou situaci řešit. Obecně by 

se ovšem mělo směřovat k informování veřejnosti, a tím i cyklistů, o správném pohybu na 

komunikacích se společným prostorem, a tím odbourávat zvyklost jízdy po chodnících . 
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7.2 Vybrané nehodové lokality v Praze 

Jak již bylo zmiňováno, v této části budou vybrány lokality s vysokou koncentrací dopravních 

nehod cyklistů v jednom místě. U vybraných lokalit bude vypracován schematický návrh za 

účelem snížení dopravní nehodovosti. Navržený stav bude zaměřen na zvýšení bezpečnosti 

průjezdu cyklistů. 

7.2.1 Smetanovo nábřeží  

Popis lokality 

Zkoumaná lokalita se nachází přímo v samotném centru města v Praze 1. Smetanovo nábřeží 

se směrem na jih napojuje na Masarykovo nábřeží u Národního divadla a směrem na sever 

přechází v ulici Křižovnická, kde z Křižovnického náměstí je přístup ke Karlova mostu. 

V příjezdu na Křižovnické náměstí vede pojížděný tramvají pás s nejvyšší dovolenou rychlostí  

30 km/h. Vybraným úsekem vede páteřní cyklotrasa A2. Komunikace je pojížděna intenzitou 

10 200 voz/den a 445 tramvajových spojů/den. Vzhledem k turisticky významné lokalitě se ve 

vybrané oblasti pohybuje velké množství turistů 

 

Obrázek 38 Mapa širších vztahů – Smetanovo nábřeží [25] 
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Značení a povrch 

Komunikace na Smetanově nábřeží i ulice Křižovnická je z asfaltového povrchu, kde povrch 

při průjezdu Křižovnickým náměstím přechází z důvodu zachování kontinuity památkářské 

oblasti na materiál kamenné dlažby. V druhé polovině roku 2013 bylo na komunikaci přidáno 

integrační opatření. Piktogramový koridor byl umístěn mezi kolejnicové pásy, aby byl 

naznačen bezpečnější průjezd středem jízdního pásu, nikoli po pravé straně mezi obrubou a 

kolejnicí. K zvýšení srozumitelnosti průjezdu bylo i přidáno SDZ vysvětlující průjezd mezi 

kolejnicemi (obrázek 39). 

    

Obrázek 39 Dopravní značení v oblasti Křižovnického náměstí [26] 

 

Statistické vyhodnocení nehod 

Z přiloženého obrázku vyplývá, že v šetřené oblasti bylo zaznamenáno celkem 18 dopravních 

nehod s účastí cyklistů. Dopravní nehody jsou rozprostřeny po celé délce sledované oblasti, 

především pak v místech, kde dochází ke zúžení na jeden jízdní pruh. Přestože v roce 2013 

došlo k přidání zmiňovaného dopravního značení, na snížení počtu nehod toto opatření 

nemělo vliv. Jedním z možných důvodů vzniku časných havárií i po zavedení integračních 

opatření lze přiřadit rizikovému přejezdu přes tramvajovou kolejnici, kde přejezd není veden 

dostatečně kolmo k eliminaci rizika zapadnutí kola do žlábku kolejnice. Od roku 2013 došlo na 

vybraném úseku k 8 dopravním nehodám. V rámci předmětných nehodových událostí bylo 

zaznamenáno 10 nehod s následky na zdraví - 2 těžká zranění a 8 lehce zraněných osob. 

Problémovým jevem v této lokalitě je i častá jízda cyklistů po chodníku, na který nemají vjezd 

povolen. 
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Obrázek 40 Mapa dopravních nehod – Smetanovo nábřeží [23] 

 

Závěr 

V problematické oblasti průjezdu ke Křižovnickému náměstí dochází k dopravním nehodám 

cyklistů po celé délce, a ani přidání dopravního značení v roce 2013 nenapomohlo ke zlepšení 

problematiky vzniku dopravních nehod. Prostorově stísněné uliční prostory a společný provoz 

pro tramvajovou, automobilovou a cyklistickou dopravu, má za následek pravidelné dopravní 

konflikty. Zásadním opatřením ve vybrané oblasti je eliminace cyklistického průjezdu a 

nabídnutí vhodné alternativy objízdné trasy, zajišťující bezpečnou jízdu. Nová nabídka 

objízdné trasy s sebou nese zavedení několika úseků jednosměrných ulic s povoleným 

obousměrným cyklistickým průjezdem. 

 

 

 

 



 

68 
 

7.2.2 Klárov 

Popis lokality 

Šetřená lokalita se nachází na Malé straně v ulici Klárov. Směrem na sever se nacházejí 

Hradčany a směrem na jih je možné přes Mánesův most jet do Starého města. Odbočením do 

ulice Valdštejnská se dostaneme do dalších částí Malé strany. Směrem na východ leží 

Holešovice. Přes šetřenou lokalitu mohou cyklisté projíždět, a napojit se na páteřní levobřehou 

cyklotrasu A1, a dále pokračovat po Kosárkovo nábřeží. Ve směru do Starého města je oblast 

pojížděna intenzitami 4400 voz/den a ve směru k Hradčanům 3800 voz/den. Oblastí jsou 

vedeny linky tramvajové i autobusové městské hromadné dopravy s intenzitou 222 

tramvají/den a 27 autobusů/den. 

 

Obrázek 41 Mapa širších vztahů – Klárov [25] 

Značení a povrch 

Povrch ulice Klárov je z kamenné dlažby, lidově také „kočičí hlavy“. V šetřené lokalitě není 

VDZ dostatečně viditelné a nedochází tak k usměrňování provozu. K částečnému 

usměrňování provozu jsou využity dopravní stíny. V lokalitě se nenachází žádné VDZ ani SDZ, 

které by zajišťovalo či upřednostňovalo průjezd cyklistů. 
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Statistické vyhodnocení nehod 

Na křižovatce s ulicí Valdštejnská došlo celkem k 5 dopravním nehodám. U 4 dopravních 

nehod došlo k následkům ublížení na zdraví – 3 lehce zraněné osoby a 1 těžce zraněná osoba. 

Všechny dopravní nehody byly podobného charakteru, a to při odbočení vlevo do ulice 

Valdštejnská. Povrch vozovky byl ve všech případech suchý a lze tedy vyloučit vliv, pro cyklisty 

neoblíbené, mokré kamenné dlažby. 

 

Obrázek 42 Mapa dopravních nehod - Klárov [23]  

Závěr 

Křižovatka ulic Klárov a Valdštejnská je z hlediska přehlednosti a bezpečnosti automobilového 

i cyklistického prostoru nevyhovující. Jako vhodný návrh zajišťující vyšší bezpečnost se jeví 

snížení rozlehlosti křižovatky předsunutím obruby u ulice Valdštejnská. Dalším vhodným 

opatřením by byla stavební úprava v podobě zřízení dopravních ostrůvků, zajišťující 

usměrňování provozu při odbočení vlevo. Dalším nabízejícím se prvkem usměrňující provoz 

je světelné signalizační zařízení. Vodorovné dopravní značení by mělo být jasně viditelné a 

rozeznatelné. Cyklistický provoz lze v křižovatce usměrnit za pomocí piktogramového 

koridoru. 
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7.2.3 Lodžská x Zhořelecká 

Křižovatka ulic Lodžská a Zhořelecká se nachází v Bohnicích, poblíž bohnického sídliště. 

Jednotlivá ramena křižovatky vedou do Kobylis, Troji a dále do oblasti poblíž Bohnického 

parku. Křižovatkou dosud neprochází žádná značená cyklotrasa. V blízkosti křižovatky se 

nachází hlavní cyklotrasa A28 vedoucí Bohnicemi k pravému břehu Vltavy. Ulice Lodžská a 

Zhořelecká nebyly součástí sčítání dopravních intenzit prováděné TSK. 

 

Obrázek 43 Mapa širších vztahů – Lodžská x Zhořelecká [25] 

Značení a povrch 

Povrch komunikace je z asfaltového materiálu bez známek poškození či opotřebení. Hlavní 

ulice Lodžská se skládá ze 4 jízdních pruhů, které jsou směrově odděleny stavebním prvkem 

v celé své délce. Vedlejší ulice Zhořelecká se napojuje na hlavní komunikaci v oblouku a 

provoz není zásadně usměrněn. Na vedlejší komunikaci Zhořelecká nejsou umístěny dopravní 

ostrůvky, či jiné stavební opatření, které by zvyšovaly bezpečnost provozu. V současné době 

se na křižovatce, ani na příjezdových ramenech křižovatky nenachází žádná cyklistická 

integrační opatření a cyklista je nucen projet po komunikaci se společným provozem. 

Statistické vyhodnocení nehod 

V šetřené křižovatce došlo celkem k 7 nehodám s účastí cyklistů, při nichž byly 4 dopravní 

nehody s následkem lehkého zranění a 1 dopravní nehoda s těžkým zraněním. Ve všech 

případech byl viníkem označen řidič motorového vozidla. Hlavní příčina dopravních nehod byla 

ve všech případech označena jako nerespektování dopravního značení „Dej přednost“. Z ulice 
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Zhořelecká není zamezeno přímému průjezdu, a při příjezdu z ulice Zhořelecká je v řidičích 

vyvoláván pocit falešné přednosti v jízdě, přestože se nacházejí na vedlejší komunikaci.  

 

Obrázek 44 Mapa dopravních nehod – Lodžská x Zhořelecká [23] 

Závěr 

Dopravní nehody v křižovatce ulic Lodžská a Zhořelecká jsou stejného charakteru a to 

nerespektování dopravního značené „Dej přednost v jízdě“. Vzniklé riziko je způsobeno 

nevhodným uspořádáním ramen křižovatky. Z vedlejší pozemní komunikace není zamezeno 

přímému průjezdu a samotná rozlehlost křižovatkového prostoru způsobuje nepřehlednost pro 

účastníky dopravního provozu. Navržené řešení ke snížení nehodovosti je přestavba stykové 

křižovatky na křižovatku okružní, a to dle zásad technických podmínek.  
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7.3 Návrh řešení vybraných nehodových lokalit s ohledem 

na bezpečnost cyklistického provozu 

V této kapitole diplomové práce se nachází krátký souhrn vybraných nehodových lokalit. 

V podkapitolách jsou vyjmenovány jednotlivé prvky návrhu se zvýšeným ohledem na 

bezpečnost cyklistů. V přílohách se dále nacházejí schematické zobrazení návrhů. 

Ke grafickému zpracování schématických návrhů byl využit softwarový program AutoCAD 

2018. 

7.3.1 Smetanovo nábřeží 

Schematický výkres (Příloha 1)znázorňuje dopravní řešení s variantou vyloučeného 

cyklistického provozu v oblasti přes Křižovnické náměstí. Cyklisté by v šetřené oblasti byli 

vedeni přes objízdnou trasu přilehlými uličkami. Tato varianta objízdné trasy počítá se 

zavedením jednosměrných ulic s povoleným obousměrným průjezdem cyklistů – ulice Na 

zábradlí, Anenská a Valentinská. Ve vybraných jednosměrných ulicích by došlo ke snížení 

počtu parkovacích míst, aby bylo dosáhnuto požadovaných šířkových poměrů a byl zajištěn 

bezpečný průjezd pro cyklisty. 

7.3.2 Klárov 

Schématické dopravní řešení (Příloha 2) v lokalitě Klárova znázorňuje zavedení světelného 

signalizačního zařízení, které bude dopomáhat k řízení dopravního provozu. Dále byly 

navrhnuty dopravní ostrůvky usměrňující levá odbočení z ulice Klárov na vedlejší komunikace. 

Cyklistický provoz byl usměrněn pomoci piktogramového koridoru k levému odbočení do ulice 

Valdštejnská, navazující na cyklotrasu A141. V celé lokalitě bylo názorně obnoveno vodorovné 

dopravní značení zajišťující bezpečný průjezd křižovatkou. Byl vypracován ukázkový příčný 

řez šetřeného území (Příloha 4a). 
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7.3.3 Lodžská x Zhořelecká 

Schématické dopravní řešení (Příloha 3) na křižovatce ulic Lodžská a Zhořelecká znázorňuje 

stavební přestavbu stykové křižovatky na křižovatku okružní. Okružní křižovatka byla 

naprojektována dle zásad technických podmínek 135, Projektování okružních křižovatek na 

pozemních komunikacích, za účelem zvýšení bezpečnosti a  zklidnění dopravy v šetřené 

oblasti. Dále byla do oblasti zaintegrována samostatná stezka pro cyklisty, která je vedena 

mimo okružní křižovatku. Na jednotlivých ramenech okružní křižovatky se nacházejí přechody 

pro chodce a cyklistické přejezdy. V celé oblasti byly navrženy prvky pro OsSSPaO dle 

platných předpisů. Byl vypracován ukázkový příčný řez šetřeného území (Příloha 4b). 

7.4 Obecné zásady řešení bezpečnosti cyklistické dopravy 

Celkovou problematiku bezpečnosti jízdy na jízdním kole je potřeba řešit v širších 

souvislostech. Zajištění fungování jakýchkoliv procesů by vždy mělo být opřeno o kvalitně 

postavenou legislativu, a to ať už na celostátní nebo na místní úrovni. 

Legislativní opatření 

Je třeba stanovit národní normy a směrnice pro navrhování dopravní infrastruktury, které 

pokud budou dodrženy, zajistí bezpečnou infrastrukturu (zejména pro zranitelné účastníky 

provozu). Proto musí být na místní úrovni zaručeno, že všechny projekty dodrží dané normy, 

což vyžaduje proškolení dopravních projektantů a urbanistů. Dalším prvkem spojeným 

s legislativou je zajištění přímé interpretace daných norem takovým způsobem, aby 

bezpečnost byla hlavní prioritou. Měl by být nastaven systém řízení kvality, který monitoruje 

dodržování a interpretaci směrnic v zájmu dopravní bezpečnosti. Vzhledem k odlišnosti 

jednotlivých projektů při budování dopravní infrastruktury je důležité, aby bylo prováděno 

důsledné šetření v rámci každého jednotlivého projektu.  

Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura nese významnou část na utváření města a volbě občanů, jaký způsob 

dopravy zvolí. Současný stav je takový, že plánování dopravy v mnoha případech počítá 

hlavně s osobními automobily. Jízdní kolo je stále jen alternativou k hlavnímu proudu dopravy 

a jeho podpora je často možná jen díky nasazení několika málo jedinců na městském úřadě.  

Jako základní problém se jeví, že se doprava ve městech nevnímá, ani neřeší integrovaně. 

Koncepční dokumenty jsou stále realizovány izolovaně a dělené na řešení automobilové 

dopravy, dopravy v klidu, hromadné veřejné dopravy, cyklistické a pěší dopravy. Dochází pak 
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k situacím, kdy jednotlivé generely navrhují různá řešení ve stejné lokalitě. K zamezení těchto 

situací by mohlo dojít při vzniku jednotného generelu zabývající se zklidňováním dopravy. 

Informovanost účastníků silničního provozu  

Informování účastníků silničního provozu o otázkách bezpečnosti je nezbytným doplňkem pro 

zajištění bezpečné infrastruktury. Zaměřit by se mělo na předávání informací za pomoci 

osvětových kampaní. Výsledkem by měla být dostatečná informovanost populace o zásadách 

bezpečného chování v dopravním provozu. Touto osvětou by mělo dojít ke snižování 

dopravních nehod a následnému zlepšení subjektivního pocitu bezpečí na jízdním kole. 

Občané by měli být také informování o případných následcích v případě nedodržování 

základních bezpečnostních principů.  

Dalším důležitým prvkem k vylepšení společného pohybu po komunikacích je zajištění 

vzájemného respektu a vřelého vnímání mezi jednotlivými účastníky dopravního provozu. 

Výchozím bodem zajišťující zlepšení vzájemných vztahů je respektování dopravních pravidel. 

Dopravní pravidla by měla být striktně dodržována ze strany řidičů automobilů, ale i cyklistů.  

 Výchova dětí 

Při změně uvažování populace je potřeba se zaměřit na nejmladší dorůstající generaci, která 

si teprve začíná formovat jisté dopravní návyky. Jízdní kolo hraje u dětí důležitou roli, jakožto 

nástroje zvyšující jejich akční rádius. Současný způsob dopravní výchovy u dětí a mládeže se 

jeví jako nedostatečný. Jednorázové výuky na dopravním hřišti s vyloučeným provozem 

ostatních účastníků je potřeba dále rozvíjet. Na tomto rozvoji by se měli podílet samotní rodiče 

a učitelé, kteří mají na děti a mladistvé největší vliv při výchově. Dalším prvkem je poskytnutí 

vhodných podmínek pro využití jízdního kola k přepravě za výukou, jako třeba dostatečná 

nabídka pro úschovnu jízdních kol a jiné. Dopravní výchova by se měla stát celoživotní 

součástí života. 
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Závěr 

Analýza dopravní nehodovosti je velice obsáhlé téma. Dopravní nehodovost ovlivňuje velké 

množství veličin a dopravní nehody jsou velmi komplexním jevem. Na jejich vzniku se podílí 

mnoho faktorů. V mnoha případech se jedná pouze o souhru nešťastných náhod, které se 

nedají příliš ovlivnit. 

V diplomové práci byla představena evropská města, ve kterých je cyklistická doprava již na 

úrovni té automobilové, co se podpory týče. Aby se Česká republika mohla posunout na úroveň 

těchto států, je potřeba problematiku přeplnění města individuální automobilovou dopravu řešit 

v rámci širšího pohledu. Jak vyplývá z diskuzí s odborníky, zahraničních zkušeností i použité 

literatury, jedná se o multioborovou záležitost. Každý do jisté míry zastává svůj náhled, vizi, cit 

pro dopravu, zákony, normy, předpisy a zkušenosti. Proto je podstatná koordinace jednotlivých 

orgánů, široký záběr problematiky, tedy rozmýšlení cyklistické dopravy v kontextu území a 

nikoliv jen jako trasu z bodu A do bodu B. K tomu je nezbytná trocha sebereflexe, pochopení 

zájmu ze strany ostatních a ne pouze slepé zastávání jedné myšlenky. 

Vzhledem k omezenému počtu dopravních nehod, které byly hlášeny a evidovány Policii ČR, 

je těžké definovat konkrétní místa se zvýšenou nehodovostí.  Je podstatné uvést, že práce 

navrhuje koncepční přístup, jak postupovat při navrhování a zlepšování obecných lokalit se 

zvýšenou nehodovostí.  

Aby došlo k nárůstu obyvatel využívající jízdní kolo jakožto dopravní prostředek, je potřeba 

začít s cílenou osvětou, a to nejlépe u dětí a mládeže.  

V práci byly vybrány 3 konkrétní lokality, na kterých bylo názorně předvedeno schematické 

řešení se zaměřením na zvýšení bezpečnosti průjezdu cyklistů.  

Textová část diplomové práce byla zpracována v programu Microsoft Word a Microsoft Excel. 

Grafická část diplomové práce byla zpracována v programu Autodesk AutoCAD. 
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