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Hlavní cíl příručky

Přestože cyklistická doprava přináší velké množství výhod, 
setkává se v současnosti s mnoha omezeními, překáž-
kami a předsudky. Jízdní kolo je stále vnímáno jako pro-
středek pro rekreaci nebo dopravní prostředek pro nema-
jetné. Zároveň se v našich podmínkách početné skupiny 
obyvatel, jako jsou děti, mládež a senioři, potýkají s váž-
ným omezením své mobility. Stále totiž existuje mnoho 
měst, která jsou koncipována pouze pro pohyb automo-
bilem, tedy pro dopravní prostředek, který tito lidé nemo-
hou sami používat. Takový prostor brání chůzi i jízdě 
na kole a limituje život velké části obyvatel. O nové 
pojetí veřejného prostoru, který je přizpůsobený všem 
uživatelům, usiluje i tato příručka. Její autoři jsou si 
však vědomi skutečnosti, že bez politické vůle a bez 
odbornosti nelze zlepšovat podmínky cyklodopravy ani 
realizovat dostatek „osvícených“ pro-cyklistických opat-
ření. Stále totiž platí staré přísloví „kde je vůle, najde 
se i cesta“.

Proto vznikla v červenci 2013 Asociace měst pro cyklisty, 
která chce společně prosazovat nový pohled na dopravu 
v našich městech, vychovávat odborníky na dopravu a usi-
lovat o zvýšení podílu jízdních kol jako plnohodnotného 
prostředku pro každodenní cesty. Právě na městech 
a obcích závisí především, zda a jakým způsobem budou 
realizována opatření pro bezpečný pohyb cyklistů, tedy 
budování nové dopravní infrastruktury, značení, parko-
vacích stání a dalších navazujících opatření pro to, aby 
se jízdní kolo u nás stalo plnohodnotným dopravním pro-
středkem. Nové sdružení cykloměst by se tak mělo stát 
hlavní platformou pro komunikaci a spolupráci v oblasti 
podpory a rozvoje cyklodopravy.

Asociace měst pro cyklisty chce využít i know-how evrop-
ského projektu „Mobile 2020 — více cyklistiky v malých 
a středně velikých městech střední a východní Evropy 
do roku 2020“. Jeho cílem je právě předání zkušeností 
a poznatků těm, kteří rozhodují o cyklistických strate-
giích a plánují a navrhují cyklistickou infrastrukturu. Jen 
dobře informovaní odborníci a politici mohou změnit 
postoj a situaci v oblasti podpory cyklistické dopravy. 
Bez těchto základních požadavků se česká města nedo-
čkají v nejbližší době změny. Je nutné si uvědomit, 
že vzdělávání je prvotní krok a současně základní sta-
vební kámen, jež v případě absence či neúplnosti vede 
k nedostatkům a chybám, které se jen těžko napravují. 

Tato příručka je součástí širšího výukového programu, 
který bude sloužit městům jako teoretická základna pro-
blematiky cyklistické dopravy. Je určena především 
zástupcům měst, kteří ze své pozice rozhodují o kon-
krétních dopravních řešeních, ale také o plánování měst-
ské mobility a územního rozvoje. Tato publikace přináší 

ucelený soubor detailně propracovaných podkladů, pří-
padových studií a poskytuje kompletní teoretické zázemí 
k zlepšení profesních vědomostí o cyklistice jako efek-
tivním a rovnoprávném způsobu dopravy v městských 
oblastech. 

Na tuto příručku navazuje „šablona“ pro vypracování 
místního strategického cyklistického dokumentu, včetně 
akčního plánu, podle kterého může město realizovat svou 
konkrétní podporu cyklistické dopravy. Daný dokument 
přehledně sumarizuje informace této přírušky a bude 
úzce propojen s webovými portály www.cyklostrategie.
cz a se 40 tématickými lekcemi. Vše je tentokrát reali-
zováno pod hlavičkou projektu Central Meetbike.

Rozvržení knihy

Téma podpory cyklistiky jako každodenního způsobu 
dopravy se skládá z různých tematických oblastí, které 
jsou navzájem blízké, překrývají se a vzájemně ovliv-
ňují. Rozdělení na daná tematická pole slouží jako prag-
matické opatření, jak zvýšit srozumitelnost a přispět 
ke zvýšení povědomí o cyklistice mezi nositeli agendy 
v cílových zemích. 

Cyklistická doprava a propagace cyklistiky jsou vzájemně 
propojeny a představují nejdůležitější stránku zavádění 
udržitelné dopravní kultury v rámci které je cyklistika 
považována za plnohodnotnou část každodenní městské 
prostorové mobility.

Informace jsou tříděné ve čtyřech hlavních tematických 
proudech:

• Strategické a integrální plánování rozvoje města 
a dopravy

• Plánování infrastruktury

• Služby pro cyklisty

• Komunikace a marketing, zacílené na změny doprav-
ního chování

Program CYKLISTICKÉ AKADEMIE 
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy 
České republiky pro léta 2013 —2020 
zahrnuje: 

• EnCYKLOpedie projektu Mobile2020

• Šablona pro vypracování cyklistické 
strategie na úrovni města/obce

• 40 lekcí cyklodopravy pro odborníky
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Obrázek 1: 

Mobile2020 – cyklodoprava jako systém 

Strategické a 
integrované 
městské a 
dopravní 
plánování

Plánování 
infrastruktury

Komunikace a 
marketing 
směrem ke 

změně chování

Služby pro 
cyklisty

Materiální 
rovina 

Symbolická 
rovina 

� Integrované městské a dopravní 
plánování 

� Plán rozvoje dopravy/cyklogenerel 
� Typy silnic 
� Cyklodopravní  požadavky  
� Integrace dopravních sí� 
� Dopravní značení 
� Par�cipace při plánování 
� Audit cyklodopravní poli�ky 

� Obecné a lokální informace 
� Plánovači map a cest 
� Brožury a kalendáře 
� Intermodální cyklodoprava 
� Parkování a servis jízdních kol 
� Systém půjčování jízdních kol 
� Další cykloslužby 

� Podpora cyklodopravy 
� Komunikační strategie 
� Iden�fikace cílových skupin 
� Mo�vační kampaně 
� Akce a programy, mo�vující 

specifické skupiny  
� Komunikace klíčových hráčů 

� Cyklis�cká infrastruktura 
� Zásady plánování 
� Typy cyklotras 
� Konstrukce 
� Kontrola kvality 
� Signalizace 
� Semafory 
� Parkovací místa 
� Skládací kola, elektrokola 

Mobile 2020: Cyklistika jako systém
Zdroj: Vlastní kompilace

Je důležité zdůraznit, že jednotlivé tematické větve musí 
být chápány a zaváděny ve vzájemné spojitosti. Jestliže 
chceme změnit podmínky pro cyklisty ve městech, nemo-
hou jednotlivá opatření — jako je výstavba zařízení či 
infrastruktury — fungovat odděleně od služeb, informo-
vání a komunikace. Neméně důležité je říci, že ne všechny 
uvedené přístupy a příklady jsou vhodné pro všechna 
města zapojena v projektu Mobile 2020. Chtěli jsme uká-
zat širokou škálu různých opatření a nabídnout tak inspi-
raci a představu o tom, jak dalece promyšlené mohou 
cyklistické strategie a podmínky pro cyklisty být. Přeno-
sitelnost příkladů dobré praxe však musí být vždy vyhod-
nocena na pozadí konkrétních místních podmínek. 

Obrázek 1 vám pomůže získat představu o čtyřech tema-
tických oblastech předkládaného materiálu. Obrázek 
také ukazuje, že cyklistická mobilita je systém o více 
částech, které dohromady umožňují odpovídající použití 
jízdního kola jako prostředku pro každodenní dopravu. 

Představení „dopravní kultury“ jako 
výchozího rámce procesu rozvoje 
odborných kapacit projektu Mobile 2020

Pojem „dopravní kultura“ se v současných debatách 
o udržitelné mobilitě a kvalitě života objevuje v řadě 
souvislostí. Stejně jako obdobné termíny „dopravní 
klima“, „příznivá atmosféra pro cyklisty“ a další jsou 
tyto pojmy používány s nádechem metafory a jejich 
význam není přesně definovaný.1

Zjednodušeně lze kulturu považovat za kombinaci „věcí“, 
které společnost vyprodukovala a jejich symbolického 
významu. Dobrým příkladem je cyklistická doprava. V růz-
ných sociálních skupinách a kulturních oblastech se sym-
bolická hodnota jízdního kola — jak lidé kolo vnímají 
a do jaké míry si ho váží — velmi liší. Ovlivnit uznání cyk-
listické dopravy můžeme jak pomocí pravidel a omezení, 
tak i pomocí změny vnímání jízdního kola. Chceme-li 
dosáhnout změny vnímání, musíme použít nástroje komu-
nikace. Co to znamená, ukazuje tento jednoduchý pří-
klad. Zatímco v Nizozemsku jezdí na kole královna i mini-
stři, v Indii je kolo dopravní prostředek chudých. V rámci 

1 Götz/Deffner (2009)
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celosvětového hnutí „cycle — chic“ (volný překlad „fešák 
cyklista“, pozn. překladatele) se zástupci vyšší střední 
třídy k jízdnímu kolu pyšně hlásí. 

Z této perspektivy městské prostředí, způsoby dopravy, 
silniční a železniční infrastruktura nejenom existují prak-
ticky, ale stávají se i symbolickou součástí životního 
výrazu a předmětem debat. Toto pojetí termínu kultura 
si nelze představovat stejným způsobem, jak si předsta-
vujeme lineární řízení dopravního toku. Kultura je dyna-
mický proces, ve kterém mohou vznikat vědomé či nevě-
domé obsahy stejně jako kompletní zpětná vazba. 
Existuje řada způsobů, jak mezi různými skupinami — 
občany, úředníky či vedoucími pracovníky — může fun-
govat zpětná vazba a pozadí, na kterém vnímají jízdní 
kolo. A právě tyto způsoby jsou klíčovým prvkem, kte-
rým můžeme měnit dopravní kulturu. Jako příklad můžeme 
uvést participaci na zlepšení kvality jako součást komu-
nikace, odezvu obyvatel po změně dopravního prostoru 
anebo chování, vnímání a komunikaci účastníků provozu, 
jak je nastaveno v konceptu sdíleného prostoru (Shared 
Space, viz oddíl II, infrastruktura). 

Obrázek 2: Faktory, které ovlivňují dopravní kulturu
Zdroj: Adapted from Götz/Deffner 2009

Kultury musí být v první řadě chápány v otevřených sou-
vislostech vzájemných vztahů.2 Stejně jako existují různé 
dopravní kultury, existují i různé cesty, které vedou 
ke zvýšení jejich udržitelnosti. Mělo by dojít k vytvoření 
takových rámcových podmínek pro další vývoj dopravy 
a dopravní kultury, které zohlední triádu „ekonomické“, 
„ekologické“ a „společenské“ perspektivy. Termínem 
„společenský“ zde nemyslíme pouze zabránit diskrimi-
naci a nespravedlnosti v dopravě, ale dále umožnit roz-
vinout různé životní styly a prostřednictvím nich styly 
mobility. 

Z tohoto pohledu stojí udržitelná dopravní kultura na mož-
nosti střídat různé dopravní prostředky během jedné 
cesty (tj. vyšší multimodalitě) a lepší nabídce volby 
dopravních prostředků. To znamená, že pro všechny cesty 

2 Janowicz (2006)

neexistuje již jen jeden univerzální dopravní prostře-
dek. Multimodalita znamená, že pro danou cestu vybí-
ráme z řady dopravních nabídek tu, která odpovídá smy-
slu cesty, je efektivní a kterou si nejlépe užijeme. Tyto 
vlastnosti nejsou v dopravní politice a dopravním výzkumu 
žádnou novinkou, v praxi ale „kombinování dopravy“ 
málokteré město účinně uplatňuje. 

Komunikace a participace jsou hlavními prostředky pro 
skutečné zavádění udržitelné dopravní kultury. Tato komu-
nikace má tři různé úrovně:

• umožnit dopravě seberegulaci/ interakci pomocí 
odpovídající infrastruktury;

• výměna a prezentace informací (jejich dramati-
zace);

• smyslem zpětné vazby a výměny není pouze předá-
vat informace od plánovačů, developerů a posky-
tovatelů služeb směrem k uživatelům. Je důležité, 
aby informace plynuly i v obráceném směru a uži-
vatelé tak dostali možnost říci, co chtějí, potřebují 
a co se jim nelíbí.

Zde bychom si měli vzít příklad z klasického marketingu. 
Nová dopravní nabídka musí být vnímána jako něco smy-
sluplného a praktického, avšak má-li být skutečně lákavá, 
musí ve stejnou chvíli mít také atraktivní a ucelenou 
podobu. Zavádění opatření musí jít ruku v ruce s pravi-
dly marketingové komunikace. 

Cyklistika jako součást udržitelné 
dopravní kultury

Propagace a podpora cyklistiky je trvalý proces, který 
vyžaduje více, než jen dobře promyšlené investice do cyk-
listické infrastruktury. Zdali lidé budou využívat pro kaž-
dodenní cesty jízdní kolo, není jen otázka samotné infra-
struktury. Je klíčové uvědomit si, že aktuální dopravní 
chování více než krátkodobé racionální rozhodování ovliv-
ňuje životní styl a dlouhodobé dopravní návyky obyva-
tel. Příkladem takové zaběhané rutiny dopravního cho-
vání může být jednání části populace, která používá kolo 
nebo auto i na příliš krátké vzdálenosti. Nevybíráme si 
prostředek stále znovu pro každou jednotlivou cestu, 
jednoduše „sáhneme“ po tom, na co jsme zvyklí.

Jestliže je obtížné ovlivnit iracionální chování skrze zlep-
šování infrastruktury, potřebujeme vyvinout systema-
tický přístup, ve kterém budou zohledněny jak iracio-
nání (emocionální) tak i rozumové aspekty dopravní volby. 
Tvorba bezpečných podmínek výstavbou cyklistické infra-
struktury je nezpochybnitelně největším a urgentním 
úkolem v zemích střední a východní Evropy. Avšak i toto 
zahrnuje práci na pocitových a symbolických hodnotách 
cyklistiky, které dokáží změnit dlouhodobé dopravní 
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návyky a celkovou atmosféru cyklistiky. Dopravní zvyky 
jsou ovlivňovány symbolickými významy, které na sebe 
různé dopravní způsoby berou. Konkrétní podoba této 
symboliky se liší podle rozdílného společenského a kul-
turního klimatu daného místa. 

Tyto dlouhodobé dopravní návyky a pohled na jízdní kolo 
nedokážeme změnit pouhou výstavbou nových cyklopruhů 
a nových zařízení pro cyklisty. Chceme-li, aby lidé pou-
žívali kolo častěji ke svým běžným cestám po městě, je 
klíčová profesionální komunikace za účelem změny 
dopravního chování. Každá komunikace ke změně jed-
nání musí brát v úvahu, že v jádru celé věci stojí sym-
bolická hodnota připisovaná jízdnímu kolu. Chceme-li 
tento obrázek jízdního kola v představách lidí ovlivnit, 
musíme se zaměřit na jejich dlouhodobé pocity, hodnoty, 
obavy a potřeby. 

Přemýšlíme-li o komunikaci vedoucí ke změně jednání, 
musíme si uvědomit, že tato komunikace není podřízena 
cyklistické infrastruktuře. Jak fyzická podoba dopravní 
infrastruktury, tak i symbolická dimenze jsou rovnocen-
ným výrazem dopravní kultury. Pro zavádění cyklistiky 
do měst v rámci projektu Mobile 2020 je klíčové vědět, 
že plánování a výstavba cyklistické infrastruktury, služby 
pro cyklisty a komunikace ke změně jednání je jeden 
provázaný proces. Soubor materiálů Mobile 2020 před-
kládá jednotný ucelený přístup ke konceptu dopravní 
kultury.

Přístup k městům na různé úrovni cyklistiky: 
města začátečníci, skokani a šampioni

V této příručce projektu Mobile 2020 je publikováno 
množství materiálu a zkušeností, které byly původně při-
praveny pro projekt „PRESTO“ ukončený v roce 2011.3 
Materiály projektu PRESTO stojí na přístupu, který roz-
lišuje města na „začátečníky“, „skokany“ a „šampiony“ 
podle rozvoje cyklistiky zhodnoceného dvěma indikátory. 
Jelikož tento přístup může být užitečný i v našem pří-
padě, následující odstavce nám jej blíže představí. 

Úroveň rozvoje cyklistiky daného města závisí na dvou 
indikátorech:

• podmínky pro cyklistiku;

• míra rozvinutosti cyklistiky.

Hodnocení podmínek pro cyklistiku zahrnuje bezpečnost, 
snadnost, přiměřenost a atraktivitu. Tyto aspekty jsou 
hodnoceny kvalitativním způsobem:

• cyklistická infrastruktura;

• dopravní intenzita a rychlosti dopravy;

3 Odstavec převzat a upraven z Dufour (2010)

• dopravní politika např. jako opatření na zklidňování 
dopravy, oblasti s vyloučením automobilové dopravy, 
atd.;

• podoba města — Je město poměrně celistvé, s kom-
binací funkcí, hustě osídlené s krátkými vzdále-
nostmi mezi destinacemi? Nebo je více „roztažené“ 
a závislé na automobilové dopravě? Podmínky jed-
noho města se mohou v jeho různých částech lišit. 

Měření intenzity cyklistické dopravy jako kvantitativní 
indikátor. 

• Měření podílu cyklistiky na každodenní dopravě 
se provádí pomocí sčítání cyklistů na uzlových bodech 
v každém směru. 

Začátečnická města dosahují nízkých výsledků v obou 
dvou oblastech, města šampioni mají v obou oblastech 
pro změnu vysoké výsledky. Nenajdete město se skvělou 
infrastrukturou bez cyklistů, ani město s vysokým počtem 
kol s děsivými podmínkami. Naproti tomu města ve velké 
a různorodé skupině skokanů čelí velmi rozdílným výzvám. 
Existují města se střední intenzitou cyklistické dopravy 
(tzn. zhruba podílem mezi 10 % až 30 % cest na kole 
ze všech cest), ve kterých jsou podmínky pro cyklisty 
poměrně ubohé. Na druhou stranu jsou města, jež věno-
vala zlepšení podmínek pro cyklisty hodně energie, ale 
ve kterých cyklistika přesto zůstává na podivuhodně nízké 
úrovni.

Následující schéma ukazuje souslednost cyklistických 
snah probíhajících přes tři fáze rozvoje. Toto doporučení 
je ve shodě s úrovněmi kvality žebříčku BYPAD4. Neexis-
tuje žádná přímá spojitost mezi jednotlivým opatřením 
a jeho dopadem na míru cyklistiky nebo úroveň bezpeč-
nosti. Je ale možné určit širší cíle a stanovit balíček opat-
ření, která budou vhodná pro konkrétní město na kon-
krétní úrovni rozvoje. Sečteno a podtrženo: tento postup 
by měl umožnit, aby město vyvinulo strategii, jak krok 
za krokem projít cestu od začátečníka, přes skokana 
a dostat se až na úroveň města šampiona a ještě dál. 

Schéma obsahuje množství nápadů. Cyklistická agenda 
má na každé úrovni rozdílné cíle:

• město začátečník — učinit cyklistiku možnou, bez-
pečnou a respektovanou;

• město skokan — dostat lidi na kola;

• město šampion — udržet cyklisty v sedlech jízdních 
kol.

Aby tento postup mohl celý proběhnout, je potřeba volit 
správný poměr práce na infrastruktuře a propagaci. Města 
na začátku a na konci musí klást větší důraz na infra-
strukturu, města skokani zase potřebují více propagace. 

4 BYPAD (BiYcle Policy AuDit, tj. vyhodnocování cyklistických 
agend)
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Obrázek 3: Diagram představující rámec projektu PRESTO
Zdroj: Dufour 2010

Vzájemný poměr nutného úsilí uvedený v diagramu slouží 
spíše pro hrubou orientaci. Neměl by být chápán jako 
kvantifikovaný objem nákladů či investic. Obecně lze 
říci, že na začátku jsou náklady nejnižší a postupem času, 
jak se cyklistická síť rozrůstá do celoměstské podoby 
a jak se objevují více sofistikované snahy (např. vysoko-
kapacitní parkovací domy či dlouhé lávky pro cyklisty), 
začínají náklady růst. Náklady na propagaci jsou oproti 
infrastruktuře vždy nepoměrně nižší.

Diagram mimo jiné ukazuje, že všechna opatření mohou 
být v různých fázích užitečná, v jednotlivých fázích vývoje 
se ale mění těžiště jejich účinku. Obrázek ukazuje situ-
aci, v níž mají určité specifické snahy pravděpodobně 
nejvyšší účinnost. Města musí samozřejmě přizpůsobit 
obecné návrhy své aktuální situaci dle svého uvážení 
a případně posunout harmonogram opatření vpřed či 
vzad. 

Podrobnosti přístupu PRESTO získáte v publikaci “PRESTO 
Cycling Policy Guide General Framework”.

Editorská poznámka a poděkování

Předkládaná příručka je zeditovanou kompilací textů, 
informací a případových studií, které byly pro náš účel 
podrobně prozkoumány, nově rozčleněny a doplněny.

Editoři by rádi vřele poděkovali všem autorům a organi-
zacím, které k sestavení této publikace přispěli svými 
texty, fotografiemi nebo informacemi. Pro vytvoření pub-
likace byly zejména užitečné níže uvedené informační 
zdroje.

• Celý materiál projektu podpořeného z programu IEE — 
Inteligent Energy Europe Evropské Komise “PRESTO” — 
Podpora cyklistiky pro každého jako každodenního 
způsobu dopravy (www.presto-cycling.eu).

• CROW — mezinárodní informační a technologická plat-
forma pro infrastrukturu, dopravu a veřejný prostor, 
Příručka zařízení pro cyklistickou dopravu, Záznam 25, 
Nizozemsko.

• FGSV — Forschungsgesellschaft für Straßen — und Ver-
kehrswesen.

• Databáze případových studií projektu podpořeného 
z programu IEE — Inteligent Energy Europe Evropské 
Komise, Eltis (www.eltis.org).
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• Příručka projektu Urb — AL: Zapojování cyklistiky 
do projektování dopravy v Latinské Americe a evrop-
ských městech střední velikosti. Autoři: Ton Daggers, 
Jeroen Buis, Ruud Ditewig, Claus Köhnlein, Walter 
Vogt, Stefan Alber and Jutta Deffner.

• GTZ (Publisher) / Godefrooij, Tom; Pardo, Carlosfe-
lipe; Sagaris, Lake (Editors) (2009): Cycling-Inclusive 
Policy Development. A Handbook. Eschborn, Utrecht. 
(www.sutp.org).

• Projekt Moderní cestování (Trendy Travel Project).

• Büttner et al. (2011): Optimising Bike Sharing in 
European Cities. A Handbook. (www.obisproject.com); 

• Publikace a případové studie projektu LIFE CYCLE 
(http://www.lifecycle.cc).

• Případové studie a záznamy z aktivit ADFC Germany 
(www.adfc.de).

• Příklady dobré praxe německé národní webové stránky 
pro cyklisty (www.nationaler-radverkehrsplan.de/en/
praxisbeispiele).

• Buis, Jeroen (2001) Planning for cycling as part of an 
integrated urban transport policy: reallocating public 
space. In: Daggers, Ton; Buis, Jeroen; Vogt, Walter; 
Deffner, Jutta; Ditewig, Ruud; Koehnlein, Claus (2002): 
Integration of cycling planning in urban and transport 
planning. Handbook. Urb-Al project. Utrecht.

Obrázek 4: Cyklistická dopravní značka 
(Budapešť, Maďarsko)
Zdroj: Schuster 2011

Editoři a autoři srdečně děkují těmto lidem: Willem Bosch, 
Ton Daggers, Andrej Klemenc, Konrad Kosecki, Csaba Mezei, 
Greg Spencer, Wioletta Szymanska, Linas Vainius a Vent-
zislav Vassilev, kteří věnovali svůj čas a úsilí přečtení návrhu 
této knihy a vznesli velmi užitečné připomínky. 

Dále děkujeme těmto osobám, které pořídili pro knihy 
skvělé fotografie: Irina Aļeksejeva, Tomáš Řeháček, Greg 
Spencer, Wioletta Szymaska a Markus Müller. 

Taktéž děkujeme Michalu Křivohlávkovi, Zbyňku Speratovi, 
Květoslavu Syrovému, Tomáši Cachovi, Jaroslavu Martin-
kovi a Jitce Vrtalové za překlad a zasazení obsahu příručky 
do českého kontextu a Renatě Škeříkové za jazykovou a sty-
listickou korekturu.

Tato kniha vznikla díky programu Evropské Komise IEE — 
Inteligentní Energie pro Evropu.

Původní autoři publikace

Jutta Deffner   Institute for Social-Ecological 
Research, Frankfurt nad Mohanem, 
Německo

Torben Ziel   Technical University Hamburg, 
Hamburg, Německo

Tomas Hefter   Institute for Social-Ecological 
Research, Frankfurt nad Mohanem, 
Německo

Christian Rudolph  Technical University Hamburg, 
Hamburg, Německo

Projekt Mobile2020 je realizován v letech 2011 —2014. 
Mobile2020 je součástí programu Evropské unie Inteli-
gentní Energie — Evropa pro trvale udržitelnou budouc-
nost, spadající pod Výkonný orgán pro konkurenceschop-
nost a inovaci (EACI). Jeho realizace probíhá současně 
v jedenácti zemích střední a východní Evropy. V České 
republice je za realizaci projektu, jehož prioritou je 
vytvoření prostředí vhodného pro ukotvení, propagaci 
a pozitivní rozvoj cyklodopravy, jako rovnocenné formy 
dopravy v malých a středně velkých městech, zodpo-
vědné Regionální environmentální centrum, Česká repub-
lika, o. p. s. (REC ČR), které je součástí sítě národních 
kanceláří Regionálního environmentální centra pro střední 
a východní Evropu pomáhající řešit otázky ochrany život-
ního prostředí prostřednictvím podpory spolupráce mezi 
vládami, nevládními organizacemi, firmami a dalšími 
subjekty www.cz.mobile2020.eu. 
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1. Strategické plánování jako 
nedílná součást dopravní kultury

Plánování je součást propagace cyklistiky. Smyslem plá-
nování je definovat si nedostatky a problémy současného 
stavu, vybrat vhodná opatření a rozumně využít dostupné 
zdroje a prostředky. Za tímto účelem nám plánování 
umožňuje rozčlenit a uspořádat kroky, které je potřeba 
provést. Další důležitou úlohou strategického plánování 
je hledání kompromisu mezi mnohdy protichůdnými 
zájmy. Hledání shody je důležité zejména proto, že plá-
nování cyklistiky nikdy neprobíhá samo o sobě, ale v těsné 
souvislosti s dalšími druhy dopravy a rozvojem města, 
a to vše v rámci celkové politické atmosféry a daných 
finančních možností. Proces plánování nám umožní defi-
novat si cíle. Jsou-li tyto cíle v souladu s jinými zájmy 
a plány, je provedení kroků vedoucích k cílům snazší. 
Strategické plánování pomáhá najít způsob, jak účinně 
zavádět opatření na podporu cyklistiky.

2. Integrovaná dopravní politika

V průběhu uplynulých desetiletí začala řada měst po celém 
světě podporovat cyklistiku jako způsob městské dopravy. 
Nicméně jen několik z nich dokázalo zapojit cyklistiku 
jako plnohodnotný způsob dopravy do městského doprav-
ního systému.1

Aby bylo zavádění cyklistiky účinné, musí být součástí 
integrované dopravní strategie zahrnující všechny druhy 
dopravy a musí být posíleno souvisejícími plány a postupy, 
jako jsou prostorové (územní) plánování, strategie roz-
voje města nebo také socioekonomické strategie. Tyto 
strategie se totiž navzájem ovlivňují. Například staví-li 
město zároveň cyklostezky a zároveň městské rychlostní 
silnice, ve většině případů to povede k prodloužení doby, 
kterou lidi tráví cestováním a ke snížení bezpečnosti cyk-
listů. V důsledku to přispěje k menšímu počtu cyklistů 
a většímu počtu dopravních nehod. Jednotná celistvá 
dopravní politika vyvažuje různé způsoby dopravy 
a dopravní prostor tak, že každému dopravnímu pro-
středku dává svoji funkci v rámci systému dopravní obsluž-
nosti území. Výsledkem úspěšné dopravní politiky je, 
že cestovní doba všech uživatelů se zkrátí. Město bude 
bezpečnější a kvalita života všech občanů se zvedne bez 
ohledu na to, zdali jsou cyklisté či necyklisté.

Ačkoli se tato kapitola věnuje tématu plánování cyklis-
tiky, klíčové je zaměřit pozornost na celkové dopravní 
plánování města. Cyklistika může totiž účinně fungovat 
pouze v jeho rámci. Strategie na podporu cyklistiky by 
měla být vytvořena v rámci celkové dopravní politiky 
a v ní být pevně ukotvena. Doprava se totiž ve velké míře 
podepisuje na podobě města. Stojí v základech městské 
ekonomiky a může mít velmi negativní dopad na kvalitu 
života ve městě. Doprava totiž může způsobovat pro-
blémy s bezpečností v ulicích, obtěžovat hlukem, zne-
čišťovat ovzduší, a v případě automobilové dopravy 
dokonce způsobit, díky dopravním zácpám, zdržení 
a ztrátu času. Města vznikla na základech dopravního 
systému, zároveň se ale dopravní systém a dopravní síť 
přizpůsobily městu. Jelikož je doprava klíčovou otázkou 
každodenního života ve městě, jsou tedy i cíle a efekty 
dopravního plánování klíčovými otázkami městského 
života.

Integrovaný plán dopravy ve městě se skládá z celkové 
vize o podobě zamýšleného budoucího systému dopravy 
ve městě, sady cílů, kterých je potřeba dosáhnout 
a seznamu možných opatření, ať už fyzických (jako je 
infrastruktura) nebo organizačních (zpoplatnění, regu-
lace, propagace, atd.), pomocí nichž by měly být žádoucí 

1 Kapitola 2 převzata z Buis (2001) a upravena

Obrázek 1: Směrový ukazatel sítě cyklistických tras 
v Hamburku (Německo)
Zdroj: Rudolph 2011
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cíle dosaženy. Konkrétní dlouhodobé cíle dopravního plá-
nování ve městě, které by měly být ve strategii popsány, 
zahrnují:

• strategickou vizi města a podoby jeho dopravního 
systému;

• vyšší cíle (úkoly) a dílčí cíle dopravy ve městě a jed-
notlivých způsobů dopravy;

• přehled fyzických i organizačních opatření vedou-
cích k dosažení cílů.

Obrázek 2 ukazuje, jak jsou vize, cíle a opatření navzá-
jem propojeny a udává několik příkladů. Ačkoli jsou to 
právě opatření, která mají největší praktický dopad, vize 
a cíle jsou důležité pro vytvoření strategie, která umož-
ňuje zvolit pro kýžený efekt nejlepší opatření. Cíle a opat-
ření stojí v základech strategie, jak naplnit žádoucí vizi.

Daná kapitola plně koresponduje i s posláním Asociace 
měst pro cyklisty — prezentace VIZE 25, neboli podpora 
rozvoje městské mobility jako systému s vyváženým podí-
lem jednotlivých složek dopravy. Vizí tedy je, aby se cyk-
listická doprava v rovinatých oblastech do roku 2025 
podílela minimálně 25 % na celkové dělbě dopravní práce 
u cest do vzdálenosti 5 km. Vize 25 představuje systém 
městské mobility, který věnuje spravedlivou pozornost 
všem složkám dopravy, tedy individuální automobilové 
dopravě, cyklistické dopravě, veřejné a pěší dopravě 
(4 x 25 % pozornost). Vize 25 má proto ovlivňovat všechny 
další koncepční a strategické dokumenty města. Odborné 
dokumenty by již neměly být připravovány izolovaně, 
ale integrovaně a společně. Jen tento přístup zabrání 
preferenci jedné dopravy před druhou a umožní vytvo-
řit podmínky pro všechny její druhy.

Obrázek 2: Vzájemné souvislosti: Od vizí k opatřením (s uvedením příkladů)
Zdroj: Vlastní obrázek
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2.1 Vize města

Ačkoli každá z městských politik může mít svojí vizi, aby-
chom získali skutečně účinnou vizi dopravní politiky 
města, je nejlepší zpracovat pro město jako celek cel-
kovou vizi. Zjednodušeně řečeno, by měla vize města 
říci, jaké město chceme mít a měla by sloužit pro for-
mulování ostatních městských politik. Vize města může 
obsahovat celou řadu různých prohlášení, většinou se ale 
dotýká následujících aspektů:

• prohlášení o žádoucí kvalitě života ve městě — Jak 
by měl vypadat život ve městě?;

• prohlášení o ekonomickém fungování města — Jak 
by město mělo získávat prostředky?;

• prohlášení o rovnosti a spravedlnosti — Jak by měly 
být rozdělovány hmotné statky a zajištěn rovný pří-
stup ke službám?.

Většina z těchto kroků se váže především k otázce dopravy, 
kvality života a ekonomiky. Skrze podporu rozdílných 
způsobů dopravy jsou ale dotčeny i otázky distribuce 
bohatství a rovných příležitostí. Z podpory cyklistiky 
a veřejné dopravy totiž budou těžit jiné sociální vrstvy, 
než těží z podpory automobilové dopravy. 

Vizi mohou zformulovat v užší skupině zvolení zákono-
dárci, v ideálním případě se ale na její formulaci podílí 
i široká veřejnost. V kapitole IV. Komunikace jsou popsány 
způsoby, jak veřejnost zapojit. 

2.2 Vyšší a dílčí cíle dopravní politiky

Vyšší cíle nám ukazují, čeho chceme dosáhnout v delším 
horizontu. Udávají směr politiky a mají velmi blízko 
ke strategickým vizím. Vize i vyšší cíle představují nej-
vyšší úroveň představ. Oproti nim jsou dílčí cíle konkrét-
ními milníky na cestě za kýženou podobou města nebo 
jeho dopravního systému. Jednotlivé dílčí cíle mohou 
být jak zastávkami v delším procesu, tak i konečnými 
dílčími metami. Na rozdíl od vyšších cílů mohou být dílčí 
cíle většinou objektivně měřitelné a mají jasný časový 
rámec. 

Čistší životní prostředí města nebo nárůst cyklistické 
dopravy — to jsou dvě ukázky možných vyšších cílů. Aby-
chom se jim přiblížili, musíme určit konkrétní dílčí cíle, 
zde např. snížení emisí škodlivin. Většinou pro dosažení 
široce definovaných vyšších cílů nestačí jen jeden dílčí 
cíl, je potřeba jich určit a realizovat celou řadu. Takový 
dílčí cíl může např. vypadat takto: snížení celkových 
emisí NO2 z dopravy (nebo jemného polétavého prachu, 
nebo CO, atd.) mezi lety 2010 až 2020 o 10 % a mezi lety 
2010 až 2030 o 30 %. 

Pro stanovení konkrétních dílčích cílů musí být jasné, 
jaké vyšší cíle jsme si stanovili. Bez definování vyšších 
cílů nemůžeme odhadnout, jak „odvážné“ dílčí cíle je 
potřeba přijmout.

Nalezení vyšších cílů funguje také jako metoda, jak si 
ujasnit přání a nálady ve společnosti. Pakliže se nám 
podaří tyto touhy úspěšně sepsat a dát na papír, debata 
nad vyššími cíli je poté mnohem věcnější a přehlednější. 
Jejich určení je tedy pro celý postup velice důležité.

• Vyšší cíle zpřehlední proces plánování jednotlivých 
dílčích cílů. Umožní zanalyzovat a popsat součas-
nou situaci a učiní proces plánování více transpa-
rentní, a to jak pro experty, tak pro ty, jichž se budou 
přijímaná opatření dotýkat. Pomohou nám zodpo-
vědět otázku — Čí potřeba by se měla řešit v rámci 
jakého zájmu? 

• Vyšší cíle, dílčí cíle a opatření (tedy opatření vedoucí 
k dosažení dílčích i vyšších cílů) jsou vzájemně přímo 
propojeny, protože pouze taková opatření jsou uži-
tečná, která vedou přímo k naplnění dílčích a potažmo 
vyšších cílů.

• Definování cílů je klíčové pro vyhodnocení úspěš-
nosti. Pouze jasně definované cíle umožní porovnat 
účinnost jednotlivých opatření nebo porovnat účin-
nost rozdílných postupů. 

• Vyšší cíle tvoří východisko pro smysluplnou diskusi 
mezi stratégy, politiky a občany. 

Obecným úkolem (vyšším cílem) dopravního plánování 
je dostupnost území, zatímco kvalita života, která zahr-
nuje životní prostředí, bezpečnost, spolehlivost a rovné 
příležitosti jsou dalšími oblastmi městských (dopravních) 
politik a strategií. Vyšším cílem je ale také celková 
finanční vyrovnanost a udržitelnost. A právě taková objek-
tivní vyvážená celková strategie města, která počítá 
se všemi zmíněnými vyššími cíli je pravou výzvou pro 
každou dopravní politiku.

Dílčí cíle slouží k podobným účelům jako vyšší cíle. Hlav-
ním rozdílem ale je, že dílčí cíle jsou měřitelné a mají 
konkrétní jasnou podobu. Je vhodné určovat dílčí cíle 
zároveň s možnými opatřeními, která je mají naplnit. 
Když určujeme dílčí cíle bez ohledu na možnosti opat-
ření, může se stát, že si zvolíme neúměrně vysoké poža-
davky. Také můžeme začít pouze s určením vyšších cílů 
a na jejich základě si nejdříve udělat detailní analýzu 
situace. Dostaneme se pak mnohem blíže k určení reál-
ných dílčích cílů a možných opatření.

Určení dílčích cílů by mělo posloužit těmto efektům2:

• jako signál, že byla přijata celková agenda, dekla-
rování záměru a závazku ke změně;

• jako měřítko k dosažení úspěchů;

2 Atkins (1992)
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• jako nástroj řízení a dohledu;

• jako nástroj k povzbuzení většího zájmu o věc nebo 
argument pro navýšení zdrojů.

Předtím, než určíme dílčí cíle, je potřeba učinit toto:

• nejobecnější vyšší cíle musí být rozpracovány nebo 
rozděleny do určitější podoby;

• musí být zvoleny odpovídající ukazatele, které 
postihnou, zdali se doprava ve městě vyvíjí zvole-
ným žádoucím směrem.

Možné dílčí a vyšší cíle pro oblast městské dopravy jsou 
sepsány v následující tabulce (viz tabulka 1).

Dílčí cíle Vyšší cíle

Snížit průměrnou dobu strávenou 
dojížděním Dostupnost

Snížit každoroční počet úmrtí 
v dopravě Bezpečnost

Snížit podíl osobních aut mezi 
ostatními druhy dopravy Různé cíle

Snížit emise z dopravy Životní prostředí

Zvýšit podíl cyklistické dopravy Různé cíle

Tabulka 1: Nižší a vyšší cíle pro městskou dopravu
Zdroj: Buis (2001)

Dalším krokem, poté co jsme dali dohromady nižší cíle, 
je přiradit k jejich parametrům konkrétní hodnody. Možné 
dílčí cíle pro městskou dopravu jsou například tyto:

• v období 2002 až 2020 nárůst o 50 % každodenních 
cest na jízdním kole; 

• v období 2002 až 2020 snížení podílu cest vykona-
ných osobními automobily z 50 % na 40 %. 

K určení detailních dílčích cílů může dojít teprve tehdy, 
když dojde k vypracování konkrétní dopravní politiky 
a strategie dopravy. Důležité je nezaměňovat vyšší a dílčí 
cíle s jednotlivými opatřeními. Výstavba cyklistické infra-
struktury může být považována za dílčí cíl, ale je to také 
opatření na podporu cyklistiky. Když si zvolíme konkrétní 
počet kilometrů cyklistické sítě jako dílčí cíl, pustíme 
tím ze zřetele vyšší cíl — celkový nárůst cyklistiky. Hus-
tota cyklistické sítě může být důležitou podmínkou pro 
podporu cyklistiky, ale jestliže nenadřadíme bezpečnost 
cyklistů před hustotou sítí, nárůstu cyklistiky samotnou 
sítí tras nedosáhneme.

2.3 Územní a městské plánování 

Územní plán popisuje typické využití, které převládá 
na konkrétním území a jeho intenzity. Existují funkce 
obytné, obchodní, administrativní, rekreační, přírodní, 
zemědělské atd. Ve městech jsou dominantní zejména 
funkce obytné (tam, kde lidé bydlí), administrativní (tam, 
kde pracují) a obchodní (tam, kde nakupují a tráví svůj 
volný čas). Intenzitu využití daného území můžeme určit 
prostřednictvím počtu obyvatel nebo kancelářských míst 
na hektar nebo čtverečný kilometr plochy. U funkce 
obchodní pak pomocí velikosti obchodních ploch, restau-
rací, hospod v metrech čtverečných nebo počtem uživa-
telů na hektar nebo kilometr čtverečný plochy. 

Jelikož se lidé potřebují dostat do práce, za kamarády, 
nakoupit či za službami, určuje podoba prostorového 
rozvržení města do značné míry i podobu dopravy. Vzdá-
lenosti mezi jednotlivými funkcemi totiž určují, jak 
daleko musí lidé cestovat a podle toho lidé volí také 
dopravní prostředek. Jestliže pracujete přes ulici, s vyso-
kou pravděpodobností budete chodit do práce pěšky. 
Jestliže to máte 5 kilometrů, můžete jet na kole, ale 
jestliže musíte urazit 15 kilometrů nebo i více, dozajista 
se budete rozhodovat mezi veřejnou dopravou a autem.

Primární důležitost prostorového plánování pro dopravní 
politiku, která usiluje o snížení zátěže z dopravy a pod-
poruje udržitelnou dopravu, je poměrně nově objeve-
ným faktem. Přesto už si význam fungování prostoru 
některá města uvědomila a začala podle toho konat. Sku-
tečně integrovaná dopravní politika musí být s prin-
cipy prostorového plánování úzce propojena.

Prvořadou otázkou strategického plánování města je, 
jaké vyšší cíle by tedy prostorová územní politika měla 
plnit. Zde je nabídka možných odpovědí:

• snížení dopravní potřeby pomocí zkrácení délky 
cest — přiblížit zdroje a cíle dopravy;

• díky kratším vzdálenostem nahradit cesty automo-
bily pěší docházkou a jízdou na kole;

• snížení dopravní potřeby skloubením funkcí v loka-
litě (bydlení, nakupování a práce v jednom místě);

• vytvoření atraktivních tras pro chůzi a jízdu na kole;

• rozšíření sítě veřejné dopravy.

Jak lze naplnění těchto vyšších cílů dosáhnout? Jestliže 
jsou funkce a její intenzita klíčovými parametry pro popis 
území, budou se také hodit k tvorbě územního plánu. 

Hustota osídlení (počet obyvatel na km2) má v různých 
zemích různých světadílů různou hodnotu. Proměňuje 
se také během historického vývoje měst. Města v Asii 
a Africe bývají více zahuštěná než evropská a americká 
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města. Města Budapešť (HU), Houston (USA), Hamburg 
(DE), Vídeň (AU) a Accra (GH) mají přibližně stejný počet 
obyvatel mezi 1,7 až 2 miliony. Jejich hustota osídlení 
se však výrazně liší od 1 399 obyvatel/km² do 10 613 oby-
vatel/km² (viz tabulka 2).

Město Stát Počet obyvatel Obyvatelé
na km2

Budapešť Maďarsko 2 milliony 3 301

Houston USA 2 milliony 1 399

Hamburg Německo 1,8 millionu 2 381

Vídeň Rakousko 1,7 millionu 4 132

Praha Česká 
republika 1,3 millionu 2 534

Accra Ghana 1,9 millionu 10 613

Hong Kong Čína 7 millionů 6 390

Delphi Indie 16,8 millionů 11 297

Tabulka 2: Hustota obyvatel v různých městech světa
Zdroj: Wikipedia 2012

Města s nízkou hustotou osídlení zabírají se stejným 
počtem obyvatel i pracovních míst mnohem větší plo-
chu, než města s vyšší hustotou osídlení, a jsou tudíž 
méně vhodná pro docházku a jízdu na kole. Jelikož auto-
mobily vyžadují hodně místa a veřejná doprava potře-
buje zase hodně lidí sídlících kolem stanic, jezdí ve měs-
tech s nižší hustotou osídlení více lidí auty a méně 
veřejnou dopravou, zatímco zahuštěnější města mají 
menší počet aut a více lidí ve veřejné dopravě. Newman 
a Kenworthy3 prokázali, že města s nižší hustotou osíd-
lení mají vyšší spotřebu energie na jednoho obyvatele, 
protože lidé jezdí častěji auty a cestují delší vzdálenosti. 

Trend oddělování práce od domova začal již během prů-
myslové revoluce, v průběhu 20. století ale velmi akce-
leroval. Tento trend vede obzvláště v řídce obydlených 
městech ke stále se zvětšujícím cestovním vzdálenostem 
a stále narůstajícímu počtu automobilů. Vytváření oblastí, 
které kombinují funkce bydlení, práce a služeb umož-
ňuje zejména v centrech nebo uzlových bodech veřejné 
dopravy lidem, aby bydleli blíže své práci, aby šli pěšky, 
jeli na kole nebo použili pro dojíždění či jinou cestu 
veřejnou dopravu. 

Ve většině západních měst zavládl proces suburbanizace, 
během kterého se lidé i firmy vystěhovali z hustě osíd-
leného městského centra na předměstí. Výsledkem je 
nutnost dojíždět dále a častěji. Avšak díky nízké hustotě 
osídlení na předměstí a také díky decentralizaci cílů cest 
(lidé již nedojíždějí zdaleka jen do centra města) nedo-
káže potřeby mobility účinně pokrýt veřejná doprava. 

3 Newman and Kenworthy (1999)

A jelikož se zvětšily vzdálenosti, které musí lidé dojíž-
dět, ani jízdní kolo zde příliš nepomůže. Nejdůležitěj-
ším dopravním prostředkem se stal osobní automobil. 
Masivní nárůst automobilismu způsobil během 50., 60. 
a 70. let přetížení městských center a výrazné dopravní 
zácpy, v důsledku čehož volili další firmy a obchodníci 
stěhování do míst, která jsou lépe dostupná automobi-
lovou dopravou. Povzbudili tedy další nárůst automobi-
lové dopravy. Vznikl bludný kruh úpadku měst. V důsledku 
těchto trendů došlo, vedle prodloužení cest, delšího času 
stráveného v dopravě a nárůstu automobilismu, k úpadku 
městských širších center. Ti, kteří mohli, se odstěhovali 
na periferii a ve městě zůstali ti, kteří na stěhování 
neměli dostatek prostředků. Širší centra se stala proble-
matickými oblastmi s vysokou nezaměstnaností, chudo-
bou a dalšími sociálními problémy. Stejná situace postihla 
téměř všechna západní města a po pádu železné opony 
se zopakovala i ve městech střední a východní Evropy. 

2.4 Rozvoj a plánování měst 
v historickém kontextu

Základy moderních evropských měst byly vytvořeny během 
středověku a v renesanci. V době před průmyslovou revo-
lucí se městský prostor vyznačoval různorodostí funkcí 
a vše se nacházelo v pěší vzdálenosti. Vysoký počet oby-
vatel na jednom místě byl tím, co dělalo město městem 
a čím blíže centru, tím lépe. Centrum města bylo totiž 
zároveň centrem moci a obchodu. Proto také centrum 
obsadili ti nejbohatší a nejmocnější a směrem k okraji 
města se prestiž i bohatství obyvatel snižovalo. Na okraji 
sídlili ti nejchudší. Velká poptávka po místu v centru 
zvedla ceny pozemků a jejich majitelé se snažili jejich 
potenciál maximálně využít. A to vedlo k vysoké hustotě 
zástavby i obyvatel.

Průmyslová revoluce však tuto podobu města razantně 
změnila. Centrum bylo obestavěno novými průmyslovými 
provozy, které začaly znečišťovat životní prostředí, a nuz-
nou bytovou zástavbou pro jejich pracovní sílu. Města 
se rozrostla tak rychle, že vypadalo nemožné jejich růst 
kontrolovat. Přelidnění, neexistující či omezené sani-
tární zařízení, znečištění, kriminalita a dopravní zácpy, 
které tehdy ještě nebyly způsobeny auty, nýbrž povozy, 
učinily z měst stěží obyvatelné prostory. Zatímco stře-
dověcí boháči se srocovali ve středu města, novodobé 
vyšší vrstvy utíkaly pryč z kouře a přelidnění městského 
centra na nově vystavěná předměstí. Tento vývoj dal 
vzniknout přístupu k městskému prostředí, který se od té 
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doby na podobě města stále podepisuje. Takovýto hrubý 
nárys dopadu industrializace na města obzvlášť platil 
v USA a Velké Británii. V kontinentální Evropě industria-
lizace sice vedla k obdobným problémům, avšak v někte-
rých případech nebyl dopad natolik vážný.

Také v Paříži na počátku 19. století vyvolala industriali-
zace zájem o stěhování na předměstí. Kdyby tehdy Napo-
leon nepověřil urbanistu Haussmanna úkolem vybudovat 
z Paříže hlavní město své říše, asi by dopadla podobně 
jako Londýn. Haussmann se však svého úkolu zhostil 
razantně a skrze hustě zastavěné nízké středověké město 
prorazil široké bulváry obestavěné šestipatrovými budo-
vami. Jelikož měly bulváry a budovy reprezentovat sílu 
a velikost Napoleonovy říše, bylo pečlivě dbáno na jejich 
kvalitu. Avšak aby Napoleon dokázal tuto extensivní 
výstavbu zaplatit, potřeboval pro ni získat střední třídu. 
Kdyby pokračoval odliv obyvatel na předměstí, stěží by 
si to mohl dovolit. Napoleonovy a Haussmannovy vize 
byly tedy proto podpořeny i praktickou politikou, výjim-
kou na dani, která učinila bydlení v těchto obytných 
domech velmi atraktivní. Vysoké obytné domy s prostor-
nými apartmány se staly natolik populární, že střední 
třída přestala snít o vilce na předměstí a raději zůstala 
žít ve městě. A toto platí v Paříži doposud. Na rozdíl 
od Londýna je v Paříži zcela běžné, že i rodiny s malými 
dětmi zůstávají žít v prostorných bytech ve městě. V Lon-
dýně by byl tento způsob rodinného bydlení považován 
za výstřední.

Příklad Paříže ukazuje, že síly volného trhu, které vyt-
lačují obyvatele na předměstí, mohou být cíleným postu-
pem a odpovídajícími opatřeními vyváženy. Některá 
evropská města také přišla s regulačními opatřeními. 
Ačkoli jejich přístup nebyl tak razantní, jako byl ten 
Napoleonův, dokázala tato opatření leckde dopady subur-
banizace alespoň zmírnit. Ve většině zemí východní Evropy 
díky centrálně plánovaným ekonomikám z dob sociali-
smu nebyla oproti západním městům suburbanizace 
v nedávné minulosti příliš silná. Avšak s pádem železné 
opony se začala i východní města k trendu rychle přidá-
vat. Pakliže zůstane tato situace bez odezvy, začne 
se suburbanizace se svým bludným kruhem nárůstu auto-
mobilismu a úpadku širšího centra rychle na podobě měst 
podepisovat. 

2.5 Politika zapojení cyklistiky

V posledních dvou desetiletích začala řada měst na celém 
světě podporovat cyklistiku jako způsob dopravy ve městě. 
Nicméně jen zřídkakdy při zavádění cyklistiky jako plno-

hodnotného dopravního prostředku v rámci městského 
systému dopravy města uspěla. Ačkoli byla postavena 
řada cyklostezek a cyklistických pruhů, často zůstávají 
opuštěné nebo je motoristé zneužívají pro jízdu či par-
kování aut. Existuje řada důvodů, proč se tomu tak děje. 
Kritici často mluví o povaze místních obyvatel, nevlíd-
ném podnebí nebo kopcovitosti města. Ačkoli mohou mít 
částečně pravdu, většinou je na vině způsob, jak byla 
tato opatření pro cyklisty relativně izolovaně realizo-
vána. 

Existuje zažitá představa, že plnohodnotné užívání jízd-
ního kola ve městě zajistíme tím, že postavíme cyklo-
stezky. Ale skutečnou městskou cyklistiku nikdy nevytvo-
říme pouze pomocí několika tras v parcích, na nábřežích 
nebo kdekoli jinde, kde zrovna zbývá místo. Následující 
text se bude zabývat tím, jak je potřeba k cyklistice při-
stupovat. Má-li být totiž cyklistika plnohodnotným způ-
sobem dopravy, musí se stát součástí dopravního i územ-
ního plánování města. 

2.5.1 Územní rozvoj a dopravní plánování

Plánovat od začátku — od čistého stolu — lze pouze města 
a čtvrti, které vznikají na zelené louce. Naprostá vět-
šina územních a dopravních plánů nutně vychází z exis-
tující podoby zastavěného území. Jelikož každé místo 
má v takovém území již svojí funkci, je plánování v zasta-
věné ploše mnohem obtížnější. Ať již tedy navrhujeme 
zařízení pro auta, veřejnou dopravu nebo zlepšujeme 
podmínky pro pěší a jízdní kola, ve většině případů musíme 
dát stávajícímu místu novou funkci. Ať se má již změnit 
kousek zeleně na silnici, silnice na železnici či řada par-
kujících aut na cyklopruh nebo chodník, něco musí zmi-
zet. Toto je absolutně nezbytné si pro úspěšné plánování 
cyklistické dopravy uvědomit. Často se totiž stává, 
že se pro cyklistickou infrastrukturu hledá volné dosud 
neobsazené místo a nebere se v úvahu to, které již nějak 
funguje. Podstatou jednotného dopravního plánování je 
vzít v potaz všechny druhy dopravy a nedovolit takový 
druh izolovaného jednání. 

Dáme-li dohromady vizi města a jeho dopravního sys-
tému a určíme-li cíle (viz. kapitola 2.2), pak bychom 
měli vytvořit postup, jak těchto cílů dosáhneme. Naše 
vize a cíle do značné míry určují, čeho chceme plánova-
nými opatřeními dosáhnout. Město, jehož hlavní vizí je 
udržet a posílit pozici svého přístavu bude přijímat odlišná 
opatření a bude mít jiné priority než město, jehož hlav-
ním cílem je posílit svojí historickou hodnotu a atrakti-
vitu pro turisty. 
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Nicméně naprostá většina měst bude zakládat svojí 
dopravní politiky na těchto principech:

• Prostorová mobilita, která umožňuje lidem dostat 
se do cíle rychle, bezpečně a pohodlně. 

• Kvalita života ve městě, která umožní lidem bez-
pečně, zdravě a pohodlně pracovat, trávit čas 
a odpočívat ve městě. 

• Zdravý ekonomický rozvoj, kterému by měl napo-
máhat systém dopravy. 

Dopravní zácpy často patří mezi hlavní problémy dopravní 
politiky. Přetížení dopravní sítě snižuje prostorovou 
mobilitu, zhoršuje kvalitu života, poškozuje životní pro-
středí a omezuje městskou ekonomiku. Boj proti přetí-
žení dopravní sítě tedy může napomoci celé řadě pro-
blémů. Snadná řešení však bohužel neexistují. Klíčové 
je řešit jednotně celý dopravní systém, nikoli izolovaně 
spravovat jednotlivé druhy dopravy. Často se setkáváme 
se snahou o jednostranné navýšení dopravní kapacity 
silniční sítě. Taková izolovaná řešení bychom měli sle-
dovat s nedůvěrou. Pouze v málo případech je zvýšení 
kapacity silnic skutečným řešením. V řadě měst po světě 
se mnohem častěji ukazuje, že nové silnice přitáhnou 
další auta a eventuelně vedou k ještě větším dopravním 
zácpám. 

2.5.2 Jak zahrnout cyklistiku do integrované 
dopravní politiky města

Jelikož za většinou dopravních problémů ve městě stojí 
nadměrná automobilová doprava, představuje její ome-
zování a regulace také jedno z řešení dopravních pro-
blémů města. To neznamená, že bychom měli „očerňo-
vat“ auta a válčit s nimi na všech frontách. Jde o to, 
odradit lidi od jejich užívání v určitou dobu (čas), v urči-
tých místech (prostor) a k takovým cestám (účel a délka), 
které mohou být snadno zajištěny efektivnějšími druhy 
dopravy. Tato opatření uvolní ulice pro takové typy cest, 
které nelze snadno zajistit jiným dopravním prostřed-
kem. Abychom dokázali zavést cyklistiku jako plnohod-
notný druh dopravy a lidé začali přesedat z aut na kola, 
nestačí tedy pouze samotná podpora cyklistiky. Cyklis-
tika musí být součástí celkové strategie dopravy ve městě, 
ale pouze jako jeden z pilířů širšího přístupu ke všem 
ostatním způsobům dopravy. Taková strategie na jedné 
straně přispívá k větší atraktivitě jízdního kola, chůze 
i veřejné dopravy, a na druhé omezuje používání osob-
ních automobilů.

Města některých evropských zemí (Německo, Dánsko, 
Nizozemí, Švýcarsko, Francie a další) zavedla tuto regu-
laci automobilové dopravy a zvýšila tak atraktivitu veřejné, 

cyklistické a pěší dopravy. Existuje řada nástrojů regu-
lace a různých opatření, která mohou být rozčleněna 
zhruba do třech skupin: 

1. Infrastrukturní opatření ke snižování používání aut 
a na podporu ostatních druhů dopravy, například:

• zavádění nových tras a linek veřejné dopravy;

• ulice nebo oblasti s omezeným vjezdem a pohybem 
aut;

• zklidňování dopravy v obytných ulicích;

• celoměstská síť tras pro jízdní kola s místy na par-
kování.

2. Ekonomická opatření jako například:

• vysoké daně na palivo a nově prodávaná auta (např. 
Dánsko);

• zpoplatnění parkování v centrech;

• zavedení zón s povinným placením mýta (např. Sin-
gapur, Oslo, Londýn);

• dotování veřejné dopravy.

3. Legislativní a organizační opatření, například:

• časově omezená doba zásobování nákladními auty 
a dodávkami v oblastech centra („časové okénko“);

• možnost převážet jízdní kolo ve vlacích, tramvajích 
a autobusech;

• zóny s omezenou rychlostí ve městě (např. Graz);

• regulace parkování podle různých funkčních oblastí 
(rezidenti, komerce, centrum města, atd.);

• vymáhání dodržování regulace;

• plány mobility pro organizace.

Různé strategie a opatření pracují většinou s infrastruk-
turními, ekonomickými, právními a organizačními aspekty. 
V neposlední řadě by se měla dopravní politika města 
opírat o prostorovou (územní) politiku, která vede ke zkra-
cování délky nutných cest a zakládá možnost dopravní 
obsluhy veřejnou dopravou. 

Tyto „necyklistické“ strategie a přístupy mohou mít velký 
dopad na cyklistiku. V řadě případů se stává, že ačkoli 
se tyto kroky nedotýkají přímo zařízení pro cyklistiku, 
svým efektem způsobují takové zlepšení podmínek a nárůst 
počtu cyklistů, který by žádná cyklostezka přinést nemohla.

Nárůst počtu cyklistů v Amsterodamu v 90. letech minu-
lého století byl například převážně způsoben zvýšením 
ceny parkování osobních automobilů. Výsledky výzkumu 
ukázaly, že tehdejší zlepšení infrastruktury pro cyklisty 
hrálo v této změně jen dílčí roli. 
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3. Prvky integrovaného dopravního 
plánování v praxi

Plánování dopravy a dopravní politika je spíše než sous-
lednost technických kroků kompromisem v moři různo-
rodých zájmů. Prostor města je omezený a každá zájmová 
skupina chce mít svůj podíl. Chodci, cyklisté, motoristé 
nebo pasažéři veřejné dopravy jsou silné skupiny hájící 
svůj zájem a hlásící se o svůj prostor. A to nejsou jediní. 
Dále jsou zde operátoři plošných půjčoven kol hledající 
místa pro výpůjční stojany, firmy půjčující automobily 
v režimu sdílení aut (car-sharing), které potřebují místa 
pro parkování a další. Prostředky a zdroje jsou omezené, 
a proto musíme při zavádění cyklistiky jednat velmi hos-
podárně. Proto je důležité plánovat. 

Zkušenosti ukazují, že nejlépe se zájmy jednotlivých 
skupin v dopravě vyvažují na celkovém nadřazeném plánu 
dopravy: „Práce na pozadí celkové dopravní strategie 
dává cyklistice nejlepší šanci na spravedlivé zastoupe-
ní.“4 Plány dopravy fungují na několika úrovních. Základ-
ním typem je národní plán, který udává vize a cíle 
v měřítku celé země. Místní nebo krajské plány udrži-
telné městské mobility (SUMP) jsou nutné pro vytvoření 
jednotné představy o všech druzích dopravy a k uvedení 
opatření do praxe. Lokální strategie pro cyklistiku jsou 
odvozené od národních a krajských strategií a odrážejí 
jejich vize a cíle. 

„Navzdory plánování bývá naplňování cyklistické politiky 
často nahodilý okamžitý proces. To je dáno z velké části 
tím, že cyklistika sama málokdy způsobuje nějaké pro-
blémy, spíše odhaluje problémy, které plynou z ostatních 
druhů dopravy. Navíc bývá cyklistika zřídkakdy kontro-
verzní otázkou. Dalším faktorem je cyklistické nadšení. 
Lidé si volí cyklistiku z mnoha pozitivních důvodů: je to 
zábava, posiluje zdraví, chrání životní prostředí, je rychlá, 
vyzkoušená a prověřená. Vysoký zájem o cyklistiku je 
tedy logický. Místní dopravní politika by měla být obecně 
řečeno zakotvená v krajské nebo národní dopravní poli-
tice. To samé platí také o cyklistických strategiích. Ale 
vedle úřednického administrativního plánování a postupu 
probíhá i živá koordinace „na ulici“. Cyklistická spojení 
mají většinou místní charakter, a proto musí vznikat 
na místní úrovni. Avšak často také přecházejí přes hra-
nice jednotlivých obcí, takže je i koordinace na vyšší 
úrovni nevyhnutelná.“5

4 CROW (2007)
5 CROW (2007)

Obrázek 3: Vztahy mezi různými úrovněmi plánování.
Zdroj: Vlastní ilustrace.

Záleží na situaci v každé zemi, zdali je cyklistika sou-
částí formálních plánů nebo zdali se rozvíjí neformálně. 
Evropská unie sice zemím doporučuje, aby vypracová-
vali plány udržitelné mobility (SUMP), ale jejich zpraco-
vání není závazné. Nicméně národní vlády mohou takový 
postup pro své kraje a obce závazným udělat. Ve většině 
případů, kdy kraj či obec plán zpracovává, také zahr-
nuje cyklistiku. Ale cyklistiku mohou obsahovat i další 
formální plány a strategie.

Pokud se nebude dotýkat změny zákonů, můžeme vytvo-
řit i neformální plán cyklistické dopravy. Ačkoli nebude 
mít takovou váhu, jako má formálně přijatý plán, stále 
může mít svojí politickou váhu. Následující kapitoly při-
nášejí ukázky jak formálních, tak i neformálních plánů. 
Míru jejich závaznosti určuje situace v každé zemi. Často 
jsou k vidění neformální cyklistické plány na národní 
úrovni, zatímco plány udržitelné mobility pro města 
vycházejí spíše ze zákonných povinností.
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Formální plánování Neformální plánování

Závaznost právně závazný politicky závazný

Doba platnosti střednědobý krátký až střednědobý

Velikost území
celoplošné; 
velké měřítko

omezené; projektově orientovaný; 
malé měřítko

Způsob zapojení
legislativní proces;
přijatý seshora dolů

vzniká v širší spolupráci;
přístup odspodu vzhůru

Priority zaměřený na plánování zaměřený na konkrétní kroky

Míra dopadu

schopný vymezovat zájmy; 
udávající normy; 
schopný rozsoudit střety a vynutit rozhod-
nutí

proaktivní; 
otevřený k uživatelům

Slabá místa
hierarchický, centralistický; 
není flexibilní

často má omezený dopad, pokud jeho tvořitelé 
nemají vůli ke kompromisu

Tabulka 3: Formální a neformální plánování
Zdroj: Krappweis 2008

3.1 Národní cyklostrategie 
(Národní cyklistický plán)

Přijetím národní strategie pro cyklistiku dává vláda země 
najevo, že přisuzuje cyklistice svoje místo v udržitelném 
rozvoji dopravy. Opatření, návrhy a představy v cyklostra-
tegii by měly vést k zásadní změně podmínek pro cyklis-
tiku v zemi. Na druhou stranu je zřejmé, že propagace 
cyklistiky a nárůst počtu cyklistů není možné regulovat 
a vymáhat z vládních pozic. Cyklistická agenda potře-
buje vytrvalost a kontinuitu. A to včetně odpovídající 
popularizace cyklistiky a zvýšeného zájmu o ní, který by 
měl vést ke změně dopravního chování obyvatel ve pro-
spěch udržitelné dopravy.6

Smyslem národní cyklostrategie je objevit nové metody 
a postupy na podporu cyklistiky, poskytnout nápady 
a doporučení k žádoucím krokům a celkově přispět 
ke tvorbě prostředí přátelského pro cyklisty. Cyklostra-
tegie také může zajistit finanční podporu pro určitá opat-
ření, jako je výstavba cyklotras nebo vytvoření strategií 
a generelů na místní úrovni.7 Častějším případem však 
je, že vyjadřuje cíle a určuje oblasti aktivit, které by 
měly být zohledněny v procesu plánování cyklistiky 
na místní úrovni. 

V tomto kontextu pak byla v České republice schválena 
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta 
2013 —2020 Vládou ČR dne 22.5 2013.

6 BMVBS (Ed.) (2002)
7 BMVBS (Ed.) (2002)

3.2 Plán udržitelné městské mobility 
(SUMP)

Územní a dopravní plánování jsou dvě úzce propojené 
otázky. Každá cesta má vždy svůj cíl, ať již je to dojíž-
dění za prací, nakupováním, na návštěvu za příbuznými 
nebo přáteli. Jelikož jsou bydlení, práce, vzdělávání 
a služby od sebe stále více vzdálené, lidé musí za svými 
potřebami cestovat (viz kapitola 2.3). Nutnost dopravy 
je tedy logickým důsledkem tohoto stavu. 

Evropská unie proto doporučuje, aby města a kraje řešily 
problémy s nárůstem dopravy pomocí zavedení plánů 
udržitelné městské mobility (SUMP). Tyto plány, ačkoli 
nejsou povinné, umožňují městům a regionům zvolit nej-
lepší možnou podobu dopravní infrastruktury a vytvořit 
správnou odpovídající kombinaci všech možných způsobů 
dopravy.8

8 EU (2007)
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Popis výchozí situace:

• Cyklistika má v Nizozemsku dlouhou tradici.

• Pokles cyklistiky od roku 1950.

• Silný nárůst automobilismu ve městech v 60. 
letech 20. století.

• Ropná krize a vysoká nehodovost vedly k revizi 
dopravy v 70. letech 20. století.

• Podpora cyklistiky v řadě měst za přispění vlády 
v 80. letech 20. století.

• Nová infrastruktura:
◦ 1978: 9300 km cyklistických tras
◦ 1988: 16100 km cyklistických tras

• Dopad: silný nárůst cyklistiky

Národní cíle Masterplan Fiets:

• Podpora změny dopravního prostředku z auta 
na kolo.

• Podpora změny od automobilismu k sytému Bike&-
Ride.

• Vyšší bezpečnost cyklistické dopravy.

• Ochrana jízdních kol před krádežemi.

• Zlepšení zařízení pro parkování jízdních kol.

• Zlepšení celkového vnímání cyklistiky.

Masterplan Fiets realizoval 112 projektů, mezi nimi:

• Infrastruktura:

◦ Výstavba boxů na ukládání kol a cyklotras 
na letiště Schiphol pro zaměstnance (nárůst 
cest na kole o 50%).

◦ Nová podoba infrastruktury v řadě měst.
◦ Testovací provoz automatických parkova-

cích systémů pro jízdní kola.

• Výzkum:

◦ Výzkum vztahu mezi dopravním chováním 
a nakupováním (spotřebou). Lidé cestující 
na jízdních kolech dělají menší nákupy, naku-
pují ale častěji. Výsledná interpretace: 
dopravní prostředek se nepodílí na změně 
ve spotřebním chování.

◦ Možnosti podpory cyklistiky jako prostředku 
pravidelného dojíždění: Šatny, stojany 

Případová studie:   Masterplan Fiets — Nizozemská národní cyklostrategie

na kola, boxy, kolárny, omezení parkování 
osobních aut, atd. poskytují silnou motivaci 
pro dojíždění na kole.

◦ Srovnávací studie nákladů a výnosů investic 
do cyklistické infrastruktury ze strany města: 
Investice do cyklistiky šetří náklady, jelikož 
se snižuje nutnost utrácet za infrastrukturu 
pro automobily.

• Propagace cyklistiky:

◦ Kampaň na zlepšení image cyklistiky na leti-
šti Schiphol.

◦ Brožury a oběžníky s informacemi o projektu.

• Výsledky:

◦ Nárůst celkového počtu cest na jízdním kole.
◦ Zároveň ale prudký vzrůst používání osob-

ních automobilů.
◦ Poznání a pochopení cyklistického chování.
◦ Uvědomění si, že na řadu aspektů nemá cyk-

lostrategie vliv.
◦ Uvědomění si významu integrovaného územ-

ního a dopravního plánování.
◦ Cyklostrategie ukotvila a posílila význam 

cyklistické dopravy.
◦ Pochopení, že narůstající společenská potřeba 

mobility nemůže být pokryta pouze samot-
nou cyklistikou.9

Obrázek 4: Jízdní kola v Nizozemsku
Zdroj: www.bicy.it

9 DM (Ed.) (1999) 
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Charakteristickými cíli rozvoje dopravy jsou:

• mobilita, která odpovídá potřebám městského života 
(„kompatibilní“ s městem);

• zvýšení kapacity veřejné dopravy, cyklistické a pěší 
dopravy;

• organizace a regulace parkování osobních aut (par-
kovací management); 

• organizace dopravy (využití telematiky);

• zlepšení kvality ovzduší; 

• snížení hluku;

• ochrana životního prostředí;

• dostupnost;

• rovnost pohlaví. 

Plán udržitelné městské mobility obsahuje vize a cíle 
v dopravním sektoru na období příštích 10 až 15 let. 
Každý cíl musí být kvantifikován z hlediska nutného času 
na dosažení a z hlediska svého dopadu v absolutních čís-
lech nebo v procentech. Každý cíl musí být měřitelný 
pomocí vybraného indikátoru. Indikátor musí mít něja-
kou měřitelnou jednotku, pomocí níž bude cíl monitoro-
ván a hodnocen. Základní východiska strategie, ze kte-
rých mohou být odvozovány ostatní cíle, jsou:

• minimalizovat motorovou dopravu nebo se jí uplně 
vyhnout;

• změnit cesty automobilovou dopravou na cesty udr-
žitelnými způsoby dopravy (tj. veřejná doprava, 
cyklistika);

• nevyhnutelnou motorovou dopravu organizovat co 
nejefektivněji a s co nejmenšími dopady.

Obrázek 5: Plánovací cyklus Strategie udržitelné městské mobility (SUMP)
Zdroj: Bührmann/Wefering 2011
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Na základě těchto cílů mohou být vybrána patřičná odpo-
vídající opatření. Opatření, ke kterým hodlá municipa-
lita v průběhu příštích 10 a 15 let přistoupit, mohou být 
seskupena do větších či menších celků. Pro každý způ-
sob dopravy musí být vytvořena konkrétní opatření. Mezi 
opatření například patří prodloužení tramvajových tratí, 
výstavba cyklistických tras nebo zavedení zón s maxi-
mální rychlostí 30km/h v rezidenčních oblastech (režim 
„Zóna 30“ byl nedávno spolu s dalšími doprovodnými 
opatřeními ve prospěch cyklistické dopravy zaveden např. 

v pražském Karlíně, pozn. překl.). Každé opatření, na němž 
se účastníci plánování shodnou, musí být do plánu roz-
voje dopravy zahrnuto. 

Zkušenosti ukazují, že pro úspěch takového plánu roz-
voje dopravy je nezbytně nutná evaluace. Součástí každé 
evaluace je vždy popis stávající situace (nulového stavu). 
Pravidelně po uplynutí několika let by mělo proběhnout 
zhodnocení postupu a vývoje v různých oblastech plánu.

Vídeň, město s 1,7 miliony obyvatel, přijalo generel 
dopravy v roce 2003. V roce 2008, kdy proběhlo vyhod-
nocení, již bylo splněno 56 % plánovaných projektů 
a opatření. Generel dopravy z roku 2003 obsahoval 
jasně určené cíle, s měřitelnými indikátory a stanove-
nými etapami, ve kterých se mají indikátory naplňo-
vat (tedy kolik procent má být splněno v jakém čase).10

Cíle (výběr z cílů, které se vztahují k cyklistické dopravě):

• snížit podíl automobilové dopravy na 25 % všech 
cest (dlouhodobý cíl);

• zvýšit počet cest na kole na 8 % všech cest (krát-
kodobý cíl);

• zvýšit počet cest veřejnou dopravou z 33 % na 40 % 
(střednědobý cíl);

• snížit produkci CO2 na jednoho obyvatele o 5 % 
(do roku 2020);

10 City of Vienna (Ed.) (2005)

• zlepšit atmosféru městské cyklistiky (subjektivní 
představa uživatelů o podmínkách pro cyklistiku 
ve městě);

• zacelit mezery v cyklistické síti (vize);
• cyklistická infrastruktura bude mít vysokou kva-

litu (vize);
• zavedením „Zón 30“ přispět ke skloubení fungo-

vání jednotlivých způsobů dopravy v žitém par-
teru;

• zprůjezdnění jednosměrných komunikací pro cyk-
listy pro oba směry (tzv. „cykloobousměrky“, 
pozn. překl.);

• zavedení bezpečných a komfortních parkovacích 
míst pro jízdní kola;

• vytvořit lépe monitorovaná zastřešená parkoviště 
Bike and Ride u stanic veřejné dopravy na před-
městích;

• poskytnout rozpočet na cyklistickou infrastruk-
turu na období pěti let ve výši 750 mil. Kč.

Případová studie: Generel dopravy města Vídně

Další literatura: 

Bührmann, Sebastian; Wefering, Frank (Eds.) (2011): GUIDELINES — Developing and Implementing a Sustainable 
Urban Mobility Plan (www.mobilityplans.eu).
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3.3 Místní cyklostrategie

Postupy popsané v cyklostrategii mohou posloužit jako 
ideální návod pro plánování kroků na podporu cyklistiky. 
Lokální nebo krajská cyklostrategie (cyklogenerel) by 
měla vycházet buď z vyšší rámcové národní cyklostrate-
gie, z plánu udržitelné městské mobility (SUMP) nebo 
z jednotného územního plánu (popřípadě jakéhokoli 
územního nebo prostorového plánu). Jestliže žádné plány 
neexistují, pak musí být cyklostrategie více rozvedena. 
Nadřazené strategické dokumenty (plány) v optimálním 
případě stanovují vize a cíle v procesu plánování. Jest-
liže takové vize neexistují, musí vzniknout při tvorbě 
cyklostrategie. Pakliže jsou vyšší dokumenty přijaty, cyk-
lostrategie musí být v souladu s jejich cíly a opatřeními. 
Sladění těchto plánů je zcela klíčové. V případě, že pro-
tichůdné zájmy nebudou vyváženy, mohou způsobit dis-
kuse a zpoždění v průběhu implementace. Jestliže v zemi 
existuje národní cyklostrategie jako například v Německu 
(Nationaler Radverkehrsplan), v Nizozemsku (Masterplan 
Fiets) nebo v České Republice (Národní cyklostrategie, 
www.cyklostrategie.cz, pozn. překl.), musí být cíle místní 
cyklostrategie samozřejmě v souladu s národními cíly. 
Každé opatření musí být prověřeno z hlediska možného 
negativního dopadu na další funkce.

Aby se zlepšily podmínky pro jízdní kola ve městě, potře-
bují cyklisté získat prostor. O veřejný prostor ale cyklis-
tika musí usilovat v přímé soutěži s ostatními uživateli 
města. Cyklostrategie dokáže rozvrhnout síly a v případě, 
že má podporu u místních politiků a v samosprávě, je 
skvělým pomocníkem v této soutěži.11

Akční plán rozvoje cyklistiky navazuje na místní nebo 
krajskou cyklostrategii. Proces tvorby návazného akč-
ního plánu rozvoje je stejný jako u ostatních strategic-
kých plánů. Rozdíl je pouze v tom, že jsou použity uka-
zatele ve vztahu k cyklistice a že se mluví o cyklistických 
vizích a cílech. Musíme samozřejmě dávat pozor, aby 
se cíle cyklistického plánu nedostaly do rozporu s někte-
rým z nadřazených plánů (např. plánem udržitelné měst-
ské mobility).

Pro úspěšné posílení a podporu cyklistiky je nezbytné 
získat podporu a pomoc ostatních zainteresovaných 
a zájmových skupin. Pro úspěch každé akce, ať už ji vede 
samospráva, cyklistické sdružení nebo jiný typ veřejné 
organizace, je důležité partnerství a spolupráce. O postupu, 
jak zapojit zainteresované strany, se podrobně hovoří 
v části IV. Komunikace a změna chování.

Akční plán rozvoje cyklistiky by se měl řídit základní vizí, 
jak má v budoucnosti město vypadat. Vize musí být vyslo-
vena otevřeně a musí být v souladu s vizemi samosprávy. 

11 Konsorcium PRESTO (2010a)

Jestliže se objevují rozpory mezi vizí formulovanou zain-
teresovanou skupinou (v tomto případě cyklisty) a samo-
správou, je užitečné vize přepracovat tak, aby byly v sou-
ladu. 

Ve shodě s vizemi musí být stanoveny cíle, které definují 
oblasti cyklistiky určené ke zlepšení. Tyto cíle musí odpo-
vídat skutečným potřebám občanů, stavu infrastruktury 
a aktuálnímu stavu cyklistiky ve městě. Celkové cíle roz-
voje cyklistiky by měly vypadat takto:

• zvýšit podíl cest na jízdním kole oproti jiným způ-
sobům dopravy.

Dále by měly být rozvedeny tyto cíle:

• zlepšit situaci účelové cyklistiky (dojíždění, služby);

• zlepšit celkovou situaci místní mobility;

• zvýšit bezpečnost v dopravě;

• zvýšit prioritu otázek cyklistiky při výkonu samo-
správy (tj. rozhodování);

• zahrnout cyklistiku kvalitněji do ostatních plánova-
cích procesů, atd.

Integrovaný akční plán německého Mnichova12 vedle cílů 
definoval ve své cyklostrategii tyto sféry a aktivity:

• zvýšit počet a kvalitu zařízení pro parkování kol;

• zlepšit povrchy cyklostezek a cyklotras;

• zlepšit celoroční kvalitu parkovišť Bike and Ride;

• zvýšit úroveň marketingu a komunikace;

• provést dopravní průzkumy a analýzy;

• zlepšit koordinaci mezi městem a sousedícími obcemi 
(nebo městskými částmi).

Nárůst cyklistiky bude vždy vyšší v případech, že se postu-
puje podle dlouhodobého generelu. Ačkoli zavádění izo-
lovaných opatření může mít určitý efekt, existuje-li pře-
hledná a celistvá cyklostrategie, budou mít výsledky vyšší 
efekt a delší trvání. 

Cyklistika, jako součást dopravní obsluhy na kratší vzdá-
lenosti, přispívá k lepší obyvatelnosti městského pro-
středí. Snižuje totiž hluk a emise z motorové dopravy, 
vyžaduje méně prostoru a obyvatele mnohem méně ohro-
žuje. Díky malým prostorovým požadavkům přispívá 
k ochraně a zachování služeb v blízkosti domova. Doprava 
na jízdním kole nutně vyžaduje blízkou komunikaci ces-
tujících tváří v tvář. Díky tomu dochází mezi obyvateli 
k častějšímu dorozumívání a interakcím, které ve výsledku 
oživují veřejný prostor a činí je bezpečnějším.

Následující kapitoly popisují postup kroků, které vedou 
k navržení cyklostrategie. Tento postup shrnuje obrá-
zek 6.

12 City of Munich (2009)
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Obrázek 6: 

Cíle

• Formulace cílů
• Koheze, zacílení, bezpečnost komfort, atraktivita

Analýza

• Inventůra existující infrastruktury
• Rychlost a intenzita motorové doravy

Koncepce

• Návrh dopravních sítí
• Rozpracování opatření a scénářů vývoje
• Zjíštění efektivity nákladů

Implementace

• Technický návrh
• Prioritizace jednotlivých opatření v implementačním rozvrhu

Dokončení 
projektu

• Evaluace
• Průběžná práce
• Nové projekty

Zavádění cyklostrategie
Zdroj: vlastní ilustrace založená na CROW 2007

3.3.1 Vyšší a dílčí cíle

Nejběžnějším vyšším cílem všech cyklostrategií je snaha 
dostat více lidí do sedel jízdních kol. Ale město od města 
se liší způsoby, jak toho lze dosáhnout a co všechno je 
potřeba udělat. Na začátku každé cyklostrategie je vědomí 
určitého problému nebo určitá myšlenka. V našem pří-
padě to může například znamenat, že cyklisté mají vyso-
kou nehodovost, určitá část města nemá odpovídající 
infrastrukturu nebo že jednotlivé městské části nejsou 
dostatečně propojeny. Nejdůležitějšími vyššími cíly cyk-
lostrategie z hlediska fungování cyklistiky jsou: 

• celistvost (spojitost sítě);

• přímost;

• bezpečnost;

• komfort;

• atraktivita.

Detailnější popis se nachází v oddíle 4.1. Jelikož pro-
blém z počátku nemusí být dobře pochopen a dostatečně 
popsán, formulace vyšších cílů mohou být nejprve široké 
nebo vágní. Ale v průběhu plánování by se měly obecné 
a nejasné formulace přeměnit na jasné a detailní postupy 
a dílčí cíle (viz také oddíl 2.2). 

3.3.2 Analýza

Jakmile máme obecnou představu o tom, čeho bychom 
chtěli dosáhnout, musíme shrnout pokud možno co nej-
více informací o současné situaci. Je důležité, abychom 
dali dohromady všechny aspekty, které daný problém 
postihují a které by mohly vést k jeho řešení a dosažení 
cílů. Klíčové je najít, co lidi od cyklistiky odvádí a co je 
odrazuje. Pro strategické plánování cyklistické infra-
struktury je nutné sebrat všechny poznatky o stávajícím 
cyklistickém prostředí. Neznamená to pouze sbírat infor-
mace o cyklistické infrastruktuře, ale také o aktuálních 
službách pro cyklisty a existujících zainteresovaných sku-
pinách (zájmové cyklistické skupiny, občanská sdružení 
apod.). Před zahájením samotného plánování je nutné 
pokrýt všechny důležité aspekty.

Fáze sběru je důležitá zvláště proto, abychom před zapo-
četím plánování měli v ruce všechny důležité otázky, 
a žádná nezůstala stát stranou. Jestliže nám stále něco 
chybí, musíme se k tomu vrátit a najít pro získání daných 
informací vhodnou cestu. Poté, co analýzu dokončíme, 
je čas na rozvedení cílů do konkrétních kroků a etap. 
Výsledky každé etapy musí být měřitelné. Za tímto úče-
lem musíme najít indikátory, které dobře popisují klí-
čové změny a posuny v problémech.
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Obrázek 7: Výměna názorů mezi zainteresovanými stranami
Zdroj: TUHH 2012

Vybrané indikátory, které pomáhají vyhodnotit situaci 
a monitorovat stav procesu, najedete v kapitole 5.1. Exi-
stuje také projekt BYPAD nabízející účinný postup, jak 
systematicky vyhodnocovat stávající strategie zavádění 
cyklistiky do měst. Více se o něm dozvíte v kapitole 6.

Již v této rané fázi je možné do výzkumu zapojit zain-
teresované strany. Zapojení lidí, kteří na kole po městě 
jezdí, pomůže vytvořit představu, jaké problémy mají 
a jak danou situaci vidí. Stejně tak zajímavá může být 
představa místní samosprávy. Jak na zapojení zaintere-
sovaných stran se dozvíte v části IV.

3.3.3 Vytvoření koncepce

V této fázi jsou na základě analýzy a definovaných kroků 
vybrána opatření, která vedou k naplnění daných stra-
tegických vyšších cílů. Představy a cesta k jejich napl-
nění musí být sepsána v tzv. akčním plánu. Představu 
o nabídce možných opatření lze získat buď z již existu-
jících řešení, nebo pakliže tato nevyhovují, lze vyvinout 
nová opatření. Příklady nejúspěšnější praxe jsou publi-
kovány na internetu, v cyklistických časopisech nebo 
na cyklistických serverech (např. www.eltis.org, pozn. 
překl.).

V průběhu strategického plánování se jako typický pro-
blém objevují nedostatky v síti cyklistických tras. Čas-
tým případem je, že síť dostatečně nespojuje všechny 
potřebné zdroje a cíle cest. Cyklistické síti tedy chybí 
celistvost. V případě, že jsme v průběhu analýzy tyto 
nedostatky zjistili, cílem koncepce bude zlepšení sítě 
tras k její úplnosti a celistvosti a vytvoření nových chy-
bějících spojení. To může například znamenat, že je 
potřeba vytvořit nová spojení mezi centrem města 
a obytnými čtvrtěmi. Více se o tomto problému dozvíte 
v oddíle 4.2.

Jinde už spojení možná existují, mají ale řadu zajížděk 
a cestu nadmíru zdržují. V takovém případě může být 

vhodným opatřením umožnění průjezdu pro cyklisty 
oběma směry v jednosměrkách (tedy vytvoření nových 
kratších spojení) nebo postavení lávky či podjezdu (vytvo-
ření „zkratek“). 

K častým časovým ztrátám u cest na kole dochází na svě-
telně řízených křižovatkách. Zde můžeme například zkrá-
tit čekací dobu pro cyklisty na semaforu, vytvořit kru-
hové objezdy nebo najít jinou paralelní trasu, která má 
menší množství světelných signalizačních zařízení.

Jestliže ve městě dochází k velkému počtu dopravních 
nehod, je problémem malá bezpečnost cyklistiky. Raději 
než řešit celou dopravní síť najednou, mohou se opat-
ření zaměřit na konkrétní nebezpečná místa, kde se ode-
hrává nadprůměrný počet kolizí. Dalším opatřením může 
být celoměstská kampaň za zvýšení bezpečnosti jízdního 
kola nebo škola cyklistiky pro nejzranitelnější skupiny 
(například školní děti a mládež). 

Když dáme dohromady všechna opatření, která přichá-
zejí v úvahu, musíme z nich vybrat ta nejlepší. Můžeme 
z nich sestavit několik scénářů, přičemž každý scénář 
představuje jinou kombinací různých opatření. U kaž-
dého z nich musíme zvážit jeho náklady a předpokládané 
dopady. Nejlepší scénář by měl být vybrán a realizován.

Do vytváření scénářů je možné zapojit zájmové skupiny. 
Různé zainteresované strany mohou buď vytvářet vlastní 
scénáře, nebo se mohou na tvorbě podílet přímo v roli 
„spolupachatelů“, šiřitelů myšlenek a příznivců. Tento 
postup je podrobněji popsán v části IV. Komunikace a plá-
nování.

3.3.4 Fáze realizace

Realizace může začít ihned, jakmile jsou stanoveny 
všechny cíle a vybrána odpovídající opatření k jejich 
dosažení. V takové chvíli je důležitou otázkou podoba 
a způsob provedení jednotlivých opatření. V závislosti 
na povaze opatření bývá někdy vhodné jednotlivé kroky 
rozdělit na fáze a zavádět je postupně. Pomůže vám to 
zorientovat se, protože často nelze učinit všechny věci 
najednou. Při zavádění v několika fázích je klíčové určit, 
co je prioritní, nebo co přinese okamžitý efekt a co se dá 
udělat později, aniž by to ohrozilo celkové cíle. Napří-
klad jestliže plánujete přestavět křižovatky na kruhové 
objezdy, protože jsou bezpečnější, je potřeba vybrat 
nejdříve takové, kde bývá nejvíce kolizí nebo kudy jezdí 
nejvíce cyklistů. Musíte tedy sestavit žebříček křižova-
tek podle jejich priorit. 

Když známe postup řešení, můžeme přistoupit i k dopro-
vodným průvodním opatřením. Jedním z nich je nutnost 
monitorovat postup kroků. Pakliže se nám něco nedaří, 
musíme zvážit, zdali to představuje vážné ohrožení cel-
kových cílů a výsledků. 
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Vize

Hamburk se svými 1,8 miliony obyvatel má jasnou před-
stavu o tom, být rozvíjejícím se městem, které usiluje 
o kvalitní prostředí pro život a být přátelské k rodi-
nám. Strategie je navržena na období 15 let. Jedním 
z hlavních cílů je zvýšit počet cest na kole na dvojná-
sobek. 

Hlavní cíle:

1. zvednout počet cest na kole z 9 % (2002) na 18 % 
(2015), první průběžné vyhodnocení proběhlo v roce 
2008;

2. zvýšení bezpečnosti provozu (zejména ve vztahu 
k cyklistům);

3. zahuštění sítě cyklistických tras, zejména posíle-
ním spojnic mezi jednotlivými částmi města;

4. zlepšení celkové atmosféry cyklistiky ve městě;

5. zajištění financování cyklistické infrastruktury a sou-
visejících opatření.

Principy:

1. shoda s nadřazeným strategickým plánem dopravy 
Hamburku;

2. shoda s národní cyklostrategií;

3. cyklistika je považována za část systému dopravní 
obsluhy města (jízdní kolo je i právně považováno 
za dopravní prostředek);

4. zlepšení infrastruktury, služeb a informovanosti 
(komunikace);

5. zohlednění specifických potřeb jednotlivých částí 
města (např. centra nebo naopak okrajů města);

6. snaha zužitkovat potenciál, který cyklistika ve městě 
má;

7. účinný systém koordinace mezi jednotlivými silo-
vými složkami města (tj. politiky, magistrátem 
a odborníky na rozvoj města);

8. zapojení širokého spektra institucí, sdružení a zájmo-
vých organizací;

9. proces plánování a rozvoje je považován za ote-
vřený stav, který je nutný stále hodnotit a vylep-
šovat. 

Obrázek 8: Cyklostrategie města Hamburk (Německo)
Zdroj: Město Hamburk (2005)

Případová studie: Cyklostrategie města Hamburk

3.3.5 Závěr a zhodnocení projektu

Fáze realizace končí tehdy, jestliže byla provedena 
všechna opatření k dosažení určitého efektu. Jestliže 
končí i celý projekt, musíme se zamyslet, co je potřeba 
k udržení dosažených výsledků. Pokud to vyžaduje další 
práci, musíme najít vhodnou podobu jejího zajištění, 
včetně financování. V oblasti dopravy je běžné, že zod-
povědnost za návazné práce (údržba opatření) přebírá 
veřejná správa ať již zavedením nové pozice na úřadě, 
či přidělením zodpovědnosti stávající osobě. 

Na konci každého projektu většinou přichází vyhodno-
cení, evaluace. Vyhodnocení znamená srovnání počáteč-
ních vstupních cílů s dosaženými výsledky. Porovnání sta-
novených cílů s výsledky nám umožní říci, zdali a do jaké 
míry byl projekt úspěšný (k vyhodnocení podrobně v kapi-
tole 5). Ale měřená úspěšnost projektu není jediným 
důležitým parametrem. Jelikož po něm budou následo-
vat další nové projekty a snahy něco udělat, je důležité 
také sebrat a vyhodnotit zkušenost jednotlivých stran, 
které se projektu zúčastnily.

Radverkehrsstrategie
für Hamburg
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Podle nařízení cyklostrategie města Hamburku, která 
byla přijata v roce 2005, musí odbor rozvoje každé 
ze sedmi hamburských městských částí vytvořit vlastní 
cyklostrategii pro svoje území.

Počínaje dubnem 2008 se začaly intenzivně setkávat 
místní zainteresované strany, aby vytvořily cyklostra-
tegii pro městskou část Bergedorf (120 000 obyvatel). 
Plánování se účastnili zástupci magistrátu města Ham-
burku, zástupci městské části Bergedorf, silniční správní 
úřad, policie, radní, německý automotoklub ADAC, 
německý cyklistický klub ADFC, dopravní klub VCD, 
místní podnikatelé, obyvatelé a další.13

Účastníci rozdělili problematiku na tři okruhy a shodli 
se na základních principech: strategii pro Bergedorf, 
na síti cyklistických tras po městě a síti cyklistických tras 
v okolí města. Strategie se dotýkala těchto skupin:

13 City of Hamburg (2008a)

Případová studie: Cyklostrategie městské části Hamburg-Bergedorf

Další literatura

Federal Ministry of Transport, Building and Housing (Ed.) (2002): German National Cycling Strategy 
http://edoc.difu.de/edoc.php? id=YFGDITZ2.

City of Copenhagen (Ed.) (2012): Copenhagen cycling policies. http://www.kk.dk/sitecore/content/
Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/LivingInCopenhagen/CityAndTraffic/CityOfCyclists/
CopenhagenCyclePolicy.aspx.

• každodenní cyklisté;

• školní děti a mládež;

• pravidelně dojíždějící;

• rekreační cyklisté a turisté na kolech;

• sportovní cyklisté.

Strategie Bergedorfu se ubírala několika směry:

• atraktivní a bezpečná cyklistická infrastruktura 
(zahrnuje jak trasy, tak i parkování);

• návazné služby pro cyklisty;

• komunikace a PR pro lepší obraz cyklistiky;

• výstavba, koordinace a údržba;

• turistika a výstavba rekreačních tras;

• parkování (lepší kvalitní parkovací místa, zejména 
na stanicích veřejné dopravy).

Obrázek 9: Městská 
cyklistická síť Bergedorf 
(Německo)
Zdroj: Město Hamburk 
2008b
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díl od měst se slabou nebo rozvíjející se cyklistikou totiž 
dokáží získat dostatek dat o stávajícím cyklistickém cho-
vání (viz úvod). Vedle hlavních spojnic je pro kohezi sítě 
důležitá také hustota tras. Čím menší je vzdálenost mezi 
trasami (čím je síť hustší), tím větší je výběr např. mezi 
rychlou trasou podél hlavní silnice nebo pomalejší tra-
sou skrze vedlejší ulice. Nebo můžeme pro změnu volit 
mezi přímou trasou, která vede přes kopec nebo delší 
trasou po rovině. Kromě celistvosti samotné cyklistické 
sítě musí existovat i provázanost s ostatními dopravními 
sítěmi. Jelikož podstatná část cest na kole vede ze sta-
nice nebo do stanice veřejné dopravy, klíčové je zejména 
provázání se sítí veřejné dopravy.14 

4.1.2 Přímost

Přímost sítě udává vzdálenost nebo čas jaký potřebu-
jeme, abychom se dostali ze startu do cíle cesty. 

Přímočarost z hlediska vzdálenosti je vyjádřená tím, 
do jaké míry nás síť nutí zajíždět si. Čím více se trasa 
z bodu A do bodu B podobá přímce, tím je lepší pro cyk-
listy. Protože zajížďky a delší trasy prodlužují dobu jízdy 
a zvyšují fyzickou námahu, mohou na cyklisty působit 
odrazujícím dojmem. 

Plynulost z hlediska času znamená taková spojení, která 
poskytují optimální dopravní proud. Čím méně zastá-
vek a zdržení na cestě, tím lepší plynulost z hlediska 
doby jízdy. Každé zastavení a rozjíždění vyžaduje vedle 
časové ztráty i spoustu námahy a energie. Kritériem 
v tomto ohledu může být počet míst křížení, na kterých 
nemá cyklista na své cestě přednost. Na páteřních tra-
sách by se takové situace neměly vyskytovat vůbec, 
nebo by se měl počet těchto míst blížit nule. Jako vhodný 
ukazatel může sloužit počet zastavení na jeden kilo-
metr. Výzkum v různých nizozemských městech ukázal, 
že počet zastavení se liší od 0,40 do 1,56 zastavení 
na kilometr.15

Z hlediska dopravní politiky by měla být v zastavěných 
oblastech cyklistická síť přímočařejší, než silniční síť pro 
automobily. Toto opatření učiní z jízdního kola rychlejší 
dopravní prostředek po městě než auto. Docílit toho lze 
například zřizováním obousměrného průjezdu pro cyk-
listy v jednosměrných komunikacích nebo vytvářením 
nových zkratek (např. propojení 2 ulic nebo zklidněných 
zón pouze pro nemotorovou dopravu, pozn. překl). 

14 Odstavec převzat a upraven z konsorcia PRESTO (2010a)
15 Odstavec převzat a upraven z konsorcia PRESTO (2010a)

4. Plánování cyklistické sítě

Jedním z nejdůležitějších úkolů na strategické úrovni 
plánování cyklistické infrastruktury je návrh celistvé sítě 
cyklistických tras. Cyklista se potřebuje dostat ze star-
tovního bodu do pokud možno co největšího počtu cílů. 
Ale moci dojet do velkého počtu cílů není jediný poža-
davek na cyklistickou síť. Klíčové je zajistit dostatečnou 
kvalitu cyklotras vč. návazností a kde je potřeba, nabíd-
nout také návazné služby. 

4.1 Pravidla navrhování

Jak již bylo řečeno výše, cyklistika může být velkým 
pomocníkem pro efektní, udržitelnou a zdravou měst-
skou dopravu. Vytváření městského prostředí, které s jízd-
ními koly počítá, má určitá daná pravidla, která je dobré 
mít vždy na paměti. V kontextu cyklistiky je třeba napl-
nit pět základních požadavků:

• Celistvost (spojitost)

• Přímost (ve smyslu vzdálenosti i času)

• Bezpečnost

• Komfort

• Atraktivita

Ačkoli jsou komfort a atraktivita důležitými parametry, 
na úrovni plánování sítě nehrají tak velikou roli. Týkají 
se spíše otázky konkrétní podoby stezek a jejich křížení 
(viz oddíl II. Cyklistická infrastruktura).

4.1.1 Celistvost (spojitost)

Celistvost je základní vlastnost cyklistické sítě. Znamená, 
že každý obyvatel může dojet na kole do svého cíle. Bez 
celistvosti žádná síť vlastně neexistuje, jen soubor izo-
lovaných cyklistických tras. Míra celistvosti je otázka 
měřítka — síť je tím spojitější, čím větší počet tras 
se setkává a protíná, a čím větší nabídku cest cyklista 
pro svoji cestu má. Celistvost má pro obyvatele stěžejní 
význam — udává totiž míru, do jaké mohou dojet do cíle 
po cestě podle svého výběru. 

Abychom dokázali navrhnout celistvou síť, musíme dobře 
znát zdroje a cíle cest ve specifickém cyklistickém kon-
textu. Uděláme-li spojnice mezi možnými zdroji a cíli, 
dostaneme představu o hlavních směrech dopravního 
toku. Města se zavedenou cyklistikou mohou využít počí-
tačového modelování vzorců dopravního chování. Na roz-
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4.1.3 Bezpečnost

Základní otázky bezpečnosti nespočívají pouze ve fyzic-
kém návrhu tras. Vhodně navržená cyklistická síť může 
bezpečnosti velmi přispět. Hlavní principy jsou uvedeny 
níže.

• Snaha vyhnout se konfliktům při křížení. V zastavě-
ném území toho často není možné dosáhnout bez 
určitého snížení plynulosti cesty. Ačkoli na papíře 
vypadají z hlediska bezpečnosti různé lávky a pod-
jezdy skvěle, ve skutečnosti jsou často lepší sema-
fory a prvky dopravního zklidnění motorové dopravy.

• Oddělení různých dopravních způsobů. Jestliže je 
rozdíl v rychlostech mezi auty a cyklisty příliš vysoký, 
měli by být uživatelé od sebe odděleni a každý by 
měl jezdit na vlastní síti tras. Základním pravidlem 
je oddělovat cyklisty od motorové dopravy tam, kde 
se pohybují motorová vozidla vyšší rychlostí než 
50 km/h. 

• Snížit rychlost na konfliktních místech. Tam, kde 
není možné od sebe jednotlivé dopravní prostředky 
oddělit, měly by být rychlosti jednotlivých účast-
níků co nejvíce sblíženy. Rychlost jízdního kola jako 
prostředku s nejnižší jízdní rychlostí je dána. Maxi-
mální rychlost pro motorová vozidla by měla být 
50 km/h, nicméně snížení na 30km/h je mnohem 
vhodnější. Rychlost 30km/h přináší mnohé výhody 
např. výrazné snížení závažnosti dopravních nehod. 

• Vytvořit rozeznatelné a čitelné kategorie silniční 
sítě. Pro bezpečnost je klíčové, aby byly dopravní 
situace čitelné a pochopitelné. Cesty stejné kate-
gorie (podobné funkce) by měly mít jednotnou 
podobu. Rozeznatelnost sítě činí potenciální kon-
fliktní situace více čitelné a lépe předvídatelné, což 
vede k tomu, že i uživatelé se v těchto místech 
chovají více předvídatelně.16

• Situace, jež vyvolávají typické problémy s komfor-
tem, je třeba navrhnout co nejtransparentněji. 
Například podjezdy či tunely mohou, jsou-li příliš 
temné, vzbuzovat v lidech pocity strachu. Ujistěte 
se, že při průjezdu vidí uživatel konec tunelu 
a že průjezd neskrývá žádná temná místa. Jestliže 
nejkratší cesta vede opuštěnými nebo neosvětle-
nými místy, navrhněte ještě další alternativu. Jest-
liže alternativní trasa skýtá pocit bezpečí, potom 
nevadí, že je delší.

4.1.4 Atraktivita

Jízda na kole je atraktivní tehdy, jestliže je cyklistická 
infrastruktura vhodně začleněna do vstřícného a příjem-

16 Odstavec převzat a upraven z konsorcia PRESTO (2010a)

ného prostředí. Atraktivita cyklistiky je záležitostí vní-
mání a celkového naladění a ve výsledku může mít 
na potenciální uživatele silný kladný nebo odpudivý vliv. 
Jelikož je vnímání a prožívání osobní stránkou každého 
člověka, je těžké stanovit obecná pravidla. Klíčový para-
metr, který by měl být zohledněn při plánování a analý-
zách uživatelské přívětivosti a vnímaných nedostatků, 
je vzhled. Vedle vzhledu samotné infrastruktury je důle-
žité, jakou povahu má okolní krajina a scenérie, a jakou 
podobu daná část města. Tyto faktory se podílejí na důle-
žitém pocitu subjektivní bezpečnosti uživatele, který 
může být silně prožíván zvláště ve večerních a nočních 
hodinách. Motorová doprava, kterou musí cyklista na své 
cestě míjet, vždy obtěžuje. Ať již jako zdroj hluku, zplo-
din nebo potenciálního ohrožení. Kontakt cyklisty s moto-
ristou by měl být pokud možno minimalizován. V praxi 
je to ale zřídkakdy možné, jelikož rušné silnice nabízejí 
často přímočaré a plynulé spojení. V případě, že k nim 
existují varianty, je dobré je zvážit. 

4.1.5 Komfort

Komfort znamená navození takové situace, kdy je jízda 
na kole příjemným, uvolňujícím zážitkem. Fyzická akti-
vita i duševní námaha při cestování na kole by měly být 
minimalizovány na nejnižší možnou míru. Pro hladkou 
jízdu je nutné zbavit se častých změn. Opakované zasta-
vování a rozjíždění se může být unavující a stresující. 
Nízká kvalita stezek nebo nedostatečná údržba vede 
k nepohodlné roztřesené jízdě. Taková situace klade 
na cyklistu celkově vysoké nároky. Vyžaduje totiž nut-
nost koncentrovat se na udržení rovnováhy a zároveň 
předvídat a vyhýbat se nerovnostem v povrchu. V málo 
kvalitní síti tras může být problém zorientovat se a najít 
správný směr cesty. Proto je nutné kvalitní značení tras 
s dobře viditelnými značkami a ukazateli.

4.1.6 Hierarchie dopravních cílů

Ve skutečnosti mohou někdy být tyto jednotlivé poža-
davky navzájem v konfliktu nebo se i vzájemně vylučo-
vat. Pak je otázkou jak dosáhnout potřebné rovnováhy. 
Představte si například následující situaci:

• Nejpřímější cesta často vede podél frekventovaných 
silnic, a proto bývá méně bezpečná a neatraktivní. 
Výstavba odděleného vedení trasy může zajistit 
vyšší bezpečnost. Jiná alternativní trasa mimo moto-
rovou dopravu může být bezpečnější a atraktivnější, 
ale zase bývá delší a spletitá.
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• Z důvodů vyšší bezpečnosti jsou někdy cyklisté 
nuceni zajíždět si na lávku, do podjezdu nebo opa-
kovaně zastavovat na světelné křižovatce. Obě 
řešení snižují přímost (zajížďka, čekání na kříže-
ních) a komfort (ztracená výška, zastavení a roz-
jezd).

• Přímočaré trasy často vedou skrze plochy zeleně 
(parky) nebo mimo zastavěné území. Takové trasy 
mohou být sice vizuálně atraktivní, ale zase vyvo-
lávají za šera a tmy pocity nebezpečí.

Standardizovaný postup, jak seřadit jednotlivé parame-
try podle priorit, neexistuje. Ale platí obecné pravidlo, 
že nejvyšší prioritu má bezpečnost. Je možné trasy roz-
dělit podle jejich účelu na užitné a rekreační. Užitné 
trasy lidé používají, když se potřebují dopravit do něja-
kého zařízení (např. školy, práce). V takovém případě je 
nejdůležitější délka cesty a cestovní čas. Rekreační trasy 
slouží k aktivnímu odpočinku a výletům po krajině. Někdy 
je těžké jednotlivé trasy jasně odlišit. Čím častěji cyk-
lista danou trasou jezdí, tím důležitější pro něj je vzdá-
lenost a cestovní čas. Rychlé a snadné trasy jsou klíčové 
pro každodenní cestování a méně záleží na tom, že neve-
dou tolik atraktivními lokalitami. A obráceně platí, že pro 
rekreační trasu je klíčová její atraktivita a případné zají-
žďky tolik nevadí. 

4.2 Navrhování sítě

Následující kapitoly se budou zabývat navrhování sítě 
cyklistických tras. Pasáže obsahují doporučení, jak navr-
hovat cyklistickou síť od samého počátku.

4.2.1 Určení zdrojů a cílů cest

Nalezení hlavních zdrojů a cílů cest v řešené oblasti je, 
stejně jako u jiného dopravního prostředku, prvním kro-
kem v plánování. Zdroje cest jsou místa, kde lidé svoje 
cesty začínají. Cíle cest jsou místa, na která směřují. 
V určitém pohledu je každý zdroj cesty také cílovou des-
tinací a každá destinace také zdrojem cesty. Pro naše 
účely rozumíme zdroji všechny domovy a domácnosti, 
ze kterých se lidé vydávají na cesty, a zdroje jsou pak 
všechny instituce (školy, zaměstnání), do kterých ces-
tují.17

Podle měřítka ve kterém pracujeme, vypadá také podoba 
cílů našich cest. Ve větším měřítku celého městského 
regionu může být za jedno cílové místo označeno celé 
městské centrum, v podrobnějším měřítku pak začneme 
uvnitř centra rozlišovat jednotlivé části a oblasti.

17 Odstavec převzat a upraven z konsorcia PRESTO (2010a)

Jelikož jsou všechny rezidenční oblasti a městské části 
považovány za zdroje cest, měly by mít co největší počet 
spojnic do co největšího počtu míst. Typickými cíli cest 
například jsou: 

• školy a univerzity;

• nákupní střediska;

• sportoviště;

• místa s vysokou koncentrací pracovních míst, jako 
jsou sídla velkých společností nebo průmyslové zóny;

• hlavní přestupní uzle a významné stanice veřejné 
dopravy (vlak, autobus, tramvaj, metro).

Každé ze zařízení přitahuje lidi z různě velké vzdálenosti 
(spádové oblasti). Například pro základní školu je důle-
žité, aby byla dostupná zejména z nejbližšího úzkého 
okolí, jelikož většina žáků a učitelů žije někde poblíž. 
To samé platí u malých obchodů s lokální klientelou. 
Do opozice k nim stojí městská centra a velké obchodní 
areály, které jsou důležitými cíli cest pro mnohem větší 
spádovou oblast. 

Abychom odhadli důležitost konkrétního cíle cest, můžeme 
ho posoudit podle jeho velikosti (viz tabulka 4) a všechny 
shodně veliké cíle můžeme zahrnout do jedné skupiny. 
Čím větší dané zařízení je, tím přímočařeji a po lepší 
trase by mělo být dostupné.

Zařízení Indikátor

škola počet žáků

univerzita počet studentů

obchod obchodní plocha v m2

divadlo, kino, stadion počet míst k sezení

obchodní čtvrť počet pracovních míst

veřejná doprava počet spojů

Tabulka 4: Navrhované indikátory k posouzení různých 
zařízení
Zdroj: Vlastní shrnutí

Poté, co byly určeny všechny důležité cíle, je možné je 
jednoduše na mapě propojit rovnými čarami (viz obrá-
zek 10). Získáme tak podobu tzv. preferované (teore-
tické) sítě, neboli soubor spojnic s vysokým dopravním 
potenciálem, které jsou klíčové pro funkčnost faktické 
sítě.

Jestliže máme data o cyklistické dopravě, pomohou nám 
v navrhování preferované sítě. Podle nich určíme, jaká 
cílová místa jsou mezi cyklisty preferovaná. 
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Obrázek 10: Preferenční síť
Zdroj: Vlastní ilustrace

Obrázek 11: Trasy v síti
Zdroj: Vlastní ilustrace
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Jelikož nejdůležitější cílová místa obvykle leží v centru 
města, často získáme podobu radiální sítě s hlavními tep-
nami vedoucími do centra. To se týká zejména malých 
a středně velkých měst. Může být však vhodné doplnit 
radiální síť o okruhy tras vedoucích kolem centra. Zís-
káme tak přímé spojení se sousedními oblastmi, aniž 
bychom museli vždy cestovat přes městské centrum. 

4.2.2 Převedení preferované sítě 
do skutečných tras

Preferovaná síť, kterou jsme vytvořili v předešlém kroku, 
je tvořena přímkami a neodpovídá skutečné podobě 
dopravní sítě se všemi svými záhyby a překážkami. Přímé 
linky by tak měly být přepsány do reálné komunikační 
sítě. Na mapě by měly být překresleny do stávajících ulic 
a s prvky cyklistické infrastruktury (viz obrázek 11). 
Vyjdou nám najevo chybějící spojení a potřebné zkratky, 
které bude nutné vytvořit. Na prvním místě pro daný 
směr vždy zvolíme nejkratší a nepřímočařejší trasu. Poté 
ji zhodnotíme podle dalších kritérií. Důležitou otázkou 
bude rozhodnutí, zdali pro dané spojení volit oddělené 
nebo společné vedení s ostatními druhy dopravy. Výhody 
a nevýhody jsou popsány v kapitole 4.3.4.18

Dobrý plán cyklistických tras musí nabízet odpovídající 
cyklistickou infrastrukturu v přiměřené vzdálenosti 
od zdrojů i cílů cest. Jelikož zdroje a cíle bývají větši-
nou rozesety po celém městě, musí být i cyklistická síť 
úplná, a nemůže se omezovat pouze na dostupnost urči-
tých míst.

Určení trasy a nároků na její provedení závisí na její 
důležitosti v rámci sítě, tj. počtu cyklistů, který po dané 
trase nyní jezdí a který je tam očekáván v budoucnu. 
Jestliže známe počty cyklistů, kteří mezi danými oblastmi 
již jezdí, měli bychom je k danému spojení přiřadit. 
Údaje o dopravním chování nebo sčítání cyklistů v urči-
tých bodech ve městě nám také mohou napovědět při 
výběru hlavních cyklistických tras. Dopravní modelování 
je užitečné pouze ve městech s vysoce rozvinutou cyk-
listikou. Zde může posloužit například při výpočtech, 
kolik lidí by využívalo novou cyklistickou lávku apod.

Při plánování tras zjistíme, že některé trasy využívá více 
cyklistů než jiné. Některé trasy totiž slouží jako spojnice 
mezi různými částmi města. Proto můžeme síť cyklistic-
kých tras rozčlenit do různých úrovní na: síť hlavních 
tras (využívaných na delší cesty po městě) a sběrné trasy 
na úrovni čtvrtí nebo městských částí. Je zřejmé, že páteřní 

18 Odstavec převzat a upraven z konsorcia PRESTO (2010a)

cyklotrasy by měly mít takovou podobu, která odpovídá 
vyššímu počtu uživatelů.19

4.2.3 Vytvoření hierarchie sítě

Síť, kterou jsme vytvořili v předchozích krocích, bere 
v úvahu pouze hlavní zdroje a cíle cest a hlavní trasy 
mezi nimi (viz obrázek 12). Tyto trasy jsou páteřními tra-
sami budoucí sítě. Ale protože existuje mnohem větší 
počet zdrojů a cílů (v určitém smyslu je zdrojem každá 
domácnost), cyklistická síť musí být celistvá. Je to stejný 
případ jako u klasické silniční sítě, kde existuje hierar-
chie podle důležitosti spojení (viz obrázek 13). Katego-
rie silnic sahají od dálnic, přes hlavní silnice, až po místní 
silnice uvnitř čtvrtí. Stejný princip můžeme uplatnit 
i na síť cyklistických tras. V různých časových obdobích 
na různých místech ve městě mají totiž cyklisté odlišné 
potřeby: krátké cesty nebo dlouhé cesty, užitkové cesty 
či rekreační vyjížďky, potřeba rychlé trasy nebo naopak 
trasy s důrazem na bezpečnost. Abychom dokázali těmto 
potřebám vyhovět, můžeme síť tras rozčlenit do třech 
úrovní:

• páteřní trasy — fungují jako spojnice na úrovni 
celého města nebo mezi městy. Slouží k propojení 
předměstí s centry, ale také k propojení vesnic 
a měst mezi sebou mimo zastavěné území;

• hlavní trasy — slouží k cestám obyvatel po městské 
části nebo městské čtvrti uvnitř města poskytují 
hlavní spojení mezi městskými částmi a hlavními 
oblastmi dojíždění;

• místní trasy — slouží jako přístupy na úrovni jed-
notlivých sousedství, jedná se v podstatě o každou 
ulici nebo trasu, která je pro cyklisty využitelná 
a která spojuje jednotlivé budovy a jiné zdroje 
a cíle s cyklistickými trasami vyšší úrovně.20

Je zřejmé, že každá komunikace musí vykazovat ales-
poň minimální standardy použitelnosti pro jízdní kolo. 
Jedině tak dohromady vytvoří celistvou funkční síť. Jest-
liže srovnáme trasy podle hierarchie, systém nám poskytne 
rychlé páteřní trasy, umožní přepravit větší množství 
cyklistů a zajistí větší bezpečnost.

Způsob provedení jednotlivých úrovní cyklotras (páteřní, 
hlavní a místní cyklotrasy) se může lišit i způsobem fyzic-
kého provedení, není to ale nutnou podmínkou. 

Způsob provedení by měl odpovídat očekávané intenzitě 
cyklistického provozu. Základní pravidla, jak musí 
za daných podmínek trasa vypadat, budou představena 
v kapitole 4.4.

19 Clean Air Initiative (Akce čistý vzduch, 2009)
20 Konsorcium Presto (2010a)
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Obrázek 12: Úroveň páteřních a hlavních tras sítě
Zdroj: Vlastní ilustrace

Obrázek 13: Celistvá síť tras různých úrovní
Zdroj: Vlastní ilustrace
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4.3 Důležité vlastnosti sítě

Při navrhování sítě jsme nuceni udělat některá rozhod-
nutí. Následující seznam vlastností nemá univerzální 
platnost a měl by být uplatňován pouze tam, kde jsou 
pro to zřejmé důvody. Jelikož je vždy nezbytné znát 
podrobně skutečnou situaci ve městě, je obtížné vytvá-
řet síť pouze jen „na papíře“. Dobrá vstupní analýza nám 
dokáže ušetřit spoustu peněz, např. když dokážeme najít 
řešení, jak přizpůsobit existující komunikace, aniž bychom 
byli nuceni stavět stezky zcela nové.

4.3.1 Účel trasy — užitná a rekreační síť

Abychom se dokázali zaměřit na cyklistiku jako způsob 
dopravy, musíme užitnou síť tras pro dojíždění vytvořit 
jako protiklad k síti tras pro rekreaci. Smyslem užitkové 
či funkční sítě cyklotras je poskytnout spojení při užit-
kových dopravních cestách jako je nakupování, cesta 
do zaměstnání, za vzděláním, do společnosti či zábavou 
atd. Základní podmínkou pro tyto cesty je jejich přímo-
čarost. Na druhou stranu lidé jízdní kolo používají i jako 
prostředek pro relaxaci. Atraktivita, požitek z jízdy a záži-
tek z okolí jsou těmi nejdůležitějšími vlastnostmi rekre-
ační trasy. Zde tolik nevadí, když trasa nevede zcela 
přímo.

Ve městech a jejich okolí stále roste poptávka po rekre-
ačních trasách. Jestli je pro užitkové dopravní trasy klí-
čová rychlost a přímočarost, pro odpočinkové trasy hraje 
mnohem větší význam jejich okolí. Je zavedeným zvy-
kem, že se turistické dálkové a tematické trasy vyzna-
čují specifickým značením.21 Řada rekreačních cyklotras 
prochází skrze město a vede přes jeho centrum. Dochází 
tak k reálnému prolínání užitných a rekreačních cyklo-
tras a vzájemnému včleňování jedné do druhé. Mnoho 
rekreačních cílů je v městském centru nebo v blízkosti 
dopravního (železničního) uzlu. Na druhou stranu i dopravní 
cyklisté rádi využijí alternativní trasu, která nevede stej-
ným směrem jako rušná ulice, ale v bezpečné a klidné 
vzdálenosti od ní. Proto je při navrhování sítě stále nutné 
počítat s oběma způsoby využití. Umožní nám to kom-
binovat zdroje na dopravu se zdroji určenými na turis-
tiku a volný čas. Tato kombinace zdrojů poskytuje mož-
nost mnohem vyššího financování, které vede k ucelené, 
vysoce kvalitní cyklistické infrastruktuře. Protože pro-
vázání sítě s uzly veřejné dopravy umožňuje rozvoj kom-
binovaných cest s přestupem na veřejnou dopravu, je 
klíčovou podmínkou jak pro dopravní tak i pro rekreační 
cyklistiku.22

21 Konsorcium PRESTO (2010a)
22 Odstavec převzat a upraven z konsorcia PRESTO (2010a)

4.3.2 Překrývání sítě tras

Často vedle sebe existují dvě sítě cyklistických tras: užit-
ková síť pro každodenní dojíždění a rekreační síť pro 
relaxaci a odpočinek. Když překryjeme jednu síť druhou, 
nejdříve ze všeho je potřeba se podívat, kde se obě sítě 
vzájemně kříží. Do značné míry mají dopravní i rekre-
ační cyklisté stejné potřeby a byla by škoda, kdyby jedna 
skupina nemohla jezdit po trasách skupiny druhé. Záro-
veň je nezbytné zjistit, zdali by případná nová spojení 
mezi sítěmi nezahustila celkovou celistvost obou sítí. 
Větší hustota sítě umožní cyklistům na jejich cestách 
lepší možnosti volby odpovídající trasy.23

4.3.3 Sítě ostatních druhů dopravy

Po navržení a propojení sítě užitkových a rekreačních 
cyklistických tras se budeme věnovat jejímu vztahu 
k ostatním dopravním sítím. V oblasti silniční dopravy 
se zaměříme zejména na přivaděče do oblasti (radiály) 
a sběrné komunikace, u veřejné dopravy nás budou zají-
mat spojení a bariéry. Synergie mezi cyklistickou dopra-
vou a veřejnou dopravou bude popsána níže. Nyní se zamě-
říme na vzniklé bariéry. Zde jsou kritéria, pomocí kterých 
můžeme odhalit konflikt mezi sítěmi:

• funkce nebo zamýšlená funkce cyklistické trasy 
(úseku);

• do jaké míry se navrhované úpravě podaří vyřešit 
dopravní závady a poslouží tak jako kvalitativní 
zlepšení pro cyklisty;

• jaké důsledky nastanou, když nebudou všechna spo-
jení vyřešena najednou, nebo když některá budou 
mít nízkou kvalitu.

Ve skutečnosti se ukazuje, že překrývání sítě cyklistic-
kých tras se sítěmi jiných dopravních prostředků se věnuje 
poměrně malá pozornost. Nicméně jelikož návaznost 
mezi sítěmi do jisté míry určuje také celkovou kvalitu 
sítě, neměla by zůstat zcela opomenuta. Statistiky uka-
zují, že ve městech, kde cyklisté musí často křížit rušné 
silnice, je v průměru vyšší nehodovost než tam, kde je 
takových křížení méně.

Koordinace mezi sítěmi cyklistických tras a silniční dopravy 
je účinný nástroj ke zvyšování bezpečnosti. Z pohledu 
cyklistické sítě je dobré, když hlavní silnice velkých rezi-
denčních oblastí vedou po okrajích mimo jejich jádro, 
zatímco cyklotrasy vedou centry a co nejhustěji je pro-
stupují skrz naskrz.24

23 Odstavec převzat a upraven z konsorcia PRESTO (2010a)
24 CROW (2007)
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4.3.4 Sdílet nebo separovat?

Jedna ze základních otázek zní — Mají mít cyklisté vlastní 
samostatné trasy nebo mají sdílet dopravní prostor 
s ostatní dopravou? Cyklistická doprava probíhá často 
spolu s pěší nebo automobilovou dopravou, nicméně exi-
stují i sdílené pruhy pro cyklisty a autobusy. V otázce 
sdílení či separace se během let vytvořily dvě zdánlivě 
protichůdné teorie.25 

• Přístup segregované sítě — Z této perspektivy je 
cyklistická infrastruktura považována za další při-
danou samostatnou dopravní síť. Zakládá se na oddě-
lené, výlučné infrastruktuře s vlastní podobou a tech-
nickými parametry. Stojí na předpokladu, 
že cyklistika je se silniční dopravou neslučitelná, 
a proto je potřeba k uspokojení obou doprav vytvo-
řit nezávislé samostatné sítě. Jedná se o silně tech-
nický inženýrský pohled na věc.

• Přístup holistický sdílený — Celá uliční a silniční síť 
by měla být navrácena pěším a cyklistům pomocí 
dopravního zklidňování a díky sdílení prostoru pro 
motoristy s ostatními uživateli města. Předpokládá 
se, že motoristé musí své chování přizpůsobit bez-
motorové dopravě a že by rychlost motorových vozi-
del měla být pro zvýšení bezpečnosti výrazněji ome-
zena. Tento pohled je ve shodě se stále silnějšími 
hlasy za kvalitní městský veřejný prostor sdílený 
různými sociálními skupinami a přístupný všem uži-
vatelům. 

Během let se ukázalo, že sdílení ani separace nejsou 
výlučným řešením pro všechny situace.26 Je nutné učinit 
kompromis. Na jednu stranu oddělování sítí není všude 
proveditelné. Možnost vytvářet samostatné trasy podle 
vozovek, chodníků atd. je limitována velikostí městského 
prostoru a rozpočtem na výstavbu. Na druhou stranu sdí-
lení prostoru s motorovými vozidly není při vysokém počtu 
aut, při vysokých rychlostech nebo v místech s velkým 
podílem kamiónů a jiné nákladní dopravy, pro cyklisty 
uspokojivé.

Je nutné obě řešení kombinovat a vytvářet sítě různých 
úrovní. Hlavní pravidlo zní: „Sdílet, kde je to možné, 
oddělovat, kde je to nezbytné.“ V každém případě platí, 
že hlavním zřetelem je bezpečnost. 

Sdílet, kde to je nebo může být bezpečné. Sloučit cyk-
listickou dopravou s ostatními způsoby dopravy je základní 
výchozí možnost. Hustá síť místních cyklotras by měla 
procházet po tichých ulicích se zklidněnou dopravou bez 
nutnosti dalších opatření pro cyklisty, vyjma příležitost-

25 Konsorcium PRESTO (2010a)
26 Odstavec převzat a upraven z konsorcia PRESTO (2010a)

ného značení. V řadě případů lze zátěž z motorové dopravy 
zmírnit snížením intenzity dopravy a zklidněním dopravy. 
Tato snadno proveditelná opatření mohou mít na přívě-
tivost prostředí pro cyklisty větší dopad, než budování 
složité infrastruktury. Základním argumentem pro tyto 
kroky je, že snížení rychlosti motorové dopravy na 30 km/h 
je ta nejbezpečnější možnost. Ve zklidněných ulicích 
mohou dále jezdit auta, ale všichni uživatelé včetně 
chodců a cyklistů se mohou pohybovat volně a bezpečně. 
Tímto způsobem mohou všechny ulice ve čtvrti začít slou-
žit jako cyklistické trasy. Za určitých podmínek mohou 
cyklisté i motoristé sdílet dopravní prostor i při vyšších 
rychlostech do 50 km/h. Cyklisté by ale v těchto přípa-
dech měli mít k dispozici vyhrazený cyklistický pruh nebo 
víceúčalový pruh. Konkrétní požadavky jsou uvedeny 
v oddíle II. Cyklistická infrastruktura.

Oddělovat, kde to vyžaduje bezpečnost, kvůli vysoké 
intenzitě a rychlosti automobilů. Síť cyklistických tras 
ve městě nemůže být vedena pouze zklidněnými ulicemi. 
Ulice a mosty, kudy vedou hlavní dopravní tepny, často 
představují přímá a rychlá spojení mezi hlavními cíli 
města. Mají vysoký potenciál stát se páteřními trasami 
cyklistické sítě a často nemají rozumnou alternativu. 
Jelikož hlavní dopravní tepny často vedou ve stopách 
historických cest spojujících hlavní dominanty města, 
jsou tyto tepny také dobré pro orientaci. Na hlavních 
dopravních tepnách je většinou povolená maximální rych-
lost 50 km/h a někdy i více. Proto je dobré podél nich 
vybudovat cyklostezky (cyklopruhy), obzvlášť jestliže 
očekáváme, že je bude využívat větší počet cyklistů. 
Tyto trasy vysoké kvality se mohou stát páteří městské 
sítě, která mezi sebou spojí tišší oblasti města. Přes bari-
éry jako jsou hlavní silnice, železnice či vodní toky 
můžeme vybudovat lávky či podjezdy. Díky nim doká-
žeme vytvořit vysoce kvalitní nadřazenou dopravní síť, 
která povede zcela odděleně od motorové dopravy. Hlavní 
cyklistické tepny, po kterých jezdí dostatek lidí, mohou 
dostat větší preferenci na světelných křižovatkách nebo 
přednost v jízdě při křížení s motorovou dopravou. 

4.3.5 Integrace s veřejnou dopravou

Místní dopravci veřejné dopravy často argumentují, 
že podpora cyklistiky je připraví o jejich zákazníky tím, 
že lidé přesednou z veřejné dopravy na jízdní kola. Ve sku-
tečnosti ale mezi cyklistickou a veřejnou dopravou fun-
guje spíše synergie. Jízdní kola, která jsou optimální pro 
cestovní na vzdálenosti do pěti kilometrů, totiž mohou 
sloužit jako účinné „přivaděče“ na zastávky a terminály 
veřejné dopravy.27 Pro delší cesty může být dobrou a udr-
žitelnou variantou kombinace kola a veřejné dopravy. 

27 Konsorcium PRESTO (2010a)



44  

Hlavní nevýhodou veřejné dopravy je, že nevede „ode 
dveří ke dveřím“. Dlouhá cesta vlakem na počátku vyža-
duje docházku nebo dojížďku tramvají či autobusem 
na nádraží a to samé v cíli cesty. I ve městě může 
od veřejné dopravy odrazovat nutnost docházky na sta-
nici, čekání a přestupování. Kombinovat na cestě jízdní 
kolo s veřejnou dopravou má vysoký potenciál. Použít 
kolo na cestu z domova do stanice nebo ze stanice do cíle 
cesty může cestování velmi usnadnit a často ušetří čas. 
Vlastní osobní bicykl můžeme použít při cestě na stanici 
a zaparkovat ho v její blízkosti. V některých případech 
můžeme cestovat veřejnou dopravou i s kolem a mít ho 
tak k dispozici okamžitě i v druhé části cesty. Jestli taková 
možnost není, může být v cílové stanici připraveno další 
jiné kolo, ať již vlastní, z půjčovny či služební poskyto-
vané zaměstnavatelem. Operátoři veřejné dopravy z toho 
také profitují — proti omezené velikosti spádové oblasti 
pěší docházky pokrývá jízdní kolo mnohem širší oblast 
kolem stanic veřejné dopravy. 

Ačkoli je souhra mezi cyklistikou a veřejnou dopravou 
obtížně změřitelná, množství kol parkujících kolem sta-
nic veřejné dopravy svědčí o její popularitě. Atraktivitu 
této kombinace zvyšuje, když ve stanicích existují dobrá 
parkoviště pro jízdní kola. Jelikož možnost přepravovat 
jízdní kolo nebývá zejména ve špičce příliš častá, je důle-
žité zřizovat cyklistická parkoviště, která umožňují bez-
pečné a pohodlné celodenní parkování kol. Z hlediska 
plánování je důležité identifikovat významná místa veřejné 
dopravy a zahrnout je do sítě cyklistických tras.28 O mož-
nostech parkování jízdních kol u stanic veřejné dopravy 
pojednává oddíl III. Služby cyklistům. 

4.3.6 Hustota sítě

Jestliže je celistvost sítě při navrhování tras první důle-
žitou otázkou, dalším důležitým zřetelem je hustota sítě. 
Stupňovité uspořádání sítě s páteřními trasami vysoké 
kvality a menšími přístupovými trasami potřebuje být 
správně vyváženo mezi velkým počtem tras vysoké kva-
lity (příliš drahé) a jejich malým počtem (špatně dostupné). 
Vzdálenosti mezi jednotlivými páteřními trasami vysoké 
kvality se říká hustota sítě. Určení správné hustoty sítě 
záleží na velikosti města. 

Určitý odhad počtu cyklistů dostaneme součtem počtu 
cestujících ze zdrojových oblastí a celkového počtu lidí, 
kteří do daného cíle dojíždějí. Čím intenzivnější je cyk-

28 Odstavec převzat a upraven z konsorcia PRESTO (2010a)

listický provoz, tím hustší síť tras potřebujeme. Proto 
také hustotu sítě ovlivňuje hustota osídlení dané oblasti. 
Ve městech musí být hustota sítě vyšší, zatímco v extra-
vilánu stačí, jsou-li vzájemně propojeny jednotlivé ves-
nice.29 

4.4 Typy tras

Jak bylo popsáno v kapitole 4.2.3, existují různé úrovně 
místních cyklistických tras: hlavní trasy, trasy vyššího 
významu a místní trasy. Jelikož každý typ trasy má svoji 
specifickou funkci, jejich podoba by podle toho měla 
také vypadat. Vždy je důležité brát v úvahu situaci 
v daném místě. Následující pravidla není možné brát 
přísně doslova, nicméně by tato pravidla měla sloužit při 
navrhování sítě jako určité vodítko poukazující na stan-
dardy kvality jednotlivých úrovní. Držením se těchto 
standardů dosáhneme toho, že navržená síť bude dobře 
sloužit svým potřebám, a že cyklisté budou podle podoby 
provedení rozeznávat uspořádání sítě (tj. budou si vědomi, 
na které úrovni tras se právě pohybují a co od ní mohou 
očekávat). Jasnost a přehlednost zvyšuje předvídatel-
nost chování všech účastníků provozu a tím i komfort 
a bezpečnost. 

4.4.1 Hlavní trasy

Hlavní trasy tvoří páteřní síť celé cyklistické sítě. Nabí-
zejí nejlepší podmínky pro jízdu na kole a nejrychlejší 
spojení. Na druhou stranu vyžadují více místa a stojí nej-
více peněz, proto nemůže být cyklistická síť tvořena 
pouze hlavními trasami. 

• Vysoce hodnocené rychlé dálkové cyklistické trasy 
(pojem trasa je zde ve smyslu vyhrazené komuni-
kace, tedy cyklostezky, pozn. překl.) („Greenways“, 
zelené koridory, cyklistické „dálnice“).

• Spojují centrum na vzdálenost mezi 5 a 15 kilome-
try.

• Mají vysokou kvalitu provedení:

◦ maximální míra oddělení od pěší i motorové 
dopravy;

◦ s vyloučením automobilového provozu;

◦ minimální počet křížení;

◦ křížení s hlavními komunikacemi je většinou 
mimoúrovňové (lávka, podjezd);

◦ křížení s vedlejšími silnicemi dává přednost 
v jízdě cyklistům;

◦ materiál: asfalt nebo beton;

◦ minimální šířka 3 metry;

29 Konsorcium PRESTO (2010a)
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◦ obousměrný provoz cyklistů;

◦ omezený sklon stoupání, klesání.

• V extravilánu jsou tyto stezky většinou vedeny 
na potahových stezkách kolem řek, opuštěných 
drážních tělesech nebo podél železničních koridorů.

• V intravilánu mají většinou podobu „cyklistických 
koridorů“ s vysokým počtem cyklistů díky vysokému 
počtu zdrojů a cílů cest (centra města, hustě osíd-
lené oblasti, administrativní čtvrti)

• Páteřní trasy jsou propojeny s trasami nižší úrovně. 
Sami o sobě netvoří ucelenou síť tras.30

4.4.2 Trasy vyššího významu

Trasy vyššího významu tvoří důležité spojnice mezi zdroji 
a cíli střední velikosti. Nejsou natolik vytížené jako 
páteřní hlavní trasy, přesto tvoří důležitou část cyklis-
tické sítě:

• přímočará a rychlá spojení mezi centry městských 
částí a částmi města navzájem;

• většinou podél rušných ulic;

• často je potřeba vést cyklisty po odděleném cyk-
lopruhu díky vysoké rychlosti a intenzitě motorové 
dopravy;

• je-li to možné, bezkonfliktní křížení s rušnými sil-
nicemi (semafory);

• tam, kde není možné se konfliktu vyhnout, musí být 
věnována velká pozornost zvýraznění problémové 
situace a snížení rychlosti (zpomalovací prahy, kru-
hové objezdy);

• trasy vyššího významu vytvářejí na úrovni kraje či 
města celistvou síť.31

Obrázek 14: Funkce hlavní místní cyklistické trasy
Zdroj: Konsorcium PRESTO (2010a)

30 Konsorcium PRESTO (2010a)
31 Konsorcium PRESTO (2010a)

Obrázek 15: Příklad cyklistické trasy vyššího významu 
(Německo)
Zdroj: Rudolph 2011

Obrázek 16: Příklad cyklistické trasy vyššího významu II 
(Německo)
Zdroj: Rudolph 2011

Obrázek 17: Příklad cyklistické trasy vyššího významu 
(Kodaň, Dánsko)
Zdroj: Müller 2011
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Obrázek 18: Příklad cyklistické trasy vyššího významu 
(Mnichov, Německo)
Zdroj: Rudolph 2011

4.4.3 Místní trasy

Místní trasy představují nejnižší kategorii cyklistických 
tras. Většinou mají význam pouze pro místní dopravu 
a zajišťují pohyb a dostupnost uvnitř městské části:

• trasy zajišťující přístup v rámci městské části/ čtvrti 
města;

• poskytují spojení mezi cyklotrasami vyššího významu 
(zahušťují síť a přístup na ně);

• většinou vedou po místních obslužných komunika-
cích, kde není oddělování cyklistů od ostatní dopravy 
nutné a sdílení dopravního prostoru je bezpečné 
a pohodlné;

• je potřeba klást důraz na přímočarost těchto cest: 
zkratky, obousměrný pohyb v jednosměrkách, prů-
jezdy skrze pěší zóny, atd.32 

4.5 Značení tras

Hlavním smyslem značení cyklistických tras je zajistit 
správnou orientaci lidem, kteří se v místě nevyznají. 
Značení funguje jako vodítko, s jehož pomocí se lidé 
zorientují v systému městských cyklotras. Je důležité 
zejména tam, kde je síť tras spletitá nebo trasy často 
mění směr. Značení hraje důležitou roli také jako prvek 
rozeznání a upoutání pozornosti na cyklistické sítě a mož-
nost jezdit na kole jako takovou.

32 Konsorcium PRESTO (2010a)

Zkušenosti z Nizozemska ukazují, že samostatné cyklis-
tické značení je velmi důležité a to zejména z těchto 
důvodů:

• obecné (silniční) směrové značení neposkytuje dosta-
tečnou orientaci cyklistovi o nejvhodnější cestě;

• směrové značení, značení pro motoristy je navržené 
tak, aby bylo nejlépe viditelné z motorových vozi-
del, což často nepředstavuje optimální řešení pro 
cyklisty.

• jelikož cyklisté jezdí pomaleji a na kratší vzdále-
nosti než motorová doprava, potřebují jiné znače-
ní.33

Omezení, které má běžný systém značení pro moto-
risty, lze řešit zavedením samostatného systému zna-
čení pro cyklisty postaveného na síti cyklistických tras. 
Klíčovou otázkou je, v kterých případech se vyplatí 
samostatný systém zavést. Níže jsou uvedena doporu-
čená pravidla.

• Mimo zastavěné území je orientační systém, který 
označuje města, vesnice a rezidenční oblasti vždy 
užitečný. Musí také informovat o hlavních cílech 
cyklistů, jako jsou rekreační oblasti, turistické 
atrakce nebo pikniková místa a kempy. 

• Uvnitř měst je směrové navádění vhodné tehdy, 
pakliže jsou jednotlivé části města od sebe jasně 
rozeznatelné. V takovém případě může systém ozna-
čovat městské čtvrti, ale také hlavní stanice veřejné 
dopravy, rekreační nebo sportovní zařízení, cent-
rum města, muzea, turistickou informační kancelář 
nebo další zařízení, ke kterým cyklisté po trasách 
směřují.34

Nejdůležitější kroky ve značení cyklistických tras jsou 
uvedeny v následující Tabulce 5.

33 SEStran (2008)
34 CROW (2007)
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Krok Popis

1 Určení důležitých zdrojů 
a cílů cest

Vybrat lokality k posouzení, zdali se je vyplatí vyznačit. Lokality zahrnují rekreační 
místa, turistické atrakce, městské čtvrti, dopravní uzly, parkování pro cyklisty a další 
místa, kam budou cyklisté pravděpodobně jezdit.

2
Značení v místech, kde 
se cyklista rozhoduje 
o dalším směru jízdy

Značení cílového místa musí být označené v bodech, kde se cyklista rozhoduje kudy 
dále jet. Jestliže jsme se jednou rozhodli místo vyznačit, musí být značeno na všech 
následných značení, aby mohl cyklista stále sledovat svůj cíl. 

3 Výběr nejpřímější trasy
Existuje-li na cestě k cíli více tras, značení by vždy mělo vést tou nejkratší cestou. 
V případě, že existuje výrazně bezpečnější trasa, která není o moc delší, je možné 
vyznačit tuto trasu.

4 Označení centra ve větších 
městských oblastech 

Všechny značky by měly uvádět přibližnou vzdálenost popisovaných cílů. Na cestě 
městskými areály by mělo značení navádět do centra města (nebo více městských 
center).

5 Číslování tras

Ve městech a jiných oblastech s vysokým počtem tras pomůže cyklistům sledovat trasu 
číslování tras. Jestliže je číslování zavedeno, mělo by se objevit na každém ukazateli 
a čísla tras je možné dále vyznačovat pomocným značením na více bodech podél každé 
trasy.

6 Poskytování map

Silniční značení pro motoristy obvykle nabízí přehledné mapy na okrajích měst, které 
radí, jak se dostat ke kýženému cíli. Pro lepší orientaci cyklistů je možné na vybraných 
trasách a místech instalovat mapy s vyznačením hlavních tras, cílů a dominant. Při 
instalaci stojanů s mapami musíme dbát na to, aby kolem nich byl dostatek místa 
na zastavení a prohlížení. 

7
Instalace uličního značení 
na nárožích a v křižovat-
kách

Ačkoli klasické uliční značení není navigační prvek jen pro cyklisty, je důležité, aby 
ulice, po kterých vedou cyklotrasy, byly čitelně označené. Cyklistům to výrazně usnadní 
orientaci. 

Tabulka 5: Značení tras krok za krokem
Zdroj: SESTrans 2008

5. Sledování a vyhodnocení 
důležitých dopravních ukazatelů

Tato kapitola představuje dopravní ukazatele (indiká-
tory), které lze snadno sledovat a vyhodnocovat. Iindi-
kátory vám pomohou získat přehled o aktuálním vývoji 
v různých oblastech cyklistické dopravy, stejně jako 
vyhodnocovat změny po zavedení daných opatření. Je 
důležite si položit následující otázky.

• Které indikátory zvolit?

• Jak sbírat data?

• Jak často data sbírat?

Má-li město či kraj vypracovaný jednotný strategický 
plán, je opakované vyhodnocování ukazatelů nezbytné. 
Aby ukazatele poskytovaly smysluplná data, musí splňo-
vat určité podmínky. Tyto podmínky zejména jsou:

• pravidelnost sběru dat (dopravních průzkumů);

• měřitelnost;

• vypovídající hodnota;

• dohledatelnost;

• návaznost.

Abychom dokázali správně stanovit důležité ukazatele, 
je nutné opakovaně prověřovat systém jejich sběru a kali-
brovat je. Stanovení ukazatelů musí probíhat v úzké spo-
lupráci s městskými úřady, protože úřady mají nejlepší 
povědomí o různých výzkumech a možných zdrojích dat. 
Indikátory musí umožnit změřit cíle, které jsme si defi-
novali. 

Sběr vlastních dat pro soubor ukazatelů je většinou velmi 
nákladný a vyžaduje obrovské úsilí. Proto je dobré vyu-
žít data, která již existují. 

Indikátory můžeme rozdělit na primární indikátory, které 
jsou pro monitoring životně důležité a sekundární indi-
kátory, které mohou být sledovány příležitostně. Druhá 



48  

kategorie může zahrnovat ty ukazatele, jejichž sledo-
vání je velmi nákladné. Je dobré si předem domluvit, 
jak vysoký přínos vzhledem k výši nákladů nám sledování 
těchto indikátorů poskytne. 

5.1 Cílové hodnoty

Monitorování dat je smysluplné pouze za předpokladu, 
jestliže si před zavedením opatření stanovíme hodnoty 
cílového stavu. Pro vyhodnocení je důležité, abychom 
udělali nejméně dva průzkumy. Prvním průzkumem zjis-
tíme nulový stav před zahájením akcí, druhý by měl pro-
běhnout po roce nebo dvou od začátku realizace. Tímto 
způsobem se nám odhalí úspěch či selhání naší snahy. 
Aniž bychom si stanovili cílové hodnoty, nedokážeme 
vyhodnotit, do jaké míry jsme naše závazky naplnili. Pak 
bychom měli k dispozici pouze kvalitativní hodnocení. 
Evaluace nám také pomůže odhalit, jak efektivní vybraná 
opatření jsou. Pracovníci rozvoje města se stejně jako 
politici mohou rozhodnout, zda má dojít ke změně opat-
ření či k úpravě cílových hodnot. Generel dopravy města 
Vídně představuje dobrý příklad, jak si určit cíle a cílové 
hodnoty (viz případová studie: Generel dopravy města 
Vídně).

5.2 Jak často vyhodnocovat?

Četnost vyhodnocení závisí na povaze indikátorů a na tom, 
jak často jsou jejich data sbírána. Čím častěji získáváme 
data (probíhá šetření), tím častěji můžeme vyhodnoco-
vat. Jako rámcovou přiměřenou dobu můžeme uvést 
období od dvou do pěti let. Dělat výzkumy a hodnocení 
méně než jednou za pět let nedává příliš smysl. Ztra-
tíme tím totiž možnost, jak reagovat na různé negativní 
vlivy a investice do cyklistiky tak mohou být zmařené. 

5.3 Indikátory

Indikátory jsou popsány v kapitole 7, která představuje 
metody hodnocení podle metodiky BYPAD.

5.3.1 Intenzita dopravy

Měření „intenzity dopravy“ zaznamenává počet průjezdů 
jednotlivých dopravních prostředků za čas a slouží jako 
hlavní ukazatel dění v dopravě. Tento ukazatel se vyu-

žívá například při navrhování silnic, cyklotras nebo chod-
níků. Sběr dat je poměrně snadný, takže sledování tohoto 
indikátoru není náročné. Po zavedení opatření můžeme 
pozorovat změny v intenzitě dopravy.

Metoda sběru dat:

Existují různé způsoby měření dopravní intenzity. Nej-
jednodušší je sčítání vozidel projíždějících v jednom 
jízdním pruhu v určitém místě silnice či přes křižovatku. 
Obvykle sčítání trvá 24 hodin v průběhu běžného pracov-
ního dne, tj. v úterý, středu, čtvrtek, mimo svátky, bez 
výrazných výkyvů počasí, jako jsou náledí, bouřky či 
hustý déšť. Sčítání dopravy je rozděleno na patnáctimi-
nutové úseky. Odděleně se počítají osobní automobily 
a nákladní vozy, ale i další dopravní prostředky. Hodnoty 
intenzit se dále mohou třídit podle zdrojové dopravy, 
cílové dopravy, tranzitní dopravy či dopravy v rámci hra-
nic vnitřního města. (V ČR se pravidelně v pětiletých 
intervalech provádí sčítání dopravy na vybraných komu-
nikacích. Součástí tohoto sčítání jsou i cyklisté, ovšem 
pouze ti, kteří se pohybují ve vozovce společně s moto-
rovou dopravou, nikoliv na oddělených stezkách, pozn. 
překl.)

5.3.2 Počet ujetých kilometrů

Počet ujetých kilometrů dává důležitou informaci o tom, 
kolik kilometrů v daném období urazili cestující moto-
rovou dopravou nebo na kole. Indikátor se používá v řadě 
studií. Údaje o ujetých kilometrech se používají při výpo-
čtu emisí, spotřeby energie, zatížení infrastruktury nebo 
se využívají k popisu situace dopravní bezpečnosti. 

Metoda sběru dat:

Sledovat tento indikátor již není tak snadné jako u dopravní 
intenzity. V Německu sleduje počty ujetých kilometrů 
několik institucí pomocí různých ručních či automatic-
kých metod. Běžně se vypočítává s pomocí metod doprav-
ního modelování. Ke sledování najetých kilometrů nákladní 
dopravy se používají protokoly o pohybu vozů a namát-
kově vybraní řidiči opakovaně vyplňují dotazníky. 

5.3.3 Dělba přepravní práce (Modal Split)

Dělba přepravní práce ukazuje, jaký podíl cest osobní 
i nákladní dopravy zajišťují různé způsoby dopravy na cel-
kovém počtu cest ve vymezeném území. Způsoby dopravy 
mohou být různě rozlišeny do větší či menší podrobnosti 
podle toho, jak detailně je zaměřený daný průzkum. 
Nejjednodušší členění je na motorovou dopravu a nemo-
torovou dopravu. Dopravní prostředky mohou být ještě 
dále členěny.
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• Veřejná doprava:
◦ železnice;
◦ regionální a příměstská železnice;
◦ tramvaje;
◦ autobusy;
◦ trajekty a přívozy.

• Automobily:
◦ osobní automobil — řidič;
◦ osobní automobil — pasažér;
◦ taxi.

• Nákladní vozidla:
◦ hmotnost od 3,5 do 7,5 tuny;
◦ hmotnost od 7,5 do 12 tun;
◦ hmotnost nad 12 tun.

Dělbu přepravní práce ovlivňuje řada faktorů. Tyto fak-
tory záleží na celkovém kontextu a ovlivňují se navzá-
jem. Obecné faktory jsou geografie nebo klimatické pod-
mínky stejně jako aktuální ekonomické, společenské 
a politické podmínky. Specifickými podmínkami jsou pak 
vzdálenost, kvalita, účel cesty, doba cestování a náklady 
na jednotlivé způsoby dopravy. Dělba přepravní práce je 
přímým výsledkem vlivu dopravního systému, životního 
prostředí a společnosti. Dělba přepravní práce může být 
do určité míry změnou těchto podmínek ovlivněna. 

Metoda sběru dat:

Dělba přepravní práce může být, odlišíme-li jednotlivé 
dopravní prostředky, odvozena od dopravních intenzit 
(Pak ovšem platí pouze pro profily se známou intenzitou 
dopravy. Ideálně je Modal Split zjišťován dotazníkovým 
průzkumem na reprezentativním vzorku respondentů, 
pozn. překl.).

5.3.4 Nehodovost

Nehodovost (počet nehod) je indikátor, který ukazuje 
na míru nebezpečí v ulicích. Jelikož se nám jedná zejména 
o podmínky pro cyklisty, zajímají nás pouze nehody 
za účasti cyklistů. Obvykle existují policejní statistiky 
o zaznamenaných nehodách. Nehody se rozdělují podle 
zranění na nehody s následkem smrti, se středně těž-
kými zraněními, s lehkými zraněními nebo bez zranění. 
Obvykle jsou udávána čísla za každý kalendářní rok. 
Dostupnost údajů o nehodách závisí na míře spolupráce 
mezi obcí a dopravní policií, v ČR jsou údaje dostupné 
na internetu pro všechny obce i libovolně zvolená území. 
Nehodovost může být udávána v absolutních nebo rela-
tivních číslech. Pro celkovou představu se používají rela-
tivní čísla, jako je např. počet nehod přepočtený na 100 
tisíc obyvatel. V místním měřítku jsou důležitá, napří-
klad k odhalení nebezpečné křižovatky, pro změnu čísla 
absolutní. Statistiky nehodovosti dokáží také odhalit 

oblasti, která vyžadují bezprostřední zásah nebo úpravu. 
Těmi mohou být specifická místa (např. nebezpečné kří-
žení), určité skupiny obyvatel (např. děti), nebo obecné 
prvky způsobující ohrožení (jako například silnice bez 
cyklopruhů). 

(Údaje o nehodách v ČR lze ke konkrétní lokalitě dohle-
dat na stránkách: http://www.jdvm.cz, pozn. překl.)

Metoda sběru dat: 

Policejní záznamy, záznamy z nemocnic a rozhovory 
s postiženými.

5.3.5 Délka a kvalita cyklistických tras

Abychom mohli sledovat vývoj cyklistické infrastruktury 
(kvantitu a kvalitu), měl by být sledován indikátor „délka 
cyklistických tras“, a to jak v celkové délce cyklistické 
sítě v dané oblasti, tak i přírůstek za uplynulé období 
(např. jeden rok). Zároveň je nutné sledovat kvalitu cyk-
listických tras, zejména kvalitu povrchů. Zlepšení povr-
chů stávající infrastruktury může mít velký efekt, ale 
pro změnu nepřispívá k nárůstu počtu kilometrů a obrá-
ceně. Abychom dokázali vyhodnotit skutečné podmínky 
pro cyklisty, musíme sledovat jak kvantitu, tak i kvalitu. 

Metoda sběru dat: 

Kvantitativní — délka nových nebo celková délka cyklis-
tických tras, stezek a pruhů, databáze z odboru rozvoje 
nebo správy majetku. 

Kvalitativní — čísla a statistiky cyklistických tras, které 
byly rekonstruovány nebo obnoveny, databáze z odboru 
rozvoje nebo správy majetku.
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6. Cyklistické trasy krajského 
a celonárodního významu

Za plánování cyklistické infrastruktury zodpovídá místní 
samospráva, většinou je velká část sítě cyklistických tras 
pro každodenní dojíždění rozvíjena v kontextu jedné 
obce. Aby bylo možné vytvořit celistvou síť celonárod-
ních cyklistických tras, potřebujeme však mít větší plány, 
krajské a celonárodní. Ačkoli se většinou zaměřují na cyk-
loturistiku, využívají je i lidé dojíždějící na větší vzdá-
lenosti. Místní, krajské a celonárodní cyklotrasy se často 
překrývají. 

6.1 Krajské sítě

Krajské sítě slouží hlavně k poznávání regionu v sedle 
kola a jsou tedy využívány zejména pro rekreační účely. 
Pro rekreaci je nejdůležitější atraktivita a zážitek z jízdy 
a okolí, než nutně nejpřímější spojení. Krajské sítě nabí-
zejí cyklistům možnosti, aby si zvolili svoji vlastní cestu. 
Flexibilita sítě umožňuje, aby lidé plánovali výlety indi-
viduálně a během cesty mohli operativně volit trasu.35

Díky tomu, že regionální trasy jsou využívány zejména 
pro rekreaci, měly by být vedeny po klidných cestách, 
kde je role motorové dopravy podřadná. Studie ukazují, 
že při rekreačních jízdách si lidé nejvíce cení klidu a krás-
ného prostředí. 

Krajské regionální trasy jsou vyznačovány v obou smě-
rech a nabízejí mnoho tras na výběr. Tam, kde se kraj-
ské trasy setkávají, vytvářejí křížení, která fungují jako 
ideální doplněk celonárodní sítě. Teoreticky se krajské 
a celonárodní sítě navzájem doplňují. Cyklista jedoucí 
po celonárodní síti tak může jednoduše zahnout na hlavní 
krajskou trasu. Tam, kde se sbíhají krajské sítě s míst-
ními sítěmi, by ukazatele měly nabídnout možnost volby 
mezi místní a krajskou trasou. Na křižovatkách by jed-
notlivé směry měly být vyznačeny ukazateli.36

35 Odstavec převzat a upraven z konsorcia PRESTO (2010a)
36 CROW (2007)

6.2 Celonárodní a mezinárodní 
cyklistické trasy

Celonárodní cyklistické trasy jsou dálkové trasy, které 
spojují jednotlivé sítě místních tras a jsou využívány pře-
vážně pro volnočasové aktivity. Ačkoli je dálková cyklis-
tika jedna z podob rekreace na jízdním kole, ve skuteč-
nosti se dálkové a místní trasy překrývají. Jelikož 
cestování na velké vzdálenosti trvá často po dobu něko-
lika dní, jsou atraktivita a komfort důležitější než pří-
močarost. Celonárodní cyklotrasy vedou atraktivním pro-
středím. Mohou mít specifická témata, vést kolem řek, 
horských hřebenů nebo dalších podobných linií.37

V základu celonárodních cyklistických tras stojí krajské 
a místní sítě. Jestliže se ale při plánování mezi nimi obje-
vují prázdná místa, je nutné je scelit.

Proces plánování celonárodní sítě je podobný procesu 
plánování místní sítě, pouze probíhá na vyšší úrovni. Nyní 
pracujeme s městy a regiony a nikoli s místními body 
zájmu. Jelikož atraktivita dálkových tras je klíčovým 
požadavkem, je nutné dát dobrý pozor na výběr cest, 
po kterých vedou. 

Celonárodní cyklistické trasy můžeme přirovnat k dálni-
cím, ty obyčejně spravuje stát. Na rozdíl od nich ale 
ve skutečnosti celonárodní cyklotrasy obvykle spravují 
jednotlivé obce a deklarace jejich celonárodního půso-
bení je více či méně symbolická. Často také obce na celo-
národní trasy nezískávají žádný finanční příspěvek. Právě 
naopak, obce se mnohdy musejí starat samy o celoná-
rodní trasy z vlastních prostředků.38

37 Sustrans (2012)
38 CROW (2007)
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Od roku 1995 nabízí Síť celonárodních cyklotras uce-
lenou síť bezpečných a atraktivních tras pro cyklisty, 
chodce a lidé s omezenou schopností pohybu na celém 
území Spojeného království.

Síť byla otevřena v červnu 2000 v rozsahu 5000 mil 
navazujících tras včetně úseků s vyloučením motorové 
dopravy, dopravně zklidněných částí a úseků vedených 
po místních komunikacích. Trasy procházejí centry 
měst a obcí, vedou do všech částí Velké Británie a posky-
tují tak bezpečné spojení na cestě do práce, do školy, 
za přáteli či rodinou, za službami či na stanice veřejné 
dopravy. Toto tvoří první stupeň velké sítě, která by 
měla být v budoucnu do vzdálenosti 2 mílí dostupná 
polovině populace. 

Síť celonárodních cyklotras je projekt Komise Milé-
nium, který byl podpořen částkou 43,5 milionu brit-
ských liber z Fondu národní loterie. Projekt se dotýká 
více jak čtyř set místních orgánů, podnikatelů, maji-
telů pozemků, úřadů na ochranu životního prostředí 
a dalších. V síti se každoročně uskuteční odhadem 100 
milionů cest na kole a 40 milionů pěších cest. 

Více jak jedna třetina vede po trasách bez motorové 
dopravy, na zrušených železnicích, po bývalých pota-
hových stezkách podél řek a kanálů, lesními cestami, 
po nábřežích nebo pěších zónách ve městech. Řada 
úseků je také vhodná pro osoby na invalidním vozíku 
a chodce. Zbytek tras vede po stávajících komunika-
cích, některé trasy ve městech vedou po dopravně 
zklidněných ulicích nebo jsou vybaveny cyklopruhy. 
Na venkově trasy sledují klidné místní silnice a tam, 
kde bylo potřeba, jsou vybaveny zvláštními přejezdy 
přes tepny se silným motorovým provozem. 

Síť je značená pomocí symbolů bílého kola na modrém 
pozadí s vyznačením bílého čísla trasy v rámečku, zna-
čení ale neukazuje žádné cíle ani vzdálenosti. Celo-
národní síť má čísla tras v červeném rámečku, krajské 
sítě mají čísla v modrém rámečku. 

Obrázek 19: Plán Celonárodní sítě cyklistických tras
Zdroj: www.stirlingsurveys.co.uk

Případová studie: Celonárodní síť cyklistických tras ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
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Dálkové cyklistické trasy Eurovelo navrhuje Evropská 
cyklistická federace (ECF), která sídlí v Bruselu a sdru-
žuje různé národní cyklistické organizace napříč Evro-
pou. V současnosti existuje 14 cyklotras Eurovelo (čís-
lované od 1 do 15, jelikož 14 ještě neexistuje), které 
mají kromě čísla ještě další popisný tematický název 
jako např. Eurovelo 12: Okružní trasa podél Severního 
moře nebo Eurovelo 2: Trasa hlavních měst od Galway 
po Moskvu. 

Úroveň vedení, vyznačení a propagace jednotlivých 
tras se velmi liší. Evropská cyklistická federace dispo-
nuje pouze velmi omezenými prostředky a tak tíha 
vybudování, vyznačení a propagace cyklotras leží 
na národních, krajských a místních organizacích. Výsled-
kem je, že některé trasy jsou výrazně lépe zpracovány 
a propagovány než trasy jiné. Dobrým příkladem skvě-
lého provedení může být Eurovelo 6 — trasa podél řek 
z Nantes do Konstanty. 

Obrázek 20: Síť evropských cyklistických tras
Zdroj: www.ecf.com/projects/eurovelo-2

Případová studie: Eurovelo — síť mezinárodních cyklotras po Evropě

Severojižní trasy

  EV 1  Trasa po pobřeží Atlantiku: Nordkapp — Sagres (8 186 km);
  EV 3  Poutnická trasa: Trondheim — Santiago de Compostela (5 122 km);
  EV 5  Via Romea Francigena: Londýn — Brindisi (3 900 km);
  EV 7  Sluneční trasa: Nordkapp — Malta (7 409 km);
  EV 9  Trasa Balt — Jadran: Gdaňsk — Pula (1 930 km);
  EV 11  Trasa východní Evropou: Nordkapp — Atény (7 409 km);
  EV 13  Stezka Železné opony: Barentsovo — Černé moře (9 000km);
  EV 15  Rýnská stezka: Andermatt — Hoek van Holland (1 320km).

Západovýchodní trasy

  EV 2  Trasa hlavními městy: Galway — Moskva (5 500 km);
  EV 4  Trasa střední Evropou: Roscoff — Kyjev (4 000 km);
  EV 6  Trasa Atlantik — Černé moře: Nantes — Constanta (4 448 km);
  EV 8  Středomořská trasa: Cádiz — Atény (5 888 km).

Okruhy

  EV 10  Trasa kolem Baltského moře: Hanzovní okruh (7 980 km);

  EV 12 Trasa kolem Severního moře: Severní okruh (5 932 km).

Celá síť: cca 70 000 km
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7. Institucionalizace plánování 
a propagace cyklistiky 
v místní samosprávě

Důraz na zavádění cyklistiky v obcích a městech závisí 
do značné míry na politické vůli. Je ale důležité si uvě-
domit, jaká podoba administrativního uspořádání může 
nejlépe pomoci zapojit cyklistické plánování a propagaci 
cyklistiky do agendy obce. Cyklistiku nejvíce posílí, bude-
li souvisle zohledňována v procesech plánování a rozvoje 
města a zaštítěna vhodnou pozicí jmenovaného pracov-
níka s vlastním rozpočtem. Zkušenosti z Německa, Nizo-
zemska i dalších zemí ukazují, že volba vhodné formy 
institucionalizace je pro účinné zavádění cyklistiky 
nezbytně nutná.39 Pro zavádění cyklistiky jako integrální 
součásti plánování a rozvoje města je možné nalézt a zvo-
lit odpovídající vhodnou podobu, např. ve formě pozice 
cyklokoordinátora, pracovní skupiny pro cyklistiku, mluv-
čího apod.40

Vybraná podoba zastoupení cyklistiky by měla mít ve své 
kompetenci plánování sítě, infrastrukturu, propagaci, 
služby, atd. Aby se lépe zapojili občané a zlepšil se oběh 
informací, může tato pozice také fungovat jako kontaktní 
místo nebo zajišťovat kontakt s veřejností. Zprávy 
z výzkumu a zkušenosti z měst hovoří jasně — nezáleží 
tolik na tom, ve které části administrativy je daná pozice 
zřízena. Mnohem důležitější je, jakou zodpovědnost 
a které povinnosti jsou dané pozici svěřeny. Nyní si uve-
deme, které základní zodpovědnosti a povinnosti by sem 
měly patřit (viz také obrázek 21).

• Cyklookoordinátor, pracovní skupina nebo oddělení 
pro cyklistiku by mělo být zapojeno do všech otá-
zek, které se týkají dopravy obecně. Co se dotýká 
dopravy, dotýká se totiž také cyklistiky.

• Cyklookoordinátor, pracovní skupina nebo oddělení 
pro cyklistiku by mělo mít právo veta ve všech pro-
jektech, které se dotýkají cyklistiky, zejména plá-
novaní komunikací. 

• Žádný profesionál nedokáže vyřešit otázky zavádění 
cyklistiky sám. Proto je důležité, aby do otázek 
týkajících se cyklistiky byly zapojeny i další profese, 
jako je dopravní plánování a projektování, finanční 
plánování, marketing a PR, facilitace a zapojení 
médií. 

• Aby se vybraná cyklistická opatření mohla realizo-
vat v krátkodobém horizontu, potřebuje mít cyklo-
koordinátor, pracovní skupina nebo oddělení pro 
cyklistiku svůj vlastní rozpočet. 

39 BMVBS 2012: 57
40 Jestliže není řečeno jinak, následující pasáže jsou převzaty z: 

Deffner 1999

• Cyklokoordinátor je také veřejná osoba. Proto musí 
mít možnost, aby v rámci lokální politické atmo-
sféry mohl cyklistiku prezentovat a vytvářet pozi-
tivní dojem. To zahrnuje jak propagaci a populari-
zaci cyklistiky ve městě, tak i výměnu zkušeností 
s dalšími městy a mezi institucemi. 

• Každý, kdo na otázce cyklistiky pracuje, by měl mít 
také kladný vztah ke kolu a na kole do práce pra-
videlně dojíždět.41

Výše zmíněné formy institucionalizace nejsou zdaleka 
jedinou možnou cestou a představují ideální podobu, jak 
zavádět do měst pozitivní cyklistickou kulturu. Další zain-
teresované strany, jak v administrativě, tak i ve společ-
nosti mají také svůj vliv. 

Tyto formy institucionalizace jsou rozvedeny v následu-
jícím textu.

1. Pracovník pro cyklistiku jako:

• dopravní plánovač a projektant (doporučujeme 
u menších měst do 300 tis. obyvatel);

• koordinátor (cyklokoordinátor, doporučujeme 
u měst nad 300 tis. obyvatel);

• oddělení pro cyklistiku (doporučujeme pro města 
nad 500 tis. obyvatel);

• externí pracovník (doporučujeme v malých měs-
tech).

2. Pracovní skupina pro cyklistiku, komise

3. Mluvčí pro cyklistiku

7.1 Pracovník pro cyklistiku a oddělení 
pro plánování cyklistiky

Ve většině měst je pracovník pro cyklistiku začleněn 
a podřízen odboru dopravy nebo odboru rozvoje města. 
V tomto zařazení je jeho působnost poměrně omezena, 
je dobré proto přemýšlet, jak ho zapojit co nejlépe, aby 
jeho práce byla efektivní.

Pracovník pro cyklistiku je klíčovou kontaktní osobou 
uvnitř městské správy, a to jak pro veřejnost, tak i pro 
ostatní instituce. V zásadě může fungovat buď jako 
dopravní plánovač a projektant, nebo jako koordinátor. 
Obecně je jeho hlavním úkolem mít vždy aktuální infor-
mace o rozvoji cyklistiky a optimálně i povědomí o sou-
visejících službách a vnější komunikaci. Ukazuje se jako 
velmi užitečné, když je cyklistický úředník informován 
a zapojen do dalšího dění na poli bezmotorové dopravy 
(tj. pěších) a turismu.42

41 Umweltbundesamt (ed.) 2000
42 Umweltbundesamt 2001
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Podle velikosti města pracovník pracuje buď na plný, 
nebo částečný úvazek. Práce na plný úvazek má tu výhodu, 
že pracovník není zaměstnáván dalšími povinnostmi, 
např. v odboru rozvoje. Nemít další povinnosti znamená, 
že pracovník má více času vžít se do problematiky cyk-
listiky.

• Částečný pracovní úvazek je vhodný ve městech 
do 100 tis. obyvatel.

• Plný pracovní úvazek by měl být ve městech nad 
100 tis. obyvatel.

• Dva plné úvazky jsou pro města od 250 do 300 tis. 
obyvatel.

• Ve městech nad 300 tis. obyvatel doporučujeme 
zřízení oddělení pro cyklistiku s více než 2 plnými 
pracovními úvazky. Toto dokazují i příklady Kolína 
nad Rýnem, Frankfurtu nad Mohanem (Německo) 
a Curychu (Švýcarsko). 

7.1.1 Pracovník pro cyklistiku v roli 
dopravního plánovače a projektanta

Úkoly cyklistického pracovníka — projektanta zejména 
jsou: 

• plánování infrastruktury sítě cyklistických tras;

• vydávání stanovisek k ostatním projektům, které 
se cyklistiky dotýkají;

• fungovat jako kontaktní osoba pro občany, kteří při-
cházejí s návrhy.

Koordinátor by měl mít ve vztahu k ostatním odborům 
rovnou pozici. Ostatní odbory by měly zapojit koordiná-

tora do svého rozhodování, není to ale povinné. V oblas-
tech, které se netýkají přímo plánování dopravy, by měl 
koordinátor úzce spolupracovat s ostatními odbory, aby 
bylo dosaženo synergie v koordinaci a sdílení úkolů. 

Výčet povinností musí být jasně určený a konečný. Pomáhá, 
když je v ostatních odborech pro komunikaci s cyklistic-
kým projektantem oficiálně určená konkrétní osoba. 
Komunikace pak není tolik závislá na osobní zaintereso-
vanosti pracovníků jiných odborů. Zodpovědnost za plá-
nování cyklistických opatření je sdílená. Některé odbory 
musí podněty vyhodnocovat samostatně a svou činnost 
s cyklistickým projektantem pouze koordinují. Nevýho-
dou této podoby institucionalizace je, že projektant má 
omezenou kapacitu a méně dovedností v oblasti komu-
nikace a marketingu. 

Obrázek 21: Obecná pravidla, jak by měl být zapojen úředník pro cyklistiku do struktury města
Zdroj: Vlastní zpracování na základě Umweltbundesamt 2000

7.1.2 Pracovník pro cyklistiku v roli 
koordinátora (cyklokoordinátor)

Úkoly pro pracovníka v roli koordinátora:

• koordinovat rozhodovací procesy v otázkách cyklis-
tiky;

• být v pravidelném kontaktu a informovat kolegy 
na vedoucích pozicích, aby měli vždy aktuální infor-
mace;

• vydávat stanoviska týkajících se cyklistické dopravy;

• fungovat jako zvlášť určená kontaktní osoba pro 
občany a podnikatele ve všech možných formách 
propagace cyklistiky v nejširším slova smyslu;
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• úzká spolupráce s odborem PR nebo externí medi-
ální agenturou, aby byla zaručena kontinuální práce 
na vztazích s veřejností.

Cyklokoordinátor má nadřazenou pozici, která umožňuje, 
že jedna osoba ví o všech dopravních projektech ve městě, 
a dokáže odhadovat jejich dopad na cyklistickou dopravu. 
Cyklokoordinátor má také nadřazenou roli v komunikaci 
a odsouhlasuje projekty úředníků jiných odborů. Díky 
této pozici uvnitř úřadu dokáže cyklookordinátor prosa-
zovat svou agendu efektivněji než ostatní. Seznam jeho 
úkolů se zaměřuje na řízení služeb, koncepční hloubko-
vou práci na vztazích s veřejností a spolupráci s podni-
kateli a dalšími institucemi. 

7.1.3 Oddělení pro cyklistiku

Celý odbor nebo oddělení se doporučuje zřizovat pouze 
ve velkoměstech. Jelikož cyklistické oddělení vyžaduje 
více personálu, podporu pro jeho zřízení ze stran vedení 
úřadu získáme pouze v případě, že cyklistika ve městě 
již dosáhla minimálně střední úrovně, nebo když si město 
stanoví opravdu vysoké cíle (jako např. Vídeň v roce 
2011/2012, viz případová studie).

Oddělení pro cyklistiku bude pravděpodobně zařazeno 
do odboru dopravy nebo územního rozvoje města (viz 
obrázek 22). Takové zařazení je užitečné, protože oddě-
lení pro cyklistiku bude do značné míry zodpovědné 
za plánování infrastruktury sítě cyklistických tras. Oddě-
lení by ideálně mělo mít tři až čtyři zaměstnance a to 
nejen dopravní inženýry, ale také územní plánovače, 
projektanty, projektové manažery nebo externí konzul-
tanty na plánování. Dále můžou být v případě potřeby 
zapojeny další pozice, jako je specialista na PR, organi-
zaci služeb, koncepční plánování, atd. Doporučujeme 
svěřit tomuto oddělení i péči o pěší dopravu. Další z povin-
ností cyklooddělení by mělo být šíření odborných infor-
mací o cyklistice.43

7.1.4 Pracovník pro cyklistiku jako 
externista

Aby cyklistika získala svého zastánce a pozici, ze které 
se lze prosazovat, je možné v malých městech nebo měs-
tech na úplném začátku svých snah zapojit člověka pro 
cyklistiku zvenčí. Nicméně volba tohoto provedení je 
vhodná pouze na přechodnou dobu nebo v úplném začátku 
cyklistické agendy. 

43 Umweltbundesamt 2001

Obrázek 22: Začlenění oddělení pro cyklistiku do orgánů 
magistrátu
Zdroj: Vlastní zpracování založená na Umweltbundesamt 2000

Externí člověk pro cyklistiku má především praktické 
úkoly, jako např. zavádění krátkodobých opatření, základní 
kroky v plánování sítě nebo parkování. Dále by měl zvi-
ditelňovat a zaštiťovat cyklistickou agendu na odboru 
rozvoje města. Cílem je, aby externí člověk pracoval 
do té doby, než bude schopen příslušný odbor agendu 
převzít a vytvořit pracovní místo pro cyklistiku na plný 
úvazek nebo přenést cyklistickou agendu na uvolněného 
člověka na částečný úvazek. Externí pracovník by měl 
mít pravomoci, přicházet s vlastními projekty a neměl 
by být pouze závislý na přidělování úkolů a práce od odboru. 
Dále by měl zřídit alespoň poradní pracovní skupinu nebo 
kulatý stůl pro cyklistiku.

7.2 Pracovní skupina pro cyklistiku

Mezioborová pracovní skupina nebo kulatý stůl pro cyk-
listiku funguje jako diskusní platforma o všech otázkách 
týkajících se cyklistiky a cyklistické dopravy. Tato forma 
instituce na zavádění cyklistiky by měla mít za úkol deba-
tovat o konkrétních specifických otázkách a plánovaných 
projektech. Pracovní skupiny pro cyklistiku jsou běžnou 
součástí samosprávných obcí.44 Pracovní skupiny větši-
nou vznikají v souvislosti se zřízením pozice obhájce nebo 
pracovníka pro cyklistiku jako externisty, viz oddíly 
7.1.4 a 7.3. Členy pracovní skupiny mohou být také lidé 
mimo úřad, jako například občané, členové neziskových 
organizací, obchodních komor, apod. Je to dobrý způ-
sob, jak na místní úrovni zapojit zainteresované skupiny, 

44 Umweltbundesamt 2001
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cím odborům a orgánům, které mají zpracování podnětů 
na starosti.

Ombudsman hraje také významnou symbolickou roli, jeli-
kož zřízení této pozice slibuje, že podněty od občanů 
bude administrativa brát vážně. V očích veřejnosti je 
jeho zřízení vnímáno pozitivně, protože odbornou zna-
lost úředníků a profesionálů obohacuje o každodenní 
zkušenost obyvatel města. Jeho jmenování by mělo být 
v každém případě spojeno s odborem komunikace. Jed-
ním z příkladů tohoto propojení může být zřízení zvláštní 
telefonní linky pro otázky cyklistiky. Linka pomoci by 
měla být navržena takovým způsobem, aby dokázala 
dané podněty systematicky zpracovávat. Po přijetí pro-
blému je vždy nezbytné jeho prověření na místě. Dopo-
ručuje se, aby město pravidelně vydávalo zprávy o navr-
hovaných zlepšeních. Zaznamenané podněty by měly být 
předány zkušeným profesionálům jednotlivých odborů 
(odbor kontroly, odbor rozvoje a plánování, Policii, atd.). 
Podněty by pak měly být probrány v odpovídající pra-
covní skupině nebo komisi. 

viz také IV. oddíl, kapitola 3. Schůze pracovní skupiny 
mohou mít podobu vyjížděk na kole, kde se členové 
osobně seznamují s příklady dobré praxe nebo s problémy 
přímo v terénu a mohou diskutovat o možnostech zlep-
šení. Jedním z měst, které tyto cyklistické schůzky pořá-
dají, je Curych. Na tyto akce chodí i politici. Na druhou 
stranu je důležité, aby se z pracovní skupiny nestal pouze 
debatní kroužek. Pracovní skupina by měla mít možnost 
oficiálně ovlivňovat proces plánování, příprav a rozho-
dování ve městě (viz obrázek 23). V opačném případě 
dojde ke kolektivní frustraci členů skupiny.

7.3 Mluvčí (ombudsman) pro cyklistiku

Mluvčí může fungovat jako nezávislá, nestranná kon-
taktní osoba v otázkách cyklistiky pro veřejnost nebo 
v případech, kdy město ještě nemá zřízenou jinou pozici 
pro cyklistiku. Mluvčí pro cyklistiku není součástí magis-
trátu, ale měl by to být zkušený profesionál, např. 
dopravní plánovač se zaměřením na cyklistickou dopravu. 
Náplní práce ombudsmana je sbírat návrhy a otázky veřej-
nosti na infrastrukturu apod. a předávat je odpovídají-

Obrázek 23: Začlenění pracovní skupiny pro cyklistiky do orgánů magistrátu a dalších stran.
Zdroj: Vlastní zpracování založená na Umweltbundesamt 2000
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7.4 Závěr

Výše zmíněné organizační formy jsou více či méně vhodné 
podle toho, na jaké úrovni cyklistika v daném místě je 
a jak je město veliké.

Porovnáme-li tři možné podoby institucionalizace cyk-
listiky, je zřejmé, že pracovní skupina má nejmenší vliv 
a pravomoci. Výhodou pracovní skupiny je, že je ote-
vřená pro zainteresované strany, umožňuje předávání 
poznatků směrem k administrativě a že díky ní mohou 
probíhat odborné debaty o dopravě a konzultace s ostat-
ními odbory. Hlavní nevýhodou je obtížná dosažitelnost 
pracovní skupiny pro občany a ztížená možnost, aby 
občané navrhovali zlepšení. 

Pracovníci pro cyklistiku hrají roli klíčové kontaktní osoby 
pro všechny otázky cyklistiky a jsou dobře dosažitelní 
i pro zainteresované strany. Prostřednictvím pracovníka 
pro cyklistiku se k administrativě dostane hodně pod-
nětů. Stejně tak může pracovník dobře sloužit jako hlavní 
komunikátor pro veřejnost. Tyto výhody dokazují, že zave-
dení pozice člověka pro cyklistiku je dobrým krokem, 

jak cyklistiku do úřadu začlenit. Zřejmou nevýhodou je, 
že pracovní kapacita jedné osoby má své nutné limity. 
Existuje riziko, pakliže nebude politická podpora cyklis-
tiky dostatečná, že se z „cykloúředníka“ stane „osamělý 
bojovník“. Každopádně se ale jedná o dobrý začátek. 
Zřízení organizační jednotky pro cyklistiku (samostat-
ného oddělení) je druhou nejlepší možností. Výhoda 
samostatného oddělení pro cyklistiku spočívá v tom, 
že může vést cyklistickou agendu, je dosažitelné pro 
zainteresované strany i pro občany. Na druhou stranu 
se může stát, že se organizační jednotka pro cyklistiku 
ocitne v určité izolaci. Předávání know-how nemusí běžet 
v takové míře, v jaké funguje za přítomnosti pracovníka 
pro cyklistiku (cyklokoordinátora). Navíc je zřízení celé 
jednotky pro cyklistiku z počátku cyklistických snah 
ve městě spíše nereálné. 

Pozice obhájce cyklistiky nebo externího konzultanta pro 
cyklistiku je vhodné zřizovat zejména ve městech, která 
s cyklistikou teprve začínají a potřebují agendu „nastar-
tovat“. Časem a s postupným vývojem je potřeba měnit 
i podobu institucionalizace cyklistiky. 

Kritéria Cyklistický pracovník Pracovní skupina Cyklistické oddělení

Dostupnost pro občany + — ++

Dostupnost pro zainteresované strany ++ + ++

Kontaktní osoba pro odbory a instituce ++ o +

Předávání know-how do samosprávy ++ + —

Konzultace ohledně dopravy +/o + ++

Konzultace s ostatními odbory o + o

Legenda:  ++ výborný + velmi dobrý o uspokojivý — nevhodný

Tabulka 6: Přehled možností institucionalizace cyklistiky v samosprávách
Zdroj: Umweltbundesamt 2000
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8. BYPAD a další metody hodnocení 
cyklistické politiky

Projekt BYPAD znamená zkratku slov BiYcle Policy AuDit, 
tj. Audit cyklistické politiky. BYPAD je nástroj, který úřa-
dům umožňuje zhodnotit a vylepšit strategii na podporu 
cyklistiky ve městech.45 BYPAD funguje jako nástroj 
k vylepšování cyklistiky a ke spolupráci na mezinárodní 
úrovni. 

BYPAD vznikl v roce 1999 v rámci mezinárodní platformy 
expertů zapojených do projektu financovaného Evrop-
skou unií. Dva následující projekty BYPAD+ (2003 —2005) 
a BYPAD — Platform (2006 —2008) rozšířily působnost pro-
jektu nejen o nové země, ale také zdokonalily jeho meto-
diku. Do dnešních dnů audit BYPAD realizovalo více jak 
100 měst ve 20 zemích.46 Ve střední a východní Evropě 
se ho zúčastnila města z Polska, Estonska, České Repub-
liky, Slovinska, Rumunska, Kosova a Albánie.47 

Obrázek 24: Mapa měst, kde se realizoval BYPAD, 
stav k roku 2008
Zdroj: Vectris a kol. 2008a

8.1 BYPAD a jeho přístup

Metodika BYPAD považuje zavádění cyklistiky za dyna-
mický proces, který se skládá z řady komponentů. Aby 
byla podpora cyklistiky vyvážená a dlouhodobě udrži-
telná, musí k sobě jednotlivé komponenty navzájem 
dobře padnout. BYPAD rozlišuje 9 modulů (viz obr. 25), 
které jsou pro cyklistiku důležité, a v každém z nich sle-

45 V podnikatelském světě je sledování kvality řízení procesů 
běžné. Existují různé nástroje pro hodnocení, například řada 
ISO 9000, EFQM model a další. 

46 Aktuální stav najdete na www.bypad.org
47 Odstavec převzat a upraven na základě Vectris a kol. (2008b)

duje jednotlivé kroky. Těchto 9 modulů se navíc stále 
vyvíjí, přičemž změna v jednom ovlivňuje i fungování 
ostatních. BYPAD se nezaměřuje pouze na konkrétní kroky 
na zlepšení cyklistiky podniknuté navenek (moduly 5 až 8), 
ale také na plánování a způsob uspořádání cyklistické 
agendy (moduly 1 až 4) a sledování dosažených výsledků 
(modul 9).48

8.1.1 Audit a vzájemné srovnání 

Aby velké firmy, výzkumné organizace či státní úřady 
dokázaly odhalit svá silná a slabá místa a zlepšovat tak 
služby, existuje řada zavedených kritérií a měřítek úspě-
chu. Těmto sadám analytických hodnotících nástrojů 
se říká systémy auditu (Audit Schemes). Díky tomu, 
že se audit provádí pravidelně a ve stále rostoucím počtu 
organizací, rozrůstá se i řada kritérií, která poukazují 
na úspěšný či chybný vývoj. Nejlepším příkladem jsou 
měřítka úspěchu (Benchmarks).49

Obrázek 25: Moduly BYPADU
Zdroj: Vectris et al. 2008a

BYPAD má stejný cíl — na základě zkušeností z mnoha 
měst stanovit normy kvality pomocí standardizovaného 
sběru informací z různých oblastí cyklistiky. Ty pomáhají 
městům lépe formulovat své ambice a cíle na poli zlep-
šování podmínek pro cyklistiku. Díky tomu, že hodnocení 
probíhá opakovaně v pravidelných intervalech, dozví-
dáme se, ve které oblasti se odehrává pokrok a která 
oblast potřebuje vylepšení. Tímto způsobem funguje 
BYPAD jako skvělý nástroj pro monitoring. 

8.1.2 Řízení kvality u dynamických procesů

Na rozdíl od statických řidících systémů, ve kterých jsou 
trvalé kvality sledovány prostřednictvím pevně daných 
standardů, BYPAD používá model EFQM, který považuje 

48 Odstavec převzat a upraven na základě Vectris a kol. (2008b)
49 Oddíly 7.1,1 a 7.1,2 jsou převzaty a upraveny na základě Vectris 

a kol. (2008b)
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proces řízení kvality za otevřený dynamický proces. Kva-
lita se nikdy nepřestane vyvíjet, naopak kvalita se vyvíjí 
v čase na všech úrovních. 

Model EFQM je evropský model auditu řízení kvality vnitř-
ních procesů. Zkratka EFQM znamená European Founda-
tion for Quality Management (Evropská báze pro řízení 
kvality). Tento model říká, že agenda organizace může 
být úspěšná pouze za předpokladu, že jsou klienti (uži-
vatelé), zaměstnanci, manažeři a organizace spokojeni 
jako celek. A úspěch stojí na celkové podobě procesu 
řízení. Typickým rysem modelu EFQM je, že používá 
metodu sebehodnocení, do které jsou aktivně zapojeni 
jak vedoucí pracovníci, tak zaměstnanci a uživatelé.

Následující principy jsou důležité pro otázku kvality řízení 
na poli cyklistiky:

• cyklistická politika ve městech je dynamický proces 
(tj. požadavky uživatelů budou vždy narůstat);

• dobré výsledky v oblasti cyklistiky (časté užívání 
kola, málo nehod) závisí jak na organizačním uspo-
řádání, tak i na konkrétních krocích v terénu a smě-
rem k cílovým skupinám (infrastruktura, kampaně, 
atd.);

• evaluace by měla proběhnout způsobem sebehod-
nocení přímo zapojených aktérů: uživateli, zodpo-
vědnými pracovníky, úředníky a politiky, proces 
sebehodnocení může řídit externí auditor.

8.2 Metoda BYPADu

BYPAD je založen na EFQM modelu, který byl uzpůsoben 
pro potřeby (místní) cyklistické agendy. Pomocí BYPADu 
mohou města a regiony nastartovat proces trvalého zlep-
šování cyklistiky. Abychom dosáhli zlepšení, kombinuje 
BYPAD poznávací, konverzační a vzdělávací prvky. Kvan-
titativní vyhodnocování jednotlivých částí cyklistické 
problematiky pomáhá získat důvěru racionálně založe-
ných jedinců (prvek poznání). Diskuse uvnitř hodnotící 
skupiny vedoucích pracovníků — strůjců politik, výkon-
ných pracovníků a uživatelů — upevňuje politickou vůli 
ke zlepšování cyklistiky (konverzační prvek). Řízené posu-
zování procesu zavádění cyklistiky v rukou externího 
auditora prohlubuje váhu získané zkušenosti (prvek vzdě-
lávání) ruku v ruce s regionálními nebo zahraničními 
semináři a databází dobrých praxí.50

8.2.1 BYPAD jako dynamický proces

BYPAD považuje zavádění cyklistiky za dynamický pro-
ces, pro jehož úspěch musí různé komponenty spolupra-
covat a navzájem do sebe zapadat. BYPAD nepopisuje 
pouze výsledky a efekty místní cyklistické politiky, ale 

50 Oddíly 7,2 jsou převzaty a upraveny na základě Vectris a kol. 
(2008b)

také jestli a jakým způsobem se tento proces odráží 
v politické a administrativní struktuře.

• Existují (vyšší) cíle, kterých má cyklistická agenda 
dosáhnout?

• Odpovídá zvolená strategie cílům, kterých je třeba 
dosáhnout? Jsou určené zdroje adekvátní vzhledem 
cílům? Je zajištěno dlouhodobé financování těchto 
snah? 

• Omezuje se podpora cyklistiky na více či méně pár 
izolovaných kroků, nebo je cyklistika doprovázena 
širšími opatřeními jako je například snaha o snížení 
počtu cest auty?

• Funguje mezisektorová spolupráce se strategickými 
partnery?

• Je jisté, že přijatá opatření vedou k cílům, které 
jsme si určili?

Jak jsme již zmínili výše, BYPAD rozlišuje devět modulů, 
jejichž kvalita se posuzuje samostatně (viz obrázek 25). 
Každý z modulů se podle úrovně svého provedení umis-
ťuje v žebříčku rozvinutosti BYPAD, který má celkem 
čtyři úrovně (viz obrázek 26). Výsledky všech devíti 
modulů dohromady pak určují celkovou úroveň cyklis-
tické agendy v místě. Podle výsledku dosaženému v kaž-
dém z modulů může město určit odpovídající úroveň cílů 
a možných opatření k jejich naplnění. Vedle toho BYPAD 
umožňuje hodnotit i úspěšnost existující místní politiky 
cyklistiky.

Obrázek 26: Žebříček rozvoje cyklistiky podle BYPADu
Zdroj: Vectris a kol. 2008a

8.2.2 Žebříček rozvoje cyklistiky podle 
BYPADu

Základní jednotkou BYPADu je dotazník, který má 30, 
22 nebo 18 otázek, které postihují všechny stránky cyk-
listiky ve městech nebo krajích. Pro každý modul je daná 
sada otázek s předem nabídnutými možnostmi odpovědí. 
Odpovědi popisují jednotlivá vhodná opatření, která byla 
v Evropě již s úspěchem zavedena. Každou otázku je 
potřeba ohodnotit známkou od jedné do čtyř (viz obrá-
zek 26). Jestliže v dané oblasti nebyl učiněn žádný krok, 
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je připsána nulová hodnota. BYPAD tak funguje jako 
určité zrcadlo místní cyklistické politiky. Odhaluje nej-
slabší místa a ukazuje, kde je nutné a možné situaci 
zlepšit. Vyplněním dotazníku získá město nebo region 
konkrétní návod, co může udělat pro to, aby se dostalo 
o úroveň výš. 

Obrázek 27: Hodnotící skupina metodologie BYPAD
Zdroj: Vectris a kol. 2008a

8.2.4 Postup BYPADu

Na počátku vyplňuje dotazník BYPADu každý člen hod-
notící skupiny samostatně. Každému jednotlivému aspektu 
cyklistické politiky připisuje každý člen skupiny známku 
od 1 do 4. Na následujícím společném setkání členové 
svá hodnocení navzájem srovnávají. Cílem tohoto setkání 
je nalézt shodu nad silnými a slabými stránkami současné 
cyklistické politiky a každému cyklistickému aspektu při-
psat za všechny jednu souhrnnou výslednou známku. 
Na základě získaných výsledků sestavuje hodnotící sku-
pina v průběhu dalšího setkání plán na zlepšení kvality 
cyklistické politiky. 

Úroveň 1 — Přístup “Ad hoc”
Princip hasičské jednotky: Cyklistická politika se omezuje převážně na řešení problémů. Přijímaná opatření se týkají pouze 
infrastuktury a bezpečnosti silničního provozu v konkrétních místech a lokalitách. Cyklistická politika je na nízké úrovni, 
což znamená, že má nízký a nepravidelný rozpočet, minimum pracovníků s omezenými dovednostmi a bez dostatečných 
pravomocí. Povede-li se něco dobrého, je to výsledkem osobní intervence jednotlivce. 

Úroveň 2 — Izolovaný přístup
Princip Robinsona Crusoea: Cyklistická politika již existuje, není ale zapojena do celkové dopravní politiky města, ani 
do žádných jiných politik jako je územní plánování, zdraví nebo životní prostředí. Ačkoli se dějí nějaké doplňkové aktivity, 
hlavní starostí tohoto přístupu je budování infrastruktury. Cyklistická politika na této úrovni používá některá data a dispo-
nuje omezenou znalostí potřeb cyklistů, dohodami a závazky s omeznou vymahatelností. Opatření jsou mnohdy kontra-
produktivní, protože nezohledňují potřeby uživatelů jiných druhů dopravy, nebo nejsou sladěna s jinými vyššími cíli souvi-
sejících politik. Kontinuita není zajištěna. 

Úroveň 3 — Systémově orientovaný přístup
Všichni táhnou za jeden provaz: Cyklistika je považována za dopravní systém, který je integrovaný do celkové dopravní 
politiky. Politická vůle podpory cyklodopravy se opírá o sofistikovanou místní strategii cyklistické dopravy stojící na odpoví-
dajícím rozpočtu. Politika cyklodopravy se skládá z celé řady různých opatření; na rozmanité cílové skupiny míří cílená 
sdělení, probíhá částečná spolupráce mezi ostatními veřejnými agendami a s partnery z komerčního sektoru. Politika 
se opírá o dobrá data a dostatečnou znalostí potřeb cestujících, stále ale běží na projektové bázi s omezenou časovou 
platností. 

Úroveň 4 — Integrovaný přístup
Vítězný tým: Cyklistická politika je považována za trvalý cíl a je silně propojena s politikami v jiných oblastech. Opatření 
na podporu cyklistiky jdou ruku v ruce s opatřeními na snižování používání aut na cesty po městě. Existuje silná politická 
podpora, dobré vedení, stabilní pravidelný rozpočet a dostatek zkušených pracovníků a kompletní domácí know-how. 
Systematické síťování a pravidelné výměny informací, vědomostí a zkušeností dovnitř i navenek pomáhájí vylepšit a udržet 
standardy kvality. Jsou dostupná vysoce kvalitní data, probíhá pravidelný monitoring a jeho vyhodnocování, pracuje 
se na budování strategických partnerství s cílem získat důležité partnery na svoji stranu, aby přispěli svým dílem k budo-
vání místní cyklistické politiky. 

8.2.3 Hodnotící skupina BYPADu

Na BYPADu je klíčové, že celý proces hodnocení a zlep-
šování kvality provádí místní hodnotící skupina. Tato sku-
pina se skládá z politiků, kteří jsou zodpovědní za oblast 
cyklistiky, vedoucích a výkonných pracovníků města, pod 
které cyklistika spadá a z představitelů místní cyklistické 
organizace (nebo organizací), kteří užívají výstupů místní 
cyklistické politiky. Přivedením těchto třech rozdílných 
hráčů k jednomu stolu metodika BYPADu zaručuje, 
že místní cyklistická politika je hodnocena kriticky z růz-
ných perspektiv. 

Hodnotící skupina usiluje o nalezení silných a slabých 
stránek cyklistické politiky a zajištění vzájemného kon-
senzu v oblastech, kde je nezbytné a možné učinit zlep-
šení. Proces auditu řídí externí konzultant, který má cer-
tifikát auditora BYPAD.

Tabulka 7: Popisy jednotlivých stupňů vývoje cyklistické agendy
Zdroj: Vectris et al. 2008a
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8.2.5 Certifikace kvality

Výsledkem auditu BYPAD je obodování daného města či 
regionu ve všech devíti modulech procesu BYPAD a udě-
lení celkové známky za cyklistickou politiku. Body v jed-
notlivých modulech zřetelně ukazují, jaké silné a jaké 
slabé stránky místní cyklistická politika má. Auditor sepíše 
interní závěrečnou zprávu, která obsahuje detailní popis 
dosavadního průběhu cyklistické politiky a zprávu o prů-
běhu auditu. Plán na zlepšení kvality popisuje cíle, hlavní 
oblasti budoucí činnosti a opatření, na kterých se hod-
notící skupina shodla. 

8.2.6 Uznání metody

Národní cyklistické strategie Německa, České Republiky 
a Rakouska městům a regionům doporučuje BYPAD jako 
vhodný nástroj řízení kvality cyklistických agend. V němec-
kém Severním Vestfálsku může být žádost o audit BYPAD 
kofinancována národní vládou. 

8.2.7 BYPAD není soutěží krásy

Hlavním smyslem BYPADu je zlepšení cyklistické politiky 
ve městech a regionech prostřednictvím systematického 
hodnocení s přispěním příkladů z jiných měst a regionů 
Evropy. Nicméně záleží na každém městu či regionu, zda 
BYPAD použije a získá tak přehled o slabých a silných 
stránkách v oblasti cyklistiky.

Získaný výsledek z hodnocení svádí k tomu, aby ho města 
mezi sebou porovnávala. Primátora či starostu každého 
města napadne otázka: „Jsme nejlepším městem pro 
kola v Evropě?“ nebo „Které město je nejlepší?“. Získat 
pravdivou odpověď však není prostřednictvím BYPADu 
snadné. Existují totiž stránky věci, které jsou navzájem 
obtížně srovnatelné:

• geografie města;

• různí auditoři BYPADu;

• odlišné názory lidí v hodnotící skupině; 

• rozdílná kultura cyklistiky. 

BYPAD by měl být na prvním místě používán jako vnitřní 
nástroj k vyhodnocování cyklistické politky. Porovnání 
vlastních výsledků procesem BYPADu každé dva až tři 
roky přinese mnohem zajímavější poznání, než srovná-
vání „jablek s hruškami“. Je sice pěkné vidět, jak si 
vedou ostatní města, musíme mít ale vždy na paměti, 
že takové srovnání není relevantní. 

8.3 BYPAD jako nástroj výměny 
zkušeností

Vedle hlavního cíle vyhodnocení agendy a sestavení plánu 
na zvýšení kvality slouží BYPAD také jako platforma pro 
výměnu zkušeností mezi evropskými městy a regiony. Pro 
sdílení zkušeností slouží tyto aktivity:51

• národní nebo regionální pracovní setkání podle jazy-
kového regionu — na těchto setkáních představují 
města, která již BYPAD provádějí, metodologii novým 
městům;

• mezinárodní semináře a exkurze — na podporu 
výměny zkušeností jsou pořádány mezinárodní tema-
tické semináře a exkurze (např. České Budějovice, 
2006, Mnichov, 2007, Tartu — Estonsko 2008 atd.);

• webová stránka BYPAD (www.bypad.org) — slouží 
jednak jako informativní médium, ale také jako 
pracovní nástroj pro auditory BYPADu a pro zapo-
jená města a regiony. Stránky obsahují veřejnou 
část s informacemi o metodologii, kontakty, zkuše-
nostmi z měst a příklady dobré praxe. Vedle toho 
mají také neveřejnou část, která obsahuje výsledky 
auditů, závěrečné zprávy, dotazníky a formuláře 
k registraci. 

• databáze dobré praxe BYPADu — přináší příklady 
ze všech měst na všech různých úrovních cyklistické 
politiky, kde byl audit proveden, města a kraje, 
ve kterých má cyklistika dosud nevalnou úroveň, 
zde také mohou najít inspiraci; 

• všechny tři druhy dotazníků, které BYPAD používá — 
jsou k dispozici v 15 jazycích;

• BYPAD vydává třikrát ročně informační oběžník — 
je distribuován po síti různých stran zapojených 
do BYPADu. 

8.4 Další metody hodnocení

Během posledního desetiletí vzrostl ve městech a regi-
onech zájem o kvalitní cyklistickou agendu. Při hledání 
způsobů hodnocení a zlepšování kvality cyklistických 
agend byly vyvinuty další hodnotící nástroje a sady indi-
kátorů. Cyklistické programy a opatření byly hodnoceny 
i v několika dalších zemích.52

• Spojené království — Projekt hodnocení CTC (orga-
nizace uživatelů);

• Nizozemsko — Fietsbalans (Rovnováha v cyklistice), 
Nizozemská cyklistická asociace (organizace uživa-
telů);

51 Oddíl 7,2 jsou převzaty a upraveny na základě Vectris a kol. 
(2008b)

52 Oddíl 7,4 je převzata a upravena na základě Vectris a kol. 
(2008b)
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• Švýcarsko — Indikátory pro města přátelská k cyk-
listům (výzkumný projekt SVI; Vereinigung Schwei-
zer Verkehrsingenieure);

• Německo — Hodnocení cyklistických strategií člen-
ských měst sítě „Města přátelská k cyklistům v Sever-
ním Westfálsku“ (region Severní Porýní — Westfál-
sko);

• Cyklistická zpráva města Kodaně.

Každá metoda přistupuje k problematice vlastním způ-
sobem a někdy se zaměřuje na rozdílné stránky věci. 
Důležité také je, kdo je hybatelem, který hodnocení pro-
vádí. Například Rovnováha v cyklistice v Nizozemsku, 
kterou zaštiťuje Nizozemská cyklistická asociace, si klade 
za cíl oceňovat nejlepší cyklistické město roku v Nizo-
zemsku. Zároveň ale vydává i souhrnnou zprávu o kom-
fortu cyklistiky ve městech.

Nizozemská cyklistická asociace získává díky soutěži 
o nejlepší cyklistické město širokou publicitu po celé 
zemi a města tak pociťují tlak na zlepšení svého cyklis-
tického standardu. Výsledky soutěže Rovnováha v cykli-
stice představují názor z pohledu skupiny uživatelů.

Naproti tomu v případě BYPAD není iniciátorem auditu 
skupina uživatelů. Musí to být skutečně město nebo 
region, kdo se vědomě rozhodl, že chce zlepšit cyklis-
tickou agendu a využít BYPAD, aby získal zprávu o stá-
vající kvalitě a nezbytných zlepšeních. BYPAD sice nevy-
tváří tak silný tlak na to stát se nejlepším městem pro 
cyklistiky, vypracování analýzy však může být pociťováno 
jako silný závazek města směrem ke zlepšení pozice cyk-
listiky. 

Tabulka 8 ukazuje přehled charakteristik různých metod 
na vyhodnocování cyklistické agendy.

Další literatura

BYPAD. Cycling, the European approach. Total quality management in cycling policy. Results and lessons 
of the BYPAD-project. EIE/05/016 — Deliverable WP 6 — distribuce. 2008.

BYPAD Manual. Version 3.0: 2006 —2008.
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1. Cyklistická infrastruktura

Tato část obsahuje shrnutí současných aktuálních vědo-
mostí o plánování, výstavbě a údržbě cyklistické infra-
struktury v Evropě. Obsahuje také strategie plánování, 
parametry a užitečné rady, jak vytvářet cyklistickou 
infrastrukturu vysoké kvality. Popíšeme, co vše je nutné 
vzít do úvahy při plánování nové infrastruktury a co se dá 
udělat pro vylepšení již existujících prvků.

Hlavní cílovou skupinu této kapitoly jsou hybatelé cyk-
listiky, projektanti a vedoucí pracovníci ve městech 
střední a východní Evropy. Z těchto důvodu nejsou před-
kládané informace pouhým dalším obecným návodem 
k cyklistice, ale příručkou, která se zaměřuje na potřeby 
cílových skupin vzhledem k jejich regionálním, infra-
strukturním a politickým specifikům. Nicméně tento doku-
ment může být užitečný i lidem z oblasti rozvoje města 
po celé Evropě. 

Většina obsahu vychází z mimořádně hodnotných mate-
riálů projektu PRESTO, který byl — stejně jako tato 
kniha — financovaný programem Inteligentní energie 
v Evropě Evropské Komise (Intelligent Energy Europe Pro-
gramme). Materiály PRESTO projektu jsme využili k zís-
kání příkladů o aktuálním stavu cyklistiky v evropských 
městech. Jelikož se situace stále vyvíjí, nemůže si tento 
materiál klást nároky na kompletnost a uzavřenost. Cílem 
této kapitoly je podat výčet možných cyklistických opat-
ření, parametrů a požadavků. Pro získání detailních infor-
mací vřele doporučujeme další zdroje: Informační bro-
žuru PRESTO (zdarma ke stáhnutí zde: http://www.
presto-cycling.eu/de/policy-guides-a-fact-sheets), 
Německá pravidla pro cyklistickou infrastrukturu (ERA2010) 
nebo nizozemský Manuál pro navrhování v cyklistické 
dopravě (CROW, Design Manual for Bicycle Traffic).

Situace ve městech střední a východní Evropy je taková, 
že jízdní kola mají nízký podíl v dopravě a zkušenosti 
s plánováním jsou omezené, ve stejnou chvíli jsou ale 
požadavky na kvalitu cyklistické infrastruktury poměrně 
vysoké. Proto přináší Mobile 2020 čitelný, snadno pocho-
pitelný materiál s řadou fotografií, obrázků a příkladů 
dobré i špatné praxe. Ukázky nepovedených věcí by měly 
usnadnit diskusi nad chybami v plánování nebo špatně 
provedených prvcích infrastruktury. Ukázky z praxe jsou 
vybaveny krátkými popisy svých „pro“ a „proti“. 

Tato kapitola se zabývá hlavně strategickým plánování 
cyklistické infrastruktury. Poté, co budou představeny 
obecné požadavky cyklistické sítě a strategický přístup 
k plánování cyklistické infrastruktury, bude nastíněna 
i konstrukční stránka věci.

1.1 Působení cyklistické dopravy

Celkovým cílem proč zavádět cyklistiku do měst střední 
a východní Evropy je snížení podílu automobilové dopravy 
při cestách na krátké vzdálenosti (1—10 km). Když zlep-
šíme cyklistickou infrastrukturu a budeme propagovat 
cyklistiku jako dopravu, můžeme dosáhnout snížení počtu 
aut jezdících na krátké vzdálenosti. Cesty motorovou 
dopravou mohou sloužit různým účelům: odpočinku, 
dopravě do práce či vyřizováním při pochůzkách. Per-
spektiva projektu Mobile 2020 rozlišuje cesty na kole 
do dvou skupin, na rekreační a dopravní. Pro potřeby 
projektu si stanovíme dopravní účelovou cyklistiku jako 
cesty do práce, k vyřizování věcí, za nákupy nebo za přá-
teli, atd. Rekreační cyklistika zahrnuje takové cesty, 
na kterých jízdní kolo slouží pouze k rekreaci nebo ke spor-
tovním aktivitám. Cílem projektu Mobile 2020 je zvýšit 
podíl zejména dopravní účelové cyklistiky.

Snížení počtu cest osobními automobily přináší několik 
pozitivních změn pro lidi i prostředí, např:

• méně zacpané ulice a tedy méně dopravní kongesce;

• vyšší bezpečnost dopravy;

• nižší znečištění;

• nižší emise CO2;

• lepší fyzickou kondici a větší duševní pohodu. 

1.2 Cíle navrhování

Na začátku každého plánování musí být stanoven jasně 
definovaný cíl. Předtím, než začneme plánovat cyklis-
tickou síť, cyklostezky, parkování atd. musí pracovníci 
rozvoje a vedoucí pracovníci prodiskutovat a odsouhla-
sit celkový cíl. Tento cíl by měl říci, jak by mělo město 
z hlediska cyklistiky v budoucnu vypadat. Musí existovat 
vize, se kterou každý souhlasí a kterou každý bere za svou. 
Bližší podrobnosti jak stanovit cíle najdete v části I. 

Jestliže již máme vizi města, dobrým začátkem pro plá-
nování je roztřídit si městské ulice a silnice ve vnitřním 
městě do kategorií. Ukáže se nám, které ulice jsou hlavní 
a které mají zklidněný charakter (např. s omezenou rych-
lostí do 30 km/h). Jestliže žádné zóny 30 dosud neexis-
tují, vřele je doporučujeme zavést. Podpoříte tím cyk-
listickou dopravu. Je to jeden ze způsobů, jak začít 
zavádět cyklistickou strategii do praxe. Zóny 30 jsou nej-
levnějším a nejspolehlivějším prostředkem, jak vytvořit 
prostory přátelské pro cyklisty bez nutnosti velkých inves-
tic. Máme-li však dojít ke skutečné změně, musí však 
policie hlídat a vymáhat dodržování tohoto rychlostního 
omezení. Jinak budou mít řidiči tendenci jezdit klidně 
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o 10 km/h vyšší rychlostí.1 Následující pasáže představí 
obecné principy navrhování, které však musí být vždy 
prověřeny na konkrétních případech. 

Obrázek 1: Zóna 30 (max. povolená rychlost 30 km/h), 
Praha, Karlín, 2012
Zdroj: Tomáš Cach

Existuje souvislost mezi dobrou cyklistickou infrastruk-
turou a četností používání kola pro každodenní dopravu. 
Cyklistická infrastruktura by měla mít takovou podobu, 
aby poskytla nebo zlepšila bezpečnost a kvalitu cyklis-
tického dopravního toku. Vedle běžných účelových cest 
na kole slouží cyklistika také jako populární prostředek 
rekreace.2 Podle těchto pravidel by „infrastruktura měla 
cyklistům umožnit přímou, komfortní trasu na kole v atrak-
tivním a bezpečném prostředí“. Pouze za těchto podmí-
nek je možné soutěžit s popularitou automobilu.“3 Vzhle-
dem k daným cílům existuje pět hlavních pravidel pro 
infrastrukturu přátelskou k cyklistům. Podrobně budou 
popsány v následující kapitole 1.3. Ne vždy a ne v každé 
situaci je možné naplnit všechny požadavky. V principu 
funguje, že čím více požadavků se nám podaří naplnit, 
tím více lidí bude ochotných přesednout na kola. Tyto 
požadavky musíme mít vždy na paměti jako ideál, o který 
usilujeme. Tato pravidla mohou být také využita jako 
kritéria k hodnocení kvality a nedostatků existující infra-
struktury.4 

Další literatura:

Sborník ECF: Omezení rychlosti na 30 km/h 
a cyklistická bezpečnost 
(http://www.ecf.com/wp-content/uploads/ECF_
FACTSHEET1_V3_cterree30kph.pdf).

1 Sborník ECF: Omezení rychlosti na 30 km/h a cyklistická 
bezpečnost

2 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2010a)
3 CROW (2007)
4 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2010a)

1.3 Pravidla navrhování

Předtím, než začneme plánovat a budovat novou cykli-
stickou infrastrukturu, musíme zohlednit hlavní poža-
davky, které musí infrastruktura pro cyklisty splňovat.5 
Zde jsou pravidla podle CROW (2007):

• bezpečnost;

• přímočarost;

• celistvost;

• přitažlivost;

• pohodlí.

(Detailní informace o principech navrhování najdete 
v oddíle I — Strategické plánování.)

Prvořadým požadavkem je nepochybně bezpečnost. Cyk-
listé sami o sobě nepůsobí žádné velké ohrožení, pokud 
sdílí stejný prostor jako motorová doprava, zároveň však 
sami jsou a cítí se být ohrožováni. Toto riziko plyne 
z nepoměru mezi hmotou a rychlostí motorových a bez-
motorových dopravních prostředků. Bezpečnost můžeme 
zajistit třemi hlavními způsoby. Snížení intenzity moto-
rové dopravy a omezení rychlosti pod 30 km/h výrazně 
zvyšuje bezpečnost. Oddělení cyklistů v čase a prostoru 
od rychlé intenzivní dopravy snižuje počet nebezpečných 
situací. Jestliže nedokážeme eliminovat místa střetávání 
(např. na křižovatkách a kříženích), musí být tato místa, 
maximálně čitelná. Jedině tak si všichni účastníci silnič-
ního provozu uvědomí potenciální riziko střetu a přizpů-
sobí tomu své chování.

Splnění následující pravidel zaručuje vysokou míru bez-
pečnosti pro cyklisty:

• odstranění konfliktů s blížící se motorovou 
dopravou;

• odstranění konfliktů vzniklých na křižovatkách 
a přejezdech;

• oddělení jednotlivých druhů dopravy od sebe;

• snížení rychlosti na místech potenciálního střetu;

• zabránění vytlačování cyklistů z vozovky;

• vytvoření rozeznatelných kategorií silniční sítě;

• zaručení jednoznačnosti dopravních situací;

• snížit příležitosti pro potenciální konflikty;

• zajistit, aby dopravní situace byly jednotné.

Přímočarost můžeme rozdělit na přímočarost dráhy trasy 
a přímočarost časovou. Přímočarost dráhy trasy znamená, 
že cyklista se do svého cíle dostane po nejkratší možné 
trase. Zajížďky musí být minimální. Přímočarostí v čase 
je myšleno, že celkový čas dojížďky na kole musí být 
v rámci možností co nejkratší. Jelikož jsou poté cesty 
na kole na krátké vzdálenosti většinou rychlejší než 

5 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2010a)
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autem, přinášejí velkou konkurenční výhodu. Všechny 
věci, které prodlužují dobu jízdy, snižují celkovou pří-
močarost cesty: zajížďky, počet vynucených zastavení, 
semafory, stoupání, apod. Podaří-li se nám zajistit pří-
močarost tras, můžeme cyklistiku propagovat jako chyt-
rou praktickou volbu a nejrychlejší způsob dopravy do cen-
tra, do okolních škol, do práce nebo jiných zařízení.

Celistvost je daná mírou, kterou se cyklisté mohou poho-
dlně dostat bez přerušení z jakéhokoli místa startu 
do jakéhokoli cíle. V zásadě to znamená, že cyklisté 
ke svým cestám potřebují celooblastní nebo celoměst-
skou síť cyklistických tras. Slepá místa, překážky nebo 
infrastruktura, která uprostřed cesty náhle bez náhrady 
končí, působí silně odrazujícím dojmem. Aby lidé jezdili 
na kole, musí si být jistí, že kamkoli se dostanou, tam 
snadno najdou dostatečně kvalitní a dobře provedou 
trasu, po které mohou jet dále. Každá domácnost, každá 
firma a každé zařízení musí být dostupné na jízdním kole 
a napojené na celoměstskou síť. Celistvost cyklistické 
sítě také znamená, že trasy musí být dobře propojeny 
s ostatními sítěmi, zejména se zastávkami, přestupními 
uzly a terminály veřejné dopravy. 

Přitažlivost cyklistiky spočívá ve vhodném začlenění sítě 
tras do odpovídajícího prostředí. Přitažlivost je otázkou 
subjektivního vnímání a celkové atmosféry a jako taková 
může mít silný dopad na ochotu či neochotu lidí used-
nout do sedla kol. Jelikož je vnímání výsostnou domé-
nou každého člověka, těžko se stanovují obecná pravi-
dla. Způsobům vnímání by měla být věnována vysoká 
pozornost jak při navrhování, tak i při hodnocení vytíže-
nosti a analýze obav, které lidé v souvislosti s kolem poci-
ťují. Vedle otázek podoby sítě, přitažlivosti okolí či 
povahy dané oblasti se to týká zejména otázek pociťo-
vané osobní bezpečnosti. Zvláštní závažnosti tato otázka 
nabývá zejména večer a v noci. 

Pohodlí spočívá ve hladkém, odpočinkovém zážitku z cesty 
na kole. Fyzická i duševní námaha by měla být snížena 
na nutné minimum. Pro pozitivní zážitek z cesty musíme 
všechny nepravidelnosti snížit na nejnižší úroveň. Zejména 
časté vynucené zastavování a rozjíždění může způsobit 
únavu a stres. Nevhodný povrch trasy a špatná údržba 
způsobují obtěžující „roztřesenost“ jízdy, nemilá překva-
pení a obtíže. Takové podmínky dělají z cyklistiky „bojový 
úkol“, který vyžaduje vysokou koncentraci, stálou kont-
rolu rovnováhy a předvídání nerovností ve vozovce.6

6 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2010a)

1.4 Podoba, funkce, způsob užívání

Důležité je, abychom každý úsek trasy vyhodnotili z hle-
diska třech znaků: podoby, funkce a způsobu využití. 
Každý silniční úsek má svoji funkci. V závislosti na této 
funkci musí být zvolena odpovídající podoba. Obrázek 
2 ukazuje trojúhelník vztahů a vzájemných závislostí 
mezi těmito třemi znaky.

Obrázek 2: Trojúhelník vztahů
Zdroj: Vlastní zpracování

Existují tři důležité faktory:

• Intenzita cyklistické dopravy

• rychlost motorové dopravy a intenzita motorové 
dopravy.

Povaha daného úseku silnice se může od křižovatky ke kři-
žovatce měnit podle toho, jak na něj navazují ostatní 
silnice. Podle toho se také může měnit intenzita cyklis-
tické i motorové dopravy. Pokud bude podoba každého 
úseku odpovídat jeho funkci, neměl by to být žádný pro-
blém. 

Na druhou stranu existují požadavky na spojitost a roze-
znatelnost sítě. To se týká zejména delších úseků (stovky 
metrů a více) a tras, které fungují jako spojnice mezi 
částmi města nebo jsou zhusta využívány pro dojíždění 
či rekreaci.

Celková provázanost a výše zmíněné tři hlavní aspekty 
tras určují výslednou podobu cyklistické infrastruktury. 
Ve výsledku z toho plyne, že využití závisí na funkci 
daného úseku a jeho zvolené podobě. 

1.5 Parametry

Následující kapitola představí nejdůležitější parametry 
infrastruktury, které zhusta využívají plánovači v zemích 
západní Evropy. Tyto parametry odrážejí současný sku-
tečný stav moderní cyklistické infrastruktury. Soubor 
se skládá z informací z různých zdrojů. Snažili jsme 
se tyto údaje podat tak, aby byly stravitelné i pro čte-
náře mimo okruh inženýrů technických věd. Budete-li 
potřebovat bližší podrobnosti, najdete je v literatuře, 
ze které jsme čerpali. 
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1.5.1 Nutné upřesnění

„Velikost prostoru, ve kterém se cyklista cítí bezpečně 
a pohodlně, závisí na:

• velikosti „pohybové bubliny“, tj. prostoru, kterou 
potřebuje pro pohyb (tj. pro udržení stability včetně 
nutného kličkování);

• čisté výšce a šířce při míjení pevných objektů; 

• vzdálenosti a rychlosti ostatní dopravy (pociťovaný 
nutný odstupu od překážek).“7

Tato pravidla mají zásadní dopad na proces plánování. 
Chceme-li vytvořit prostředí přátelské pro cyklisty, musíme 
je mít stále na paměti. Čím vyšší je rozdíl rychlosti mezi 
cyklistickou a motorovou dopravou, tím vyšší je nutnost 
jejich prostorového oddělení. Stejné pravidlo platí 
i ve vztahu mezi chodci a cyklisty. „Jestliže trasa cyklis-
tům umožňuje jezdit relativně rychle, vzájemnému 
souběhu prospějí větší odstupy jedné dopravy od druhé. 
Na druhou stranu při velmi nízkých rychlostech na kole 
a na nerovném povrchu cyklisté zase potřebují širší stopu 
pro udržení rovnováhy.“8 Potřebný čistý profil závisí 
na stabilitě cyklisty, kličkování a pociťovaného nutného 
odstupu od překážek. 

Stabilita a rovnováha

Jízdní kola jsou nestabilní vozidla, při jízdě na kole 
se cyklista musí stále věnovat udržení rovnováhy. Boční 
vítr, vzduchové vlny od nákladních automobilů, hrboly 
a díry ve vozovce nebo vynucené snížení rychlosti na mini-
mum určují míru stability a tedy i potřebný prostor pro 
manévrování. Aby cyklista udržel dobře balanc, musí jet 
rychlostí nejméně 12 km/h. Při nižších rychlostech se kolo 
začíná kymácet, obdobně jako v okamžiku rozjezdu, 
při zastavování nebo při jízdě do kopce.9 V takových situ-
acích může cyklista zabírat prostor širší až o desítky ceti-
metrů.10 Kromě rychlosti kola ovlivňuje rovnováhu také 
věk cyklisty, jeho zkušenosti a kondice. Při běžné rych-
losti za normálních podmínek dosahuje kličkování asi 
šířky 0,2 metru.

Pociťovaný nutný odstup od překážek

Projektanti musí počítat s obavami, které lidé pociťují 
při těsném míjení překážek. Cyklisté se snaží držet odstup 
od obrubníků, okrajů nebo zdí. Dánský manuál pro pro-
jektanty11 uvádí následující odstupy od překážek. Mini-
mální vzdálenosti by měly být od:

• travnatého (zeleného) pásu či nízkého obrubníku 
0,25 metru; 

• vyššího obrubníku 0,5 metru;
• plného zdiva 0,625 m.12 

7 Department for Transport (2008)
8 Department for Transport (2008)
9 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2010a)
10 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2010a)
11 CROW (2007)
12 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2010a)

1.5.2 Poloměry zatáček

Přímé úseky sítě jsou propojeny oblouky, jejichž polo-
měr má přímý dopad na rychlost, jakou lze zatáčku pro-
jet. Poloměr by absolutně nikdy neměl klesnout pod 
5 metrů. Nižší poloměr zatáček již znemožňuje průjezd 
na kole ve vzpřímené pozici. Spolu s tím, jak vzrůstá 
návrhová rychlost trasy, se musí zvětšovat i poloměr zatá-
ček. Trasy, které tvoří základní spojnice sítě, by měly 
mít minimální poloměr zatáček 10 metrů. To odpovídá 
návrhové rychlosti 20 km/h. Zatáčky na páteřních a hlavní 
cyklotrasách by měly mít poloměr minimálně 22 metrů, 
což odpovídá návrhové rychlosti 30 km/h.13

1.5.3 Stoupání a klesání

Sklony komunikací, ať již směrem vzhůru či dolů, jsou 
klíčovou otázkou pro dopravní plánování. „Stoupání vyža-
dují vysokou námahu, a kdekoli je to v rámci ostatních 
principů možné, měly by se jim trasy vyhnout“.14 Dlouhá 
strmá stoupání by neměla být součástí sítě vůbec. „Kde-
koli je nutné překonat výšku větší jak 5 metrů, doporu-
čujeme proložit stoupání rovným úsekem o délce cca 
25 metrů před tím, než se cyklista pustí do dalšího stou-
pání (…).“15

Dlouhý stálý sklon trasy snižuje rychlost jízdního kola, 
a proto doporučujeme: „(…) navrhnout nejnižší část 
ve shodě s nejvyšším procentem uvedeným v grafu a nej-
vyšší místo podle nejnižšího procenta.“16 Zdolání takto 
provedených stoupání je pro cyklisty mnohem snazší 
a snáze se na nich udržuje přijatelná rychlost jízdy.

Každá stoupání znamená v opačném směru klesání. Podoba 
takového úseku by neměla být řešena pouze z pozice 
stoupajícího směru, ale měla by také zohlednit pohled 
cyklisty při sjíždění z kopce dolů.

Obrázek 3: Závislost mezi poloměrem zatáčky a cestovní 
rychlostí
Zdroj: CROW 2007

13 CROW (2007)
14 CROW (2007)
15 CROW (2007)
16 CROW (2007)
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                          Potřebná rohledová vzdálenost (v metrech) pro různé rychlosti motorové dopravy

Délka přejezdu (m) Čas nutný 
k přejezdu (s) 30 km/h 50 km/h 70 km/h 80 km/h

4 4,2 45 100 180 205
5 4,5 45 105 185 210
6 4,9 50 110 190 220
7 5,1 50 115 200 225
8 5,5 55 120 205 235

Tabulka 2: Nutná rozhledová vzdálenost při různých šířkách silnic a různé rychlosti motorové dopravy.    Zdroj. CROW 2007

Otázka rychlosti cyklisty sjíždějícího z kopce je velmi 
důležitá, jelikož směrem dolů může kolo snadno dosáh-
nout rychlosti kolem 40 km/h a vyšší. Na spodním konci 
svahu musí být dostatek místa pro brzdění a dojíždění. 
Kvůli vysokým rychlostem by v kopci nemělo být žádné 
křížení, žádné ostré hrany ani překážky.17

1.5.4 Viditelnost

Otázka viditelnosti je pro dopravu prvořadá. Je životně 
důležité, aby se účastníci silničního provozu navzájem 
viděli.

(Hlavní) cyklotrasy Ostatní trasy

Návrhová rychlost 
komunikace       30 km/h    20 km/h

Minimální nutná 
rozhledová vzdálenost       35—42 m    22—30 m

Tabulka 1: Rozhledové vzdálenosti v cyklistice
Zdroj: CROW 2007

Viditelnost můžeme rozlišit na tři různé úrovně: za jízdy, 
při brzdění a viditelnost blížícího se jezdce. 

1. Viditelnost za jízdy  
Pro bezpečnou jízdu na kole potřebujeme mít dobrý 
výhled na cyklotrasu, na vozovku i na chodníky. Pohled 
musí být volný, jak jen to je možné a neměl by být 
zakrytý překážkami, jako jsou billboardy, dopravní 
cedule, stromy apod. „Pro pohodlnou cestu na kole 
potřebujeme vidět na vzdálenost, kterou ujedeme 
za 4 až 5 sekund.“18

2. Vzdálenost pro brzdění  
Vzdálenost pro brzdění je taková délka, na kterou 
dokážeme bezpečně zastavit, aniž bychom narazili 
do překážky. Jedná se o součet vzdálenosti, kterou 
ujedeme, během cca dvou sekund než stačíme reago-
vat, a vzdálenosti, která je nutná k zastavení před 
překážkou. „Při rychlosti 30 km/h je vzdálenost pro 
zabrzdění 25 metrů, při 20 km/h je to 15 metrů 
(za předpokladu, že čas na reakci je 2 sekundy a míra 
brzdění je 1,5 m/s2)“19. Vzdálenost pro brzdění je 
zejména důležitá pro úseky s křížením.  

17 CROW (2007)
18 CROW (2007)
19 CROW (2007)

3. Rozhled blížícího se jezdce (rozhledová vzdálenost)  
Zejména na křižovatkách a v křížení, kde cyklista pře-
konává silnici, musí být dostatečná viditelnost oběma 
směry. Cyklista potřebuje podle rychlosti blížícího 
se vozidla vyhodnotit, zdali má dostatek času silnici 
bezpečně přejet. Požadovaná rozhledová vzdálenost 
se počítá od místa vzdáleného 1 metr před hlavím 
dopravním prostorem příčné komunikace. Rozhled 
blížícího se jezdce lze určit takto:

• rychlost dopravy na příčné komunikaci;
• čas na bezpečné překročení komunikace;
• časový odstup (bezpečnost při přejíždění).20

Tabulka 2 přináší řadu orientačních hodnot rozhledových 
vzdálenosti v různých situacích. Vycházejí z maximál-
ního možného zrychlení vozidla o 0,8 m/s², času na reakci 
cca 1 sekundu a maximální rychlosti přejezdu silnice 
10 km/h (tj. 2,8 m/s). Výpočet rozhledových vzdáleností 
počítá s cyklistou, který silnici překonává z rozjezdu 
po zastavení (nezáleží na tom, jaká je jinak návrhová 
rychlost cyklotrasy). Nutný časový odstup od blížící 
se motorové dopravy závisí na její rychlosti a činí při-
bližně od 1 sekundy při 30 km/h po 5 sekund při 80 km/h.21

1.5.5 Povrchy

Při zvažování konstrukčního řešení cest musíme brát 
v potaz cenu za celý životní cyklus daného provedení. 
Na jedné straně potřebujeme, aby byl povrch rovný 
a hladký. Na druhou stranu, aby měl odpovídající přilna-
vost mezi plášti a povrchem, musí být dostatečně hrubý. 
Cyklisté potřebují udržet rovnováhu v zatáčkách naklá-
něním s minimálním rizikem smyku i za mokra.

1.5.6 Povrchy na silnicích

Cyklistické pruhy a podobná opatření jsou vizuálně výrazné 
a mohou tak mít i propagační účinek posilující cyklistiku. 
Dostatečně viditelné značení dokáže minimalizovat inter-
vence ostatní dopravy do prostoru pro cyklisty. Na dru-
hou stranu výrazné zbarvení může v historických oblas-
tech a v oblastech s významnou přírodní hodnotou 

20 CROW (2007)
21 CROW (2007)
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působit nevhodně. Musí brát v úvahu také nutné zdroje 
(práce a náklady) na údržbu barevných povrchů. Pro 
správnou volbu způsobu dodatečných úprav povrchů, roz-
hodneme-li se pro něj, musíme důkladně zvážit tyto věci:

• zavedená pravidla — zajistit shodu s používanými 
barevnými schématy v konkrétní lokalitě, zpravidla 
se používá červená, v některých městech Evropy 
se používá také zelená či modrá;

• místo, kde má být dané značení použito — snažte 
se vyhnut necitlivým nebo pohledově obtěžujícím 
zásahům, zprvu zářivé barvy mohou během užívání 
tmavnout;

• síla pohledového dopadu — zajištění souladu s exis-
tujícím způsobem silničního značení a návrh nej-
lepšího možného provedení tak, aby byla přítomnost 
cyklopruhu dostatečně výrazná;

• dopad na životní prostředí — způsob provedení zbar-
vení a povrchu by měl být ve shodě s principy ochrany 
životního prostředí;

• zohlednění potřeb uživatelů — např. osoby s ome-
zenou schopností pohybu a orientace, rekreační 
cyklisté a dopravní cyklisté;

• potřeba údržby, včetně zachování barevnosti.

Zvláštní pozornost musíme věnovat místům, kde je potřeba 
zdůraznit přítomnost cyklopruhu dalším uživatelům. 
Těmito místy zejména jsou:

• vedení cyklopruhu přes křižovatku;

• cyklistický pruh vedoucí mezi dvěma jízdními pruhy;

• cyklistický pruh vedoucí zúženým místem vozovky;

• tam, kde cyklistický pruh nepřiléhá k (pravému) 
okraji vozovky nebo obrubníku;

• kde často přes cyklopruh přejíždí motorová doprava 
nebo přecházejí chodci;

• zvýraznění alespoň symbolů jízdního kola se dopo-
ručuje zejména tam, kde je cyklistický pruh vedoucí 
podél řady zaparkovaných aut.

Existují dva základní způsoby, jak se vytváří zabarvený 
povrch vozovky:

• přidáním barevných složek, plničů a tvrdidel do směsi 
povrchu vozovky; 

• nanášením barevného materiálu na povrch vozovky.

Konečné rozhodnutí o použitém materiálu by mělo závi-
set na umístění cyklopruhu na vozovce, na podobě vozovky 
a celkových nákladech. Nejběžnějšími používanými mate-
riály jsou:

• termoplast;

• materiály na bázi pryskyřice s barevnými prvky;

• barevný makadam;

• hustá lepidla. 

Při zvažování vhodného materiálu provedení v konkrétní 
lokalitě by mělo být zohledněno:

• protiskluzová ochrana;
• přilnavost na stávajícím povrchu;
• barevná stálost;
• trvanlivost;
• kvalita pojezdu;
• náklady na instalaci a údržbu vzhledem k předpo-

kládané míře zatížení.22

1.5.7 Povrchy mimo vozovky

Hladké pevné neklouzavé povrchy jsou nejlepší pro jízdu 
všech uživatelů. Asfalt nebo beton jsou nejběžnějšími 
materiály v parcích nebo rekreačních oblastech, mohou 
ale odrazovat svým vzhledem a dojmem nevalné důleži-
tosti stezky a to zvlášť u ostatních skupin uživatelů jako 
jsou chodci nebo jezdi na koních. Existuje řada prove-
dení nezpevněného povrchu (např. mlat apod.), které 
jsou po dostatečném zpevnění válcováním či vibračními 
stroji pro jízdu na kole také vhodné. Stezka by měla být 
v příčném řezu lehce klenutá, aby nezadržovala vodu. 
Jestliže stezka prochází podél stromů, je dobré zvážit 
povrchy s ochranou proti prorůstání kořenů.

Vhodné provedení okrajů stezek je také důležité. V mís-
tech, kde je dostatek prostoru a máme-li prostředky je 
nejlepší vyset obyčejnou trávu. Ta totiž sama o sobě 
vytváří dostatečně pevný povrch, přes který může cyk-
lista při nutném vybočení přejet. Tráva taktéž nebrání 
pohledu na vedení stezky. Z hlediska údržby je dobré 
dodržovat minimální odstup keřů, živých plotů a stromů 
cca 2 metry od okraje stezky. Všechny stezky musí mít 
odpovídající odvodnění, aby nedocházelo k jejich zapla-
vení a poškozování erozí za špatného počasí.23

1.6 Typologie cyklostezek (ERA 2010)

Následující část knihy se bude zabývat různými typy cyk-
listické infrastruktury. Výběr konkrétního typu závisí 
na intenzitě dopravy a důležitosti daného tahu v rámci 
cyklistické sítě. Intenzita motorové dopravy je pro volbu 
vhodného typu klíčová. Inženýři musí vycházet z počtu 
aut za hodinu na komunikaci, kde se má cyklistická infra-
struktura stavět. Jestliže údaje o počtu aut neexistují, 
je nutné udělat průzkum, který danou intenzitu zjistí. 

Abychom poukázali na různé existující možnosti, uve-
deme v následující části konkrétní provedení, grafy 
a obrazové příklady dobré praxe. Podle intenzity dopravy 
je snadné zvolit odpovídající podobu infrastruktury.

22 Odstavec převzat z SEStran South East of Scotland Transport 
Partnership (2008)

23 Odstavec převzat z SEStran South East of Scotland Transport 
Partnership (2008)
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1.6.1 Pruh pro cyklisty (cyklistický pruh, 
cyklopruh)

Pruh pro cyklisty je formálně vymezená část komunikace, 
která odděluje jízdní prostor pro kola od ostatní dopravy. 
Doporučujeme ho tam, kde jezdí vysoký počet cyklistů 
podél středně zatížené silnice. Cyklopruhy jsou viditelné, 
rychlé a pružné řešení na stávajících komunikacích, které 
vyžaduje pouze úpravu dopravního značení. Cyklopruh 
může nahrazovat cyklostezku tam, kde není dostatek 
místa. Ovšem pouze za předpokladu, že na něm doká-
žeme zaručit dostatečnou bezpečnost.

Obrázek 4: Symbol jízdního kola jako součást značení pruhu 
pro cyklisty, 2009
Zdroj: Tomáš Cach

Obrázek 5: Cyklopruh, Leipzig, Německo
Zdroj: Rudolph 2011

Cyklopruhy doporučujeme umisťovat na silniční přiva-
děče s relativně nízkou intenzitou motorové dopravy, 
které mají ale příliš vysokou povolenou rychlost na to, 
aby cyklisté s motoristy mohli sdílet společný prostor. 
Cyklopruhy mohou zastoupit cyklostezky tam, kde není 
dostatek místa, zpravidla pouze v případě, že rychlost 
motorové dopravy dosahuje maximálně 50 km/h. 

Dopravní pravidla

Motorová doprava nesmí cyklistický pruh pro jízdu pou-
žívat. Stejně tak nesmí vozidla stát ani zastavit v pro-
storu cyklopruhu. Pro účely zaparkování na jiném par-
kovacím místě je motoristům dovoleno cyklopruh přejet. 
Během manévru přejíždění cyklopruhu musí motorista 
dávat velký pozor na cyklisty blížící se zezadu.

Obrázek 6: Cyklistický pruh (1, 5 metru)
Zdroj: Vlastní zpracování (podle adfc NRW)

Mimo zastavěné území mohou cyklopruhy sloužit jako 
náhrada za cyklostezky na místní úrovni cyklistické sítě. 
Maximální rychlost dopravy by ale měla být snížena 
na 60 km/h a intenzita provozu by měla být relativně 
nízká, tj. do 2000 —3000 vozidel denně. 

Na silnicích s velmi malým motorovým provozem není 
potřeba žádné zvláštní opatření pro cyklisty zavádět. 
Výjimku může tvořit pouze doporučený pruh pro cyklisty 
(v Česku lze pro tyto situace použít tzv. „cyklopiktoko-
ridor“, pozn. překl.).

V rámci zastavěného území doporučujeme cyklopruhy 
zavádět na hlavních cyklistických trasách s omezením 
rychlosti motorové dopravy do 50 km/h. Na trasách nižší 
úrovně by cyklisté měli sdílet dopravní prostor s ostatní 
dopravou, případně s možností zavedení doporučeného 
pruhu pro cyklisty. Na silnicích s vyšším rychlostním limi-
tem nad 50 km/h je zpravidla vhodnější zavádění cyklo-
stezek. Pouze na méně využívaných spojnicích základní 
sítě cyklotras s méně jak 750 cyklisty za den, které vedou 
po úzkých silnicích s 2x1 pruhy, může být zvažován cyk-
lopruh jako alternativa cyklotrasy.

Cyklopruh je považován, zejména na ulicích s mnoha kři-
žovatkami, za nejrychlejší dopravní opatření pro cyk-
listy. Problém je, že cyklopruh může vyvolávat falešný 
pocit bezpečí a svádět motoristy k větším rychlostem 
a menším ohledům na cyklisty.

                      

           (a více) 
     Chodci                        Parkování    Bezpeč-     Pruh pro              Vozovka
                                                          nostní pruh    cyklisty
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Riziko ještě vzrůstá v případech, kdy je cyklopruh zúžen 
do nedostatečné nebezpečné šířky. Když není dostatek 
prostoru, může mít projektant mylný pocit, že je lepší 
umístit pruh úzký (méně než 1,5 m), než žádný. Děje 
se to dokonce na velmi vytížených silnicích s vysokými 
rychlostmi. Úzký cyklopruh nutí motoristu míjet cyklistu 
s příliš malým odstupem. Stejně tak je cyklista nucený 
jet co nejblíže okraji nebo řady zaparkovaných aut. 
Výsledkem je, že i pouhé drobné vybočení — např. snaha 
vyhnout se malé překážce — zvyšuje pravděpodobnost 
kolize a případného vážného zranění. Úzké cyklopruhy 
by proto měly být vždy kombinovány s omezením rych-
losti motorové dopravy, resp. raději ani nenavrhovány.

Cyklopruh se skládá z několika částí:

• podélné oddělení (čára) — podle situace na levé 
nebo na obou stranách, která odděluje cyklopruh 
od ostatní dopravy;

• symbol kola — označuje cyklopruh nejméně před 
a za každou křižovatkou, doporučujeme, aby se sym-
bol na cyklopruhu opakoval uvnitř města minimálně 
po několika desítkách metrůmetrů, nebo po něko-
lika stovkách metrů mimo zastavěnou oblast města; 

Obrázek 7: Cyklopruh v místě křižovatky, Stockholm, 
Švédsko
Zdroj: Muller 2011

Obrázek 8: Cyklopruh v místě křižovatky, Praha
Zdroj: Tomáš Cach

Obrázek 9: Cyklopruh mimo zastavěné území, vedení kolem 
zastávky autobusu, Leipzig, Německo
Zdroj: Rudolf 2011

Obrázek 10: Cyklopruh mimo zastavěné území, Praha
Zdroj: Tomáš Cach

• bezpečnostní „nárazníkovou“ zónu s vyznače-
ním — odděluje cyklopruh od hlavního dopravního 
prostoru, doporučujeme podél silnic s relativně 
intenzivní dopravou a rychlostí 50 km/h a vyšších;

• vyvýšený povrch (více se dozvíte v kapitole Stabi-
lita);

• vyznačení křiklavou barvou pro větší viditelnost;

• minimální šířka 1,5 m, šíře mezi 2 a 2,5 metru zvy-
šuje komfort a bezpečí. 

V ideálním případě by cyklopruh neměl být kombinován 
s pruhem pro parkování nebo s parkovacími zálivy. Ote-
vírané dveře aut představují totiž pro cyklisty vážné bez-
pečností riziko. Cyklisté totiž mohou narazit do náhle 
otevřených dveří nebo ve snaze se těmto dveřím vyhnout 
náhle vybočit směrem do vozovky. Zde zas mohou být 
sraženi zezadu přijíždějícím autem. Tam, kde sousedí 
cyklopruh s parkováním doporučujeme přidat další boční 
odstup cyklopruhem a hranou parkoviště v šířce min. 
0,75 m při minimální šířce samotného cyklopruhu 1,0 m. 
Vytvoříme tak „nárazníkovou zónu“ a snížíme riziko, 
že cyklista bude sražen dveřmi nebo že provede náhlý 
manévr vybočení. 



Kapitola II: Cyklistická infrastruktura

79 

1.6.2 Doporučený cyklistický pruh

Doporučený cyklopruh bychom měli používat tam, kde 
je nedostatek místa pro samostatný cyklopruh. Stává 
se to například tam, kde doplňujeme cyklistickou infra-
strukturu do již existující podoby ulice. Dopravní inten-
zita osobních aut by v takových případech neměla dosa-
hovat vysoké úrovně. 

Obrázek 11: Doporučený cyklopruh, Hamburk, Německo
Zdroj: Rudolph 2011

Obrázek 12: Piktogramový koridor pro cyklisty — minimální 
rozměry v metrech (skladebnost shodná s výhledovým 
opratřením doporučeného cyklopruhu)
Zdroj: Metodická pomůcka pro vyznačování pohybu cyklistů 
v HDP, Cach 2009+2010

Doporučený cyklopruh se vyznačuje pomocí přerušova-
ných čar. Oproti cyklistickému pruhu jeho prostor může 
využívat i ostatní doprava. Hlavním přínosem doporuče-
ného cyklopruhu je, že upozorní na možnou přítomnost 
cyklisty. Přejíždí-li motorista přes doporučený cyklopruh, 
musí dávat dobrý pozor, jestli v něm nejede člověk 

na kole. Doporučené cyklopruhy by se měly používat 
pouze tam, kde jiná řešení nejsou možná. Obrázek 12 uka-
zuje průřez běžné ulice s vyznačeným doporučeným cyk-
lopruhem. 

Hlavními přínosy jsou: větší ohledy vůči cyklistům ze strany 
motoristů, určitý způsob ochrany a možnost vybavit cyk-
lopruh hladším povrchem.

1.6.3 Stezka pro cyklisty (cyklostezka)

Stezka pro cyklisty je část cesty výlučně vyhrazená cyk-
listům. Pakliže je označená modrým dopravním znače-
ním, její použití je pro cyklisty v daném místě a směru 
povinné (viz obrázek 13).

Obrázek 13: Stezka pro cyklisty uvnitř zastavěné oblasti
Zdroj: Rudolph 2011

Motorová vozidla nesmí po stezce pro cyklisty jezdit ani 
na ní parkovat. Stezka pro cyklisty vede podél silnice 
nebo v ulici, od ostatních dopravních proudů je ale oddě-
lená. Oddělení je buď horizontální, nebo vertikální s roz-
dílnou výškou. „Jelikož jsou cyklisté od ostatní dopravy 
fyzicky odděleni, riziko nehody mezi skupinami je mini-
mální“. 24

Obrázek 14: Stezka pro cyklisty v rezidenční části města, 
Hamburk, Německo
Zdroj: Muller 2011 

24 CROW (2007)
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Obrázek 17: Stezka pro cyklisty podél vozovky, Kodaň, Dánsko
Zdroj: Muller 2011

Obrázek 18: Stezka pro cyklisty podél vozovky, úsek 
v křižovatce, Leipzig, Něměcko
Zdroj: Rudolph 2011

Obrázek 19: Obousměrná stezka pro cyklisty v průmyslové 
oblasti, Hamburk, Německo
Zdroj: Muller 2011

V zastavěných oblastech doporučujeme zřizovat stezky 
pro cyklisty vedle motorové dopravy s rychlostí 50 km/h 
a vyšší. Jejich zavedení by se mělo zvážit i na ulicích, 
kde je nižší rychlost od 30 km/h, ale na kterých jezdí 
větší počet aut než 4000 za hodinu. Stezky pro cyklisty 
nejlépe fungují, když se skládají z dlouhých plynulých 
úseků s nízkým počtem křížení. Na druhou stranu je 
fyzické oddělení stezky pro cyklisty od jízdního pruhu 
a vozidla parkující mezi stezkou a jízdním pruhem, přes 
která motorista cyklisty špatně vidí, nevýhodou. Vede-li 
stezka odděleně od jízdního pruhu pro auta, každá kři-
žovatka, kde se znovu setkávají, představuje zvýšené 
nebezpečí. Odbočování vpravo zatáčejících aut tak ohro-
žuje rovně jedoucího cyklistu, kterého do chvíle před 
křižovatkou neměl motorista šanci dobře vidět.

Obrázek 15: Stezka pro cyklisty (2,0 m)
Zdroj: Vlastní zpracování (podle adfc NRW) 

Mimo zastavěné území doporučujeme stavět cyklostezky 
na silnicích s rychlostí 60 km/h a vyšší nebo při intenzi-
tách dopravy od 2000 aut za den.

Stezky pro cyklisty oddělují člověka na kole od motorové 
dopravy a poskytují tak určitou míru ochrany. Jelikož 
jsou mezi stezku pro cyklisty a jízdní pruh pro auta často 
umístěna parkující auta, hrozí riziko, že motorista při 
odbočování (zejména vpravo) cyklisty přehlédne. Řidiči 
většinou brání ve výhledu na stezku parkující auta. 

Obrázek 16: Stezka pro cyklisty podél vozovky, Kodaň, Dánsko
Zdroj: Muller 2011

   Chodci                   Cyklostezka

           (a více)                             
Bezpečnostní pruh                         Vozovka
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Stezka pro cyklisty má ještě další nevýhodu. Většinou je 
vyvýšena do stejné úrovně s chodníkem. Na křižovatkách 
tedy musí cyklista vždy překonat výškový rozdíl mezi 
vozovkou a stezkou. Ačkoli je nájezd proveden sníženým 
obrubníkem, stejně často zůstává výškový stupeň v řádu 
několika centimetrů. Ačkoli existují kola s tlumiči, tlumí 
řádově méně, než tlumení automobilu. Jakákoli nerov-
nost na trasách pro cyklisty přináší znevýhodnění na straně 
cyklisty. Časté opakování těchto situací snižuje bezpeč-
nost cyklostezky a to i v případě, že jsou tato křížení 
provedena s maximální citlivostí.25 

1.6.4 Ulice pro cyklisty

Ulice pro cyklisty představuje cyklistickou trasu vysoké 
kvality, která umožňuje v nízkých intenzitách i motoro-
vou dopravu. Může sloužit jako hlavní trasa cyklistické 
sítě vedoucí skrze rezidenční oblast po místní obslužné 
komunikaci.  

Obrázek 20: Ulice pro cyklisty, Zwolle, Nizozemí
Zdroj: Bosch 2011

Ulice pro cyklisty je navržená tak, aby jízdní kola mezi 
vozidly dominovala jak fyzicky, tak i vizuálně. Tímto vze-
zřením dává ulice najevo, že motoristé jsou na ní vítání 
pouze jako hosté. Ve skutečnosti tyto ulice vypadají jako 
cyklopruhy vyvedené přes celou šířku ulice na které 
mohou zajíždět auta.

Většinou jsou ulice pro cyklisty vlastně místy se společ-
ným provozem. Motorová doprava je připuštěna stejně 
jako v jiných obdobných ulicích, pouze po vizuální stránce 
ulice silně zvýhodňuje cyklisty. Například v Německu mají 
ulice pro cyklisty vlastní definici v zákoně jako cesty pro 
cyklisty, na které mají přístup automobily. Ulice pro cyk-

25 Paragraph taken from PRESTO consortium (2011f)

listy se používají v částech města se silným provozem 
cyklistů, kde je ale třeba zachovat nutnou dopravní 
obsluhu motorových vozidel. Maximální rychlost by na nich 
měla být omezena na 30 km/h nebo by měly vést po komu-
nikaci pro místní obsluhu. Pro zvýšení rychlosti a kom-
fortu jízdy na kole by tato ulice měla být na křižovat-
kách ulicí hlavní. 

Obrázek 21: Ulice pro cyklisty, Zwolle, Nizozemí
Zdroj: Bosch 2011

V zastavěných oblastech města má ulice pro cyklisty 
smysl jako hlavní trasa sítě s více jak 2000 cyklisty za den 
a s rychlostí dopravy omezenou na 30 km/h. Mimo zasta-
věné město lze připustit vyšší rychlost do 60 km/h, ale 
pouze za předpokladu velmi nízkých intenzit motorové 
dopravy (do 500 aut za den). Na ulicích pro cyklisty by 
cyklisté měli dominovat nad motorovou dopravou. Pro 
zdárné fungování opatření by zde mělo jezdit minimálně 
dvakrát více cyklistů, než aut. 

Obrázek 22: Ulice pro cyklisty (4,0 m, min. 2,0 m)
Zdroj: Vlastní zpracování (podle adfc NRW)

                      

           
(a více) 

    Chodci            Bezpečnostní         Ulice pro cyklisty         Bezpečnostní    Zeleň
                                  pruh                                                               pruh 
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1.6.5 Samostatné stezky pro cyklisty 
(cyklostezky)

Samostatné oddělené cyklostezky, ať již vedou podél sil-
nic nebo zcela nezávisle, představují pravděpodobně 
nejbezpečnější trasy pro cyklisty, pokud jsou správně 
navrženy.

Obrázek 23: Samostatná cykostezka, Basilej, Švýcarsko
Zdroj: Rudolph 2011

Obrázek 24: Samostatná cyklostezka oddělená od motorové 
dopravy, Bolzáno, Itálie
Zdroj: Rudolph 2011

Samostatná cyklostezka je cesta pouze pro cyklisty. Exis-
tuje-li dostatečná poptávka, mohou cyklostezky posky-
tovat přímé spojení mezi zdroji a cíli v místech, kde není 
dostatek místa pro silnice.

Obrázek 25: Samostatná cyklostezka, Hamburk, Německo
Zdroj: Muller 2011

Obrázek 26: Samostatná cyklostezka, Bolzáno, Itálie

Zdroj: Rudolph 2011

Navzdory všem pozitivům se samostatné cyklostezky 
vyskytují jen zřídka. Uvnitř města je totiž málo prostoru 
a cyklostezky prostor vyžadují. Obrázky 23–26 ukazují 
příklady cyklostezek.

1.6.6 Výběr vhodného typu cyklistické trasy

Pro usnadnění volby vhodné podoby trasy přinášíme 
tabulku číslo 3. Udává vhodnou infrastrukturu vzhledem 
k počtu projíždějících aut (počet aut za jeden den) a plá-
nované úrovni v cyklistické síti a také předpokládanému 
počtu cyklistů za den.
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Pruh 
pro cyklisty

Stezka 
pro cyklisty

Ulice 
pro cyklisty

Šířka

jedno-
směrná

minimum 1,5 m 2,0 m

doporučená 2,0 m 3,0 m

obou-
směrná

minimum Neumožňuje obousměrný 
provoz! 2,5 m 3,0 m

doporučená Neumožňuje obousměrný
provoz! 4,0 m 4,0 m

Silné stránky

• Nízké náklady
• Vyžaduje málo místa
• Vysoká viditelnost
• Nejlepší řešení 

na městských ulicích
• Snadné a rychlé zavedení 

na stávajících ulicích

• Fyzické oddělení 
od hlavního dopravního 
prostoru

• Nejvyšší bezpečnost
• Nejvyšší komfort
• Silná motivace pro jízdu 

na kole

Umožňuje 
smíšenou dopravu

Slabé stránky

• Neumožňuje fyzické 
oddělení

• Přitahuje ilegální 
parkování

• Vyvolává v motoristech 
dojem, že už nemusí 
dávat pozor na cyklisty

• Křížení není flexibilní
• Vysoké nebezpečí 

v křižovatkách
• Fragmentace sítě 

cyklistických tras
• Vysoká prostorová 

náročnost

Nehodí se vždy

Doporučený 
způsob 
provedení

• Vyznačení čarami (pruhy)
• Symboly jízdního kola
• “Nárazníkové” odstupy
• Zvýšený povrch

• Samostatné provedení 
povrchu

• Zbarvení povrchu
• Středová dělící čára 

(v případě obousměrné 
stezky)

Kde se 
nejčastěji 
používá

Uvnitř města Silnice s dostatečným 
prostorem

Rezidenční čtvrti 
nebo na místech 
s nízkou intenzitou 
motorové dopravy

Možnost 
smíšeného 
provozu

Uvnitř 
zastavěných 
oblastí

Rychlost 
dopravy Do 50 km/h Fyzické oddělení 

motorové dopravy

Intenzita 
dopravy

Fyzické oddělení 
motorové dopravy

Mimo 
zastavěné 
oblasti

Rychlost 
dopravy Do 60 km/h Fyzické oddělení 

motorové dopravy do 30 km/h

Intenzita 
dopravy Od 2 000 do 3 000 aut denně Fyzické oddělení 

motorové dopravy do 3 000 aut denně

Typ trasy Základní místní trasy Místní trasy, hlavní trasy, 
celonárodní trasy

Hlavní trasy, 
celonárodní trasy

Tabulka 3: Srovnání různých typů tras pro cyklisty
Zdroj: Vlastní zpracování na základě konsorcia PRESTO
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1.6.7 Navrhování křižovatek

Křižovatky hrají v otázce cyklistické infrastruktury prvo-
řadou roli a zasluhují zvláštní pozornost. Statistiky uka-
zují, že křižovatky představují vysoce riziková místa. 
Podle CROW „více jak polovina nehod s cyklisty se ode-
hraje v zastavěné části města (58 %) a zejména na kři-
žovatkách s rychlostí dopravy 50 km/h (95 %).“26

Na křižovatkách se potkávají různí uživatelé (auta, kola, 
chodci, nákladní doprava, autobusy nebo i tramvaje) 
a musí se na jednom místě bezpečně minout. Je pozo-
ruhodné, jak se různé dopravní prostředky liší svojí rych-
lostí, prostorovými nároky a požadavky na bezpečnost. 
Infrastruktura by měla dát proplétání různých účastníků 
určitý řád a zaručit dostatečnou míru bezpečnosti. 

Pravidla navrhování

Pravidlo „funkce — forma — užívání“ platí také v případě 
navrhování křižovatek:

• funkce — míjení se; podoba křižovatky musí sloužit 
funkci míjení; konkrétní provedení musí být srozu-
mitelné všem účastníkům provozu;

• forma — záleží na úrovni komunikace a intenzitě 
dopravy; úroveň komunikace v hierarchii komuni-
kací (hlavní, vedlejší, lokální) by měla být snadno 
rozeznatelná; ke snazšímu pochopení dopravní situ-
ace přispívá také uniformita řešení;

• užívání — každý z účastníků by měl během křížení 
snížit svojí rychlost na minimum.

Obrázek 27: Nákres křižovatky s různými opatřeními pro 
cyklisty
Zdroj: Vlastní zpracování na základě ERA 2010

Obrázek 27 ukazuje některé vybrané způsoby pro zjed-
nodušení přejezdu křižovatky pro cyklisty. Cyklopruhem 
je vybavená hlavní východo-západní ulice, severní ulice 
má také cyklopruh kvůli vysoké intenzitě motorové 
dopravy. Jižní ulice je vedlejší, a proto ponechána bez 
cyklopruhu. Křižovatka dále obsahuje následujícíprvky: 

26 CROW (2007)

Obrázek 28: Prostor pro cyklisty na cyklopruhu v křižovatce 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě ERA 2010

Obrázek 29: Prostor pro cyklisty v SSZ křižovatce
Zdroj: Metodická pomůcka pro vyznačování pohybu cyklistů 
v HDP, Cach 2010+2012

Obrázek 28 ukazuje prostor pro cyklisty před světelnou 
křižovatkou v rámci cyklopruhu. Cyklista zastavuje před 
prvním stojícím vozidlem, a proto jej motorista dobře 
vidí. Motorista si tak je přítomnosti cyklisty lépe vědom. 
Obrázek 29 ukazuje prostor pro cyklisty před světelnou 
křižovatkou provedený v celé šíři jízdního pruhu. Délka 
tohoto boxu je optimálně 3—5 metrů. Toto opatření nabízí 
cyklistům ještě více místa, než předchozí, a nutí moto-
risty k větší pozornosti. Toto opatření by se mělo použí-
vat zejména tam, kde odbočuje vysoký počet cyklistů 
vlevo.

Optimální
prostor 

pro cyklisty

Minimální
prostor 

pro cyklisty
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Obrázek 30: Prostor pro cyklisty (zařízení pro nepřímé levé 
odbočení, pozn. překl.)
Zdroj: vlastní zpracování na základě ERA 2010

Jestliže na uvedené křižovatce ve směru z východu 
na západ odbočuje větší počet cyklistů vlevo (tj. na sever), 
můžeme zvážit zavedení značení pro nepřímé odbočení 
cyklistů vlevo (viz obrázek 30). Toto opatření přináší tu 
výhodu, že cyklista čekající na odbočení vlevo nebrání 
v jízdě dalšímu cyklistovi, který chce pokračovat rovně. 
Rovně jedoucí cyklista mine odbočujícího, který čeká 
v boxu, až bude místo mezi rovně jedoucími vozidly, 
aby mohl zatočit. Jeho dráhu ukazují na obrázku čer-
vené šipky. 

Obrázek 31 představí situaci, kde jsou cyklopruhy umís-
těné podél jízdních pruhů. V místě těsně před křižovat-
kou je cyklopruh odsazen dále od vozovky, aby vytvořil 
prostor pro chodce čekající na zelenou na přechodu. 
Cyklistický pruh by měl být zvýrazněn signálními bar-
vami. Křižovatky představují díky zatáčení aut i kol nej-
nebezpečnější místa, na kterých se míjí různé druhy 
dopravy. Navíc musíme vzít v potaz, že tudy chodí chodci, 
jezdí autobusy, nákladní doprava i tramvaje. Dopravní 
situace v křížení může být poměrně složitá, zvláště když 
různé dopravní prostředky vjíždějí do křižovatky vyso-
kou rychlostí. Navržené řešení křižovatky by mělo tvořit 
pochopitelný systém vztahů průjezdů a zatáčení.

1.6.8 Navrhování přechodů pro chodce 
a přejezdů pro cyklisty

Přechody a přejezdy jsou tvořeny prvky včleněnými (viz 
obrázek 32, přechod pro chodce) nebo namalovanými 
do vozovky (viz obrázek 33, přechod pro chodce a cyk-
listy). Jejich smysl je, aby chodcům a cyklistům usnad-
nily překonání vozovky. Tato opatření nabízejí pouze 
možnost překonat vozovku napříč. 

Obrázek 31: Vedení cyklopruhu křižovatkou s návazností podél 
obruby a podél parkování
Zdroj: Metodická pomůcka pro vyznačování pohybu cyklistů v HDP, 
Cach 2010
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Obrázek 32: Chodci přecházejí cyklopruh, Kodaň, Dánsko
Zdroj: Muller 2011

Obrázek 33: Cyklopruh přecházející přes vozovku, Hamburg, 
Německo
Zdroj: Rudolph 2011

Jízdní kolo na přejezdu pro cyklisty může mít za urči-
tých předpokladů při přejezdu přes silnici přednost v jízdě. 
Dané podmínky jsou, že průměrná rychlost motorové 
dopravy je nižší než 50 km/h, celková intenzita dopravy 
nepřesahuje 4000 aut denně, a že je přejezd pro cyk-
listy vyveden na vyvýšeném prahu přes vozovku. 

U přechodů pro chodce může přejezd pro cyklisty přilé-
hat k přechodu pro chodce. Šířka obousměrného pře-
jezdu pro cyklisty by měla ideálně dosahovat 3 až 
3,5 metru, aby umožnila pohodlný obousměrný pohyb 
cyklistů. Jinou variantou je signalizovaný kombinovaný 
přechod pro chodce a cyklisty. Tyto společné přechody/
přejezdy bývají široké minimálně 4 metry. Na semaforu 
se vedle symbolu zeleného přecházejícího „panáčka“ 
objevuje symbol zeleného jízdního kola. Kdekoli je to 
možné, měly by přejezdy křížit vozovku v úhlu 90 stupňů. 
Sníží se tak problémy se šikmými nájezdy.27

27 Odstavec převzat z SEStran South East of Scotland Transport 
Partnership (2008)

1.6.9 Navrhování méně významných tras

Jedním z nejběžnějších způsobů vedení cyklistických tras 
ve městských oblastech je sdílení dopravního prostoru 
cyklistů s motoristy. Vzhledem k minimální výši nákladů, 
dostatečné bezpečnosti a funkčnosti je to nejlepší řešení 
všude tam, kde se rychlost cyklistů od rychlosti automo-
bilů příliš neliší. Taktéž by intenzita motorové dopravy 
na těchto komunikacích neměla přesahovat 5000 aut 
denně. 

Nejlepší jsou pro zavádění kombinovaného provozu oblasti 
s omezenou rychlostí a nižším provozem. Při omezení 
maximální rychlosti jsou jízdní kola téměř stejně rychlá 
jako auta, a tudíž se výrazně snižuje možnost konfliktu. 
Při vyšších rychlostech od 30 do 50 km/h se řidiči snaží 
cyklistu předjet a vyvolávají tak nebezpečné situace. 
Abychom zaručili dostatečnou bezpečnost, vždy musíme 
zohlednit profil dané silnice.28

Jsou-li objemy jak motorové tak i cyklistické dopravy 
v daném úseku nízké, měli bychom vystačit s úzkým pro-
filem silnice. Úzký profil nahrává nižším rychlostem, sám 
o sobě ale nestačí. I úzký profil někdy vyžaduje další 
omezení rychlosti. Úzkým profilem rozumíme takovou 
šířku vozovky, kdy jede-li auto v protisměru, motorista 
musí následovat cyklistu a nedokáže ho předjet. 

Větší šířka jízdního pruhu (profil) umožní bezpečné před-
jetí cyklisty s nízkým rizikem konfliktu. Jestliže se pro-
jektanti přiklánějí k širšímu profilu, musí si uvědomit, 
že širší profil povede motoristy k vyšším rychlostem. 
Shodně s tím je i omezení rychlosti potřeba více na šir-
ších ulicích, než na silnicích s úzkým profilem.

Další literatura

Možná další řešení, jak správně zvolit profil vozovky 
pro kombinovanou dopravu cyklistů a motorových 
vozidel, najdete v CROW (2007): Design Manual 
for Bicycle Traffic.

1.6.10   Navrhování cykloobousměrek

Možnost obousměrné jízdy cyklistů v jednosměrných uli-
cích přináší cyklistické síti zkratky a spojení, které nejsou 
dostupné motoristům. Taktéž dají cyklistům často mož-
nost, jak se vyhnout úsekům se silnou dopravou. Umož-
nění obousměrného průjezdu „jednosměrkami“ je skvělý 
způsob jak zvýšit přímočarost cyklistických tras. Jed-
nosměrné ulice jinak cyklisty nutí k zajížďkám, a proto 

28 Meschik Planungshandbuch Radverkehr (2008)
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jim jejich zobousměrnění výrazně zkrátí cestu. Toto opat-
ření je v řadě měst často využíváno a v některých přípa-
dech se s jeho zaváděním postupuje zcela systematicky. 
V Belgii je obousměrný průjezd pro cyklisty výchozí mož-
ností organizace dopravy s výjimkou cest, které jsou pří-
liš úzké. To se týká zejména některých ulic ve staré části 
centra Bruselu.29

Na první pohled se může zdát ježdění cyklistů v proti-
směru jako riskantní počin. Avšak po řadu let, kdy se toto 
opatření používá, přichází z různých měst a zemí pozi-
tivní odezva. Dokonce se ukázalo, že se bezpečnost 
dopravy díky zobousměrnění dokonce zvětšila. V žádném 
z případů nevedlo zavedení protisměrného provozu cyk-
listů k nárůstu dopravních nehod. Na řadě míst, kde „cyk-
loobousměrky“ zaváděli, vyžadovali správci komunikací 
a policie velmi striktní bezpečnostní pravidla. Postupem 
času se ale jejich obavy rozmělnily.

Protisměrné ježdění podél vozovky se ukázalo být dokonce 
bezpečnější, než předjíždění cyklistů motoristy v jed-
nosměrkách. 

Cyklista má totiž s protijedoucím motoristou přímý oční 
kontakt. Oba dva odhadují potřebnou šíři k míjení a oba 
dva sníží svojí rychlost a přizpůsobí jednání. Na rozdíl 
od situace, kdy jede motorista i cyklista za sebou v jed-
nom směru, a kdy své chování přizpůsobuje zejména 
motorista. V této situaci cyklista nevidí a nedokáže před-
vídat, co se motorista za ním chystá v kterém okamžiku 
udělat. Obecně lze říci, že předjíždění cyklistů moto-
risty je významnou příčinou dopravních nehod. 

Dále bychom měli v případě cykloobousměrek zohlednit 
snížení rizika, ke kterému dochází tím, že se cyklisté 
vyhýbají rušným silnicím. 

Nicméně s tím, jak doprava stále roste (jak automobi-
lová, tak i cyklistická), roste i počet střetávání, to může 
vést k podráždění a bezohlednému jednání.

1.6.11   Sdílený prostor

Pojetí sdíleného prostoru se primárně netýká cyklistické 
dopravy. Nicméně přináší silné argumenty proti podstatě 
principu dopravní segregace — víře, že městský prostor 
může být rozčleněn takovým způsobem, že se cyklisté 
a motoristé pohybují po oddělených trasách a nemusí 
se starat o střetávání jeden s druhým. Za předpokladu, 
že respektují zvláštní dopravní infrastrukturu (barvy povr-
chu, značky, semafory) a respektují speciální pravidla. 
Některé rozdíly mezi pojetím segregace a sdíleného pro-
storu jsou zmíněny v tabulce 4.

29 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2010a)

Pojetí sdíleného prostoru ve své nejčistší formě se na první 
pohled může pro moderní města zdát obtížně použitelné. 
Nicméně čistě z pohledu městské cyklistiky přináší sdí-
lený prostor nejen silný impulz pro přechod od segre-
gace k principům integrace, ale nabízí také zajímavé 
otázky, jak by měl nový druh cyklistické infrastruktury 
vůbec vypadat a jaké překážky bude nutné překonat. 

Zavedení principu sdíleného prostoru do městské cyklis-
tiky okamžitě vyřadí ze hry představu, že cyklisté mají 
svým způsobem právo na část veřejného prostoru — 
na cyklopruhy. Musíme tedy hledat jiná řešení. Aniž 
bychom chtěli zacházet do extrému, vyvolává představa 
„sdíleného prostoru pro cyklisty“ otázku: S kým má být 
prostor sdílen? Po desetiletích souhlasného vydělování 
cyklistů do vlastních prostor všude po Evropě bude prav-
děpodobně odpověď velké části cyklistické i necyklis-
tické veřejnosti znít: „Cyklisté by měli sdílet prostor 
s chodci“. Ale není těžké předvídat, že tato cesta povede 
ke zdroji konfliktů a může začít vrhat neblahé světlo 
na užívání jízdních kol. 

Před politiky leží tedy neodkladná výzva k vytvoření tako-
vého prostředí a takové kultury, ve které mohou cyklisté 
bezpečně sdílet stejný prostor s motoristy. Taková změna 
vyžaduje posun jak z pohledu inženýrského myšlení, tak 
i společenské představivosti. Již nyní vyplývají na povrch 
pozoruhodné skutečnosti:

• prvořadé je vzdělávání a osvěta, a to jak cyklistů, 
tak i motoristů, vzdělávání zasluhuje mnohem větší 
pozornost a lepší financování, než se mu tradičně 
dostává;

• pravidla řízení musí být pro všechna vozidla totožná, 
povaha kola jako dopravního prostředku s plnými 
právy a plnou zodpovědností musí být vyzdvižena 
stejně jak pro kola, tak i pro motorová vozidla; 

• méně je více — ať je již vše ostatní shodné, celková 
dobrá kvalita infrastruktury pro cyklisty (šířka povr-
chu, provedení a pravidla údržby, senzory jezdce 
před křižovatkami, odpovídající řadící cyklopruhy, 
atd.) musí být zaručena. 30

1.6.12   Cyklistika v oblastech pro pěší

Cyklisté se s chodci prolínají snadno. Rozdíly v rychlos-
tech nejsou tak veliké a cyklisté se dokáží přizpůsobit 
chování pěších. Cyklisté by měli mít v pěších zónách 
dovoleno jezdit. Ačkoli se ve většině případů dokáží kola 
s pěšími zcela volně prolínat, v místech s vysokým počtem 
chodců doporučujeme lehké psychologické přerozdělení 
prostoru. Zpřístupnění pěších zón pro cyklisty odstraní 
zbytečné objíždění (zvýší přímočarost tras) a zpřístupní 
místa na pěších zónách cyklistům (zvýší celistvost sítě).

30 Paragraph taken from VeloCity (2009)
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Je-li však počet chodců příliš vysoký, sdílení stejného 
prostoru přestává být efektivní pro obě strany. Obecně 
doporučujeme sdílet stejný prostor bez rozlišení při hod-
notách do 200 chodců za hodinu na jeden metr šířky pro-
filu. Zpřístupnění pěších zón cyklistům lze provést pouze 
dodatkovým znakem, který cyklisty vyjme ze zákazu 
vjezdu do pěších zón. Při vyšších intenzitách lze použít 
některé z opatření k vizuálnímu nebo výškovému oddě-
lení. 

Většina měst již nějakou pěší zónu má. Liší se jejich 
počet a rozsah. Většinou jsou pěší zóny obchodní ulice 
v historickém centru města, popřípadě v dalších sub-cen-
trech města. Důvody pro vyloučení motorové dopravy 
jsou snížení bezpečnostního rizika, hluku, znečištění 
a pozvednutí veřejného prostoru. Většinou jde o to, 
vytvořit příjemnou atmosféru pro obchody a zvýraznit 
historické, architektonické a kulturní hodnoty místa. 
Často bývají tato místa zpřístupněná pouze pěším. Je 
obvyklé, že existuje časový interval, ve kterém je umož-
něno zásobování a místní obsluha. Z řady důvodů dopo-
ručujeme, aby do těchto oblastí měli cyklisté trvale povo-
lený vjezd.

Vyčleňování cyklistiky 
(segregace) Sdílený prostor

přetížení prostoru 
značením minimální potřeba značení

zvláštní sada pravidel 
a omezení

minimum pravidel 
a omezení

pravidla se musí dodržovat pravidla se musí dodržovat

bariéry mezi uživateli zádné bariéry mezi 
uživateli

snižuje vzájemné dorozu-
mívání a pozornost jednoho 
uživatele k druhému

zaručuje vzájemné dorozu-
mívání a pozornost jednoho 
uživatele k druhému

zdání bezpečnosti místo 
skutečné bezpečnosti

skutečná bezpečnost místo 
zdání bezpečnosti

snaží se odstranit a snížit 
strach a nejistotu

nejistota jako způsob 
zvýšení pozornosti 
a bezpečnosti

omezená infrastruktura/ 
diktování chování 
uživatelům

vysoká flexibilita 
pro uživatele

snižuje úsudek 
a zodpovědnost uživatelů

vznáší nároky na úsudek 
a zodpovědnost uživatelů

podrývá dopravní kulturu 
a ohleduplnost 

vyžaduje a rozvíjí dopravní 
kulturu a ohleduplnost

nedůvěřuje úsudku 
uživatelů

zachází s uživateli jako 
s dospělými lidmi

Tabulka 4: Srovnání cyklistické segregace a sdíleného prostoru
Zdroj: VeloCity 2009

Cyklisté nejsou objektem dopravního omezování. Cílem 
bezautomobilových zón je zbavit se negativních dopadů 
motorové dopravy.

Pro průjezdnou cyklistickou dopravu představují zóny 
bez aut často přímá, bezpečná a atraktivní spojení.

Pro cílovou cyklistickou dopravu představují zóny bez 
aut často přímou, bezpečnou a atraktivní cestu do cíle. 

Při míjení s chodci jsou lidé na kolech rychlejší a mohou 
u pěších vyvolávat pocity ohrožení, překvapení či úleku. 
Nicméně ve skutečnosti se cyklisté s chodci dokáží pro-
línat a míjet velmi dobře, obavy z obtěžování nejsou 
podložené a bývají většinou přehnané. 

Z právního hlediska může být provoz cyklistům umožněn 
pouze přidáním výjimky ze zákazu stejným způsobem, 
jako jsou vyjmuti rezidenti či zásobování. Běžně je míjení 
chodců s koly zcela bez problémů a značení není potřeba, 
resp. může být až nežádoucí a bránit přirozenému vol-
nému pohybu. Značení průjezdu zónami bez aut nemá 
váhu závazného dopravního opatření. Cyklisté mohou 
nadále jezdit po celé ploše pěší zóny. Opatření má spíše 
psychologický efekt. Při velkých intenzitách pěší a cyk-
listické dopravy může být vhodné průjezd pro cyklisty 
naznačit. Vyznačením koridoru uprostřed zóny má půso-
bit na chodce a cyklisty tak, že se každý snaží držet „své-
ho“místa.31

1.7 Dopravní zklidňování 
jako prostředek ke zlepšení 
podmínek pro jízdu na kole

Hlavními cíli dopravního zklidňování bývá snaha o zvý-
šení bezpečnosti, zlepšení místního prostředí vzhledem 
k životním a pracovním podmínkám a zatraktivnit místo 
pro návštěvníky. Obecná opatření, která se setkávají 
s úspěchem, jsou snížení maximální rychlosti a odklo-
nění tranzitní dopravy. Tato opatření vedou k přímému 
snížení emisí a hluku. Taktéž klesá pravděpodobnost 
nehody a snižuje se závažnost zranění. Zklidňování dopravy 
prospívá i cyklistice, jelikož nižší rychlosti a méně aut 
činí ulice pro cyklisty bezpečnější.

Dopravní inženýři v souvislost se zklidňováním dopravy 
uvádějí pravidlo třech „E“: 

• návrh (Engineering);

• osvěta (Education);

• kontrola dodržování (Enforcement).

Studie řízení dopravy v rezidenčních oblastech ukázují, 
že obyvatelé sami pociťují problém s nadměrnou rych-
lostí uvnitř čtvrti. Z těchto důvodů je dopravní zklidňo-
vání nejefektivnější tehdy, když jsou zapojeny všechny 

31 Paragraph taken from PRESTO consortium (2011g)
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tři části pravidla třech „E“. Inženýrské opatření samo 
o sobě nepřinese dostatečné výsledky.32

Opatření, které popisujeme níže, často kombinují postupy 
inženýrského návrhu, osvěty a kontroly dodržování. Cílem 
je, aby se motoristé v ulicích chovali jako hosté a aby 
pochopili, že kolem nich existují i další obyvatelé, kteří 
mají stejná práva.33

1.7.1 Legislativa a dodržování pravidel

Opatření, která se opírají o legislativu, upravují pod-
mínky jízdy a parkování, jako jsou omezení maximální 
rychlosti, omezení parkování, zakázaná odbočení a jed-
nosměrné ulice. Ulice mohou být také zaslepené s mož-
ností pro chodce a cyklisty pokračovat v cestě. 

Toto je ta nejsnadnější cesta, jak snížit rychlost a počet 
aut, její úspěšnost ale závisí na tom, do jaké míry ji 
budou účastníci provozu respektovat. Jednou z možností 
je striktní vymáhání pravidelnými policejními kontrolami 
nebo automatickými „pastmi“, jako je například rych-
lostní radar. Avšak takto to nemůže fungovat provždy. 
Vymáhání dopravních omezení může být dobrá příleži-
tost k propagaci cyklistiky. Nadměrná rychlost a porušo-
vání pravidel parkování na pruzích a stezkách mají totiž 
negativní dopad na podmínky pro cyklisty. 

Obrázek 34: Označení 
vjezdu do zóny 30
Zdroj: www.wikipedia.org 
(2012)

Obrázek 35: Značka slepé 
ulice, skrze kterou mohou 
procházet pěší a cyklisté
Zdroj: Tomáš Cach

32 Hass-Klau et al., 1992
33 Slinn (2005)

1.7.2 Dopravní značení a tvorba 
“vstupních bran”

Dopravní značení je pro udržení dopravních pravidel 
nezbytné. Značení ale také může pomoci zdůraznit rych-
lostní omezení. Při vjezdu do města nebo rezidenční 
oblasti mohou existovat specifické „vstupní brány“, které 
na daná pravidla v místě upozorňují.

Zvláštní radary s velkými číslicemi poučí motoristy o rych-
losti, kterou právě jedou, a připomenou jim místní rych-
lostní limit. Radary dokáží rychlost nejen změřit, ale 
také ji zaznamenat. Získané informace obsahují počet 
aut, minimální, maximální a průměrné rychlosti stejně 
jako počet překročení rychlosti. 

Je také možné nechat zbarvit povrch vozovky či apliko-
vat další dodatečná značení přímo na vozovku. Obojí 
dokáže zvýraznit dané opatření. 

Tato opatření nemají žádný negativní dopad pro cyklisty. 
Jejich přínos závisí na míře dosaženého dopravního zklid-
nění. Čím nižší je rychlost míjejících se vozidel, tím bez-
pečněji se cyklista cítí. Nicméně sebraná data mohou 
vést k poznání nutnosti striktněji vymáhat pravidla. 
Výsledný efekt bude mít opět na bezpečnost cyklistické 
dopravy pozitivní vliv. Dopravní značení samo o sobě 
efekt dopravního zklidňování vyvolat nedokáže. Proto 
musí být podpořeno ostatními částmi pravidla třech „E“. 

Obrázek 36: Vjezd do zóny 30 s obousměrným provozem 
cyklistů
Zdroj: Tomáš Cach

1.7.3 Úpravy povrchu

Použití dlažby místo hladkého asfaltu funguje jako účinné 
opatření na snížení rychlosti. Většinou se toto opatření 
používá v rezidenčních oblastech. Změna povrchu dává 
řidiči najevo, že není v ulici jediný a že má počítat s ostat-
ními obyvateli, kteří mají v prostoru stejná práva. 
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Na druhou stranu použití zámkové dlažby může snižovat 
komfort jízdy nejen motoristů, ale i cyklistů. Toto opat-
ření se příliš nehodí na míst, kudy projíždí větší počet 
lidí na kole. Jedním z řešení je podél dlážděné silnice 
vytvořit hladký asfaltový pruh pro cyklisty. Toto opatření 
je blíže rozebráno ve II. oddíle, kapitole 1.8.

Obrázek 37: Vozovka ze zámkové dlažby v obytné části města
Zdroj: Maaß 2012

Obrázek 38: Dlažební kostky v centru města
Zdroj: Ziel 2012

1.7.4 Zpomalovací prahy a další podobná 
opatření

Svislé prvky ve vozovce patří mezi nejčastěji používaná 
dopravní opatření. Nejběžnější jsou zpomalovací prahy, 
zpomalovací „hrboly“ nebo tzv. rychlostní polštáře (speed 
cushions). Liší se podle tvaru, velikosti a způsobu pro-
vedení, v podstatě ale všechny fungují na podobném 
základu. Snížení rychlosti je dosažené tím, že řidič zpo-
malí před překážkou, která by jinak způsobila nepříjemné 
chvění automobilu. Kritici ale zdůrazňují, že tato opat-
ření mají negativní vliv i na vozy záchranné služby. Sanitky 
musí zpomalit, ale výsledné „zhoupnutí“ může stejně 
omezit práci zdravotníka uvnitř. Proto se zpomalovací 

prahy nepoužívají na hlavních silnicích. V některých 
zemích se z těchto důvodů využívá tzv. rychlostních pol-
štářů. V případě, že sanitky mají širší rozvor kol, než 
ostatní vozidla, lze zvolit takovou velikost „polštáře“, 
které jízdu sanitky omezí méně než auta s menším roz-
vorem kol. 

Obrázek 39: Rychlostní „vlny“ v Odense, Dánsko
Zdroj: Rudolph 2012

Obrázek 40: Rychlostní práh v Odense, Dánsko
Zdroj: Gostic 2012

1.7.5 Horizontální prvky zklidnění dopravy

Dalším ze způsobů zklidňování dopravy je instalace hori-
zontálních prvků, jako jsou např. „šikany“ či podobné 
objekty. Velmi účinné je opatření „Dej přednost!“, tj. 
zúžení vozovky do jednoho pruhu při vjezdu do oblasti 
se zklidněnou dopravou. Motorista musí dávat dobrý 
pozor, aby dal přednost protijedoucím vozidlům, a uvě-
domí si, že tak tomu bude i nadále uvnitř oblasti. Často 
je toto opatření doprovázené dopravními značkami uvo-
zujícími obytnou část města. Další z možností je vytvo-
řit v pravidelných intervalech umělé zatáčky, takže moto-
rista vždy jede po rovném úseku pouze omezenou 
vzdálenost. Tato opatření mohou být snadno navržena 
tak, že cyklisty neobtěžují. 
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Obrázek 41: Horizontální prvek „Dej přednost!“, který 
motoristu přiměje ke změně chování
Zdroj: Fricke 2012

Obrázek 42: Ulice s umělými zatáčkami
Zdroj: Maaß 2012

1.7.6 Zóny 30 a obytné zóny

Tam, kde různí uživatelé sdílí stejný prostor, musíme 
dávat extra dobrý pozor na jejich bezpečnost. Proto 
se často omezuje maximální možná rychlost dopravy 
na 30 km/h nebo i méně (např. 20 km/h nebo i na rych-
lost chůze). Hlavními přínosy jsou lepší prostředí v ulici, 
ve kterém se lidé mohou navzájem lépe vnímat.

Dopravní značky samy o sobě nedokáží dodržování rych-
losti zajistit. Proto se na přístupových místech do zklid-
něných oblastí vytvářejí zvláštní vstupní brány nebo 
příčné prahy. Taktéž se z ulic odstraňuje středová dělicí 
čára a vozovky bývají nezřídka zužovány. Zachování před-
nosti v jízdě zprava taktéž dokáže zklidnit dopravu, jeli-
kož řidiči musí dávat přednost na každé křižovatce. 
Na zklidněných ulicích jsou často vytvářeny zábrany 
ve formě šikan z parkujících vozidel a zatáček. Jelikož 
rovné úseky nejsou příliš dlouhé, motorista v takovém 
prostředí nemůže jezdit nadměrnou rychlostí.

Dalším krokem je možnost zavádění obytných zón. V těchto 
oblastech musí řidič motorových vozidel dávat přednost 
ostatním obyvatelům, tj. cyklistům, pěším a dokonce 
i hrajícím si dětem. Rychlost bývá většinou omezena 
na rychlost chůze. Podoba obytné zóny by měla přispět 
ke snížení jak rychlosti, tak i pohledové dominance auto-
mobilů. Efekt obytné zóny není dán pouze vstupními bra-
nami do oblasti, ale také dlážděním povrchu ulic bez 
obrubníků tak, aby chodci, cyklisté i motoristé sdíleli 
jeden stejný prostor. Tyto obytné zóny se vyskytují 
poměrně běžně v řadě zemí, například v Nizozemí („woo-
nerf“), Německu („Verkehrsberuhigter Bereich“), v Bri-
tánii („home zone“) nebo USA („complete street“). Kon-
cept sdíleného prostoru (viz oddíl II, Kapitola 1.6.11) 
může být také chápán jako specifický případ obytné zóny, 
na rozdíl od nich má ale širší přesah.

Zavádění obytných zón je velmi snadné zejména v pří-
padě, že se jedná o nově budované části města. Mnohem 
dražší je, když se má přestavět již existující ulice. 

Z hlediska cyklistiky nabízejí obytné zóny skvělé pod-
mínky, jelikož množství motorové dopravy a její rychlost 
bývají nízké. Tyto oblasti bývají pro jízdu na kole také 
poměrně atraktivní, jelikož jsou bezpečnější, méně 
hlučné a bez emisí.

Obrázek 43: 
Dopravní značka 
Obytná zóna 
ve Švédsku

Zdroj: 
www.wikipedia.org 
(2012)

Obrázek 44: Podoba obytné zóny v Německu
Zdroj: Fricke 2012
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1.7.7 Způsoby regulace nákladní dopravy

Regulace nákladní dopravy dokáže odklonit tranzitní 
nákladní dopravu a navést ji například na jednu určenou 
trasu průjezdu danou oblastí. Výhodou je, že zbytek 
města může zůstat nákladní dopravou nezasažený. 

Další z řešení vede k tomu, že cílová nákladní doprava 
mířící dovnitř oblasti použije po co nejdelší možný úsek 
cesty vytyčenou nákladní trasu. Toto opatření se používá 
pro dopravu mířící do místa s intenzivní nákladní dopravní 
obsluhou nebo do oblasti sousedící s obytnou čtvrtí. 
Například v Londýně platí, že operátor nákladní dopravy 
těžší než 18 tun, musí před vjezdem do města získat 
zvláštní povolení platící pro jízdu po určené trase.34 

Regulace nákladní dopravy vychází z definic různých 
typů (např. podle váhy) ze zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích. Možnost zavádění regulace nákladní 
dopravy nemají všechny země. Nicméně regulace 
nákladní dopravy výrazně zlepšuje podmínky pro cyk-
listiku a podílí se i na zlepšení obecného prostředí pro 
život ve městě. 

Obrázek 45: 
Objízdná trasa 
pro nákladní dopravu

Zdroj: www.wikipedia.org 
(2012)

1.7.8 Pěší zóny

Pěší zóny a jiné oblasti s vyloučením motorové dopravy 
jsou účinná opatření pro zlepšení obyvatelnosti města. 
Často se vyskytují v centrech měst, kde funguje hodně 
obchodů a chodí hodně pěších. Automobilisté parkují 
na parkovištích na okraji těchto zón, kde platí za parko-
vání poplatky. V některých případech je jízda na kole 
zakázána nebo povolena pouze v hodinách mimo dopravní 
špičku, tj. mimo otevírací dobu obchodů. Zdali by měla 
být cyklistická doprava v těchto oblastech zakázána či 
povolena závisí na konkrétních podmínkách v dané oblasti 
(viz oddíl II, kapitola 1.16.12). Nicméně z hlediska cyk-
listické dopravy je samozřejmě lepší, když májí kola 
do těchto míst vjezd povolen. 

34 http://www.londonlorrycontrol.com

Obrázek 46: Pěší zóna v Odense
Zdroj: Petrova 2012

Další literatura

Shared Space: Department of Transport (2011) 
Local Transport Note 1/11 on Shared Space

URL http://www.dft.gov.uk/publications/ltn-
01—11/.

1.8 Výběr odpovídajícího typu 
infrastruktury

Jak jsme ukázali v předcházejících kapitolách, existují 
různé způsoby provedení cyklistických tras a různé mož-
nosti, jak je zkonstruovat. Otázka zní: Jak vybrat odpo-
vídající podobu?,Jaká měřítka můžeme použít při rozho-
dování, zdali vybraná podoba splňuje požadavky?. 
Následující kritéria by měla pomoci určit, která podoba 
je pro dané místní podmínky použitelná.

Kritérium množství dopravy

Objem motorové dopravy (počet aut za hodinu) a rych-
lost motorové dopravy35 na ulici, kde plánujeme cyklis-
tickou trasu, jsou důležitá kritéria pro volbu odpovída-
jící podoby. Hranice mezi různými možnostmi nejsou 
neprostupné, což znamená, že většinou existuje více 
možností provedení. Obrázky 47 a 48 ukazují, která řešení 
by měla být v závislosti na objemu a rychlosti dopravy 
zvažována. Liniová cyklistická opatření doporučujeme 
zavádět v případě, že objem i rychlost dopravy jsou 
vysoké. 

35 V85: Znamená rychlost automobilové dopravy (V=rychlost), 
kterou za deště 85% všech řidičů nepřesahuje.
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Obrázek 47: Volba typu infrastruktury v závislosti na množství a rychlosti dopravy na komunikacích se dvěma jízdními pruhy
Zdroj: ERA 2010

Obrázek 48: Volba typu infrastruktury v závislosti na množství a rychlosti dopravy na komunikacích se čtyřmi jízdními pruhy
Zdroj: ERA 2010

Kritérium množství těžké nákladní dopravy

Toto kritérium zohledňuje okolnost, že se vzrůstajícím 
počtem nákladní dopravy roste i riziko nehody a to zvláště 
při manévrech zatáčení a předjíždění. Čím vyšší je objem 
těžké nákladní dopravy, tím více doporučujeme volit 
oddělený provoz, například formou stezky pro cyklisty.

Kritérium dostupnosti prostoru

Toto měřítko zvažuje, zdali je v ulici pro zvolenou formu 
dostatek místa. Je důležité prověřit, zdali jsou dodrženy 
všechny nutné bezpečnostní odstupy a zdali je možné 
odstranit případné překážky či srovnat linii trasy. Nutný 
potřebný prostor pro dané opatření musí být porovnán 
s již existujícím prostorem. 

Jestliže projektant dojde k závěru, že zvolená forma 
nemůže být bezpečně použita, musíme vybrat jinou 
podobu. Pak je opět nutné prověřit prostor z hlediska 
zvoleného řešení. 

Kritérium parkování

Toto kritérium zohledňuje riziko nehody způsobené par-
kujícími auty. Rizikový je zejména manévr parkování 
a manévr vyjíždění z parkovacího místa, stejně tak jako 
riziko nárazu jezdce do náhle otevřených dveří vozu. 

Jedná-li se o parkovací místa s krátkodobým režimem 
parkování (např. na parkovacích hodinách, pozn. překl.), 
je riziko nehody ještě vyšší. 

Kritérium křižovatek a přístupů k nemovitostem

Kritérium zohledňuje množství vozidel, které přejíždějí 
přes cyklistickou infrastrukturu. Dané měřítko lze vyjá-
dřit počtem křižovatek a křížení pro vjezdy k nemovitos-
tem přepočítaný na jeden kilometr trasy. Vjezdy k nemo-
vitostem počítáme pouze tehdy, jsou-li využívány 
intenzivně (např. vjezdy na parkoviště, do garáží, do firem 
nebo továren).

Čím vyšší je počet křižovatek a množství aut přejíždějí-
cích přes infrastrukturu, tím více doporučujeme volit 
stezku pro cyklisty.

Kritérium podélného sklonu

Tento zřetel bere v potaz vyšší rychlost cyklisty při sjezdu 
dolů z kopce a naopak větší potřebu prostoru při nesta-
bilním pomalém stoupání do kopce vzhůru. Oba tyto 
směry musí být zváženy a vyhodnoceny zvlášť. 

Jestliže je stoupání velmi strmé, doporučujeme zvážit 
zavedení cyklostezky.

„The Technical Regulations of the FGSV „Empfehlungen für die Anlage von
Radverkehrsanlagen“ (ERA 2010), edition 2010, was reproduced in extracts
by the admission of Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen
e.V. For the application of the FGSV-Regulations please refer to the latest
edition , which is available at FGSV Verlag, Wesseling Str. 17, D-50999 Koln.“

Legenda:

I: Smíšená doprava (sdílení silnice s automobily)

II: Doporučené pruhy

III/IV:  Cyklopruhy/Cyklotrasy/Sdílený chodník
 (chodci i cyklisté)

Dva jízdní pruhy

„The Technical Regulations of the FGSV „Empfehlungen für die Anlage von
Radverkehrsanlagen“ (ERA 2010), edition 2010, was reproduced in extracts
by the admission of Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen
e.V. For the application of the FGSV-Regulations please refer to the latest
edition , which is available at FGSV Verlag, Wesseling Str. 17, D-50999 Koln.“

Legenda:
II: Doporučené pruhy
III/IV:  Cyklopruhy/Cyklotrasy/Sdílený chodník
 (chodci i cyklisté)

Čtyři jízdní pruhy

[auta/h]

[auta/h]
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Je-li svah velmi dlouhý, měl by být zaveden cyklopruh. 
Při vyšších rychlostech se cyklista stává méně kompati-
bilní s chodci a vysoké rychlosti vyžadují zároveň delší 
rozhled. Proto na těchto místech doporučujeme zave-
dení cyklistických pruhů.36

1.9 Konstrukce cyklistické infrastruktury

Následující kapitoly se zabývají otázkami konstrukce cyk-
listické infrastruktury.

1.9.1 Typy povrchů

Provedení povrchů cyklistické infrastruktury je další z klí-
čových otázek. Kola nemají dobré odpružení, a proto je 
rovný, hladký povrch s minimem překážek, děr nebo 
hrbolů výchozím bodem každé dobré infrastruktury. Otřes 
každého hrbolu je přenesen z kol přes rám přímo do páteře 
a zápěstních kůstek jedoucího cyklisty, což vyvolává 
nepříjemné obtěžující pocity. Klasické městské kolo 
nemívá žádné zvláštní tlumiče. V současnosti se na moderní 
městská kola v některých případech montují odpružené 
vidlice (většinou na přední stavbu kola), nicméně v porov-
nání s automobily je odpružení řádově na nižší úrovni. 
Cyklisté jsou vystaveni různým třasům a prudkým trhnu-
tím. Jelikož nerovný povrch způsobuje silný diskomfort, 
měli by se projektanti vyhnout jakýmkoli mezerám či 
nerovnostem ve „švech“ a navazujících částech povrchu. 

Většina zájmových skupin cyklistů (např. ADFC Germany) 
vyžaduje, aby byly povrchy cyklostezek a cyklopruhů 
provedené v asfaltu (viz obrázek 49). Asfalt nabízí nej-
vyšší komfort pro jízdu na kole a je snadné na něj umís-
tit značení. Beton má téměř stejné výhody jako asfalt, 
ale vyžaduje spoje každých několik metrů. Což v porov-
nání s asfaltem může znamenat méně pohodlí v sedle 
kola.

Obrázek 49: Asfaltový povrch, Bolzano, Itálie
Zdroj: Rudolph 2011

36 ERA (2010)

U některých dílčích prvků můžeme zvážit, zdali nepou-
žít betonové dlaždice, které ovšem mají tu nevýhodu, 
že se povrch po nějaké době rozvlní. Tající sníh, kořeny 
nebo pouhé poklesávání půdy může způsobit nerovnosti 
(viz obrázek 51).

Dlažební kostky mají nerovný povrch a spoje mezi nimi 
jsou pro úzké pláště příliš široké. (viz obrázek 50). Navíc 
jsou hladké a za sněhu a deště mají velmi kluzký povrch, 
což zvyšuje nebezpečí pádu.

Obrázek 50: Dlažební kostky, Hamburg, Německo
Zdroj: Rudolph 2011

Obrázek 51: Špatně položená dlažba, Hamburg, Německo
Zdroj: Rudolph 2011

Infobox: betonové dlaždice

Pro:
• snadné nahradit/ znovu položit;
• k dispozici jsou různé barvy;
• snadné použití pro výškové rozdíly;
• snadná oprava, nízký rozpočet.

Proti:
• potíže s umisťováním značení díky spojnicím;
•  když se špatně položí, mají nerovný povrch 

(viz obrázek 54);
• menší pohodlí pro cyklisty (spoje);
• ve spojích mohou růst rostliny;
• kořeny rostlin mohou způsobit nerovnosti.
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1.9.2 Povrchy — barva a dopravní značení

Člověka jedoucího na kole nic nechrání. Když se stane 
nehoda, je cyklista lehce vystaven riziku zranění. Proto 
musí cyklistu, kam až to jde, chránit infrastruktura. Jed-
ním z účinných opatření je zbarvení povrchu výraznými 
signálními barvami. 

Zabarvení povrchu nehraje z hlediska pravidel silničního 
provozu žádnou roli. Neexistuje povinnost zabarvení pou-
žívat. Zbarvením můžeme zvýraznit vedení cyklopruhu 
a připomenout tak motoristům, že tento prostor je buď 
primárně, nebo výlučně určený pro cyklisty. Barvy mohou 
taktéž cyklistům pomoci sledovat trasu nebo zaujmout 
odpovídající polohu ve správné části jízdního pruhu. 

Barevné povrchy jsou relativně nákladné. Jestliže jich 
používáme příliš, mohou vizuálně obtěžovat a ztratit 
svojí výraznost v místech, kde je potřeba nejvíce. Aby 
mělo zvýraznění správný dopad, je dobré jej používat 
střídmě. Uvedeme to na konkrétním případu. Raději než 
barvit cyklopruh po celé délce je dobré zvážit zbarvení 
tam, kde je to nejvíce potřeba. Například na místech, 
kde cyklopruh překonává boční ulice nebo vjezdy. Barevné 
povrchy jsou zvlášť užitečné tam, kde cyklopruhy nes-
ledují hranu obrubníku, jako u přivaděče cyklistů do pro-
storů pro cyklisty, nebo kde je vyznačen cyklopruh na pravé 
straně vyhrazeného řadícího jízdního pruhu pro odbočení 
vlevo. 

Zbarvení může být vhodné:

• jako přivaděč do prostorů pro cyklisty v křižovat-
kách;

• na cyklopruzích odbočujících vpravo, které nesle-
dují hranu vozovky;

• na „cykloobousměrkách“ v protisměru;

• na cyklopruzích podél parkovacích zálivů;

• na cyklopruzích, které vedou podél úzké vozovky 
pro všechny druhy dopravy;

• v křižovatkách, kde je dopravní chování cyklistů 
vymezené do určitých konkrétních pohybů;

• v místech, kde zabarvení upozorňuje na možné 
riziko;

• na obousměrných cyklostezkách u křížení.

Výběr vhodné barvy je v kompetenci zodpovědného sil-
ničního úřadu, v zájmu celistvosti a jednoduchosti údržby 
doporučujeme, aby v rámci působnosti dané správy byla 
zvolena jedna barva. Nejčastěji jsou používány zelená 
a červená zabarvení. V porovnání se silničním značením 
může být životnost těchto povrchů poměrně malá. Liší 
se v závislosti na materiálu, barvě a způsobu provedení. 
Při rozhodování o potřebnosti barevného povrchu je nutné 

barvení dobře zvážit, jelikož barevnost prodražuje údržbu 
infrastruktury.37

Motoristé musí být vnímaví k cyklistům zejména na mís-
tech, kde cyklisté kříží vozovku. V průběhu času byly 
použity různé způsoby zabarvení. Různě po Evropě můžete 
narazit na červenou, zelenou, modrou nebo žlutou barvu. 
Cílem barevného povrchu je zaujmout pozornost a zvý-
šit viditelnost cyklisty v provozu. Obrázek 52 ukazuje 
modře zbarvený přejezd pro cyklisty v dánské Kodani. 
Obrázek 53 představuje rudě zbarvený přejezd pro cyk-
listy v německém Hamburgu na místě s vysokou intenzi-
tou automobilové dopravy. 

Obrázek 52: Modře zbarvený přejezd pro cyklisty, Kodaň, 
Dánsko
Zdroj: Muller 2011

Obrázek 53: Červeně zbarvený přejezd pro cyklisty, 
Hamburg, Německo
Zdroj: Rudolph 2011

37 Odstavec převzat z Department of Transport (2008)
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Případová studie: Barclays cyklistické super dálnice v Londýně (Velká Británie)

Barclays cyklistické super dálnice představují celkem 
12 cyklistických tras vedoucích z vnějšího Londýna 
do centra města. Pro snadnější pochopení jsou pojme-
novány kódy (písmeny a ciframi). Superdálnice jsou 
realizovány v režimu partnerství veřejného a soukro-
mého sektoru (Public Private Partnership, PPP) mezi 
hlavním městem Londýnem a bankou Barclays. Super-
dálnice poskytují bezpečné, rychlé a přímé cesty 
do centra města. První čtyři trasy byly zprovozněny 
v roce 2010. Zbylých osm bude zprovozněno do roku 
2015.

Způsob provedení

Přímé a navazující

Nové trasy jsou jasně vyznačené a je snadné je sle-
dovat. Jsou vybaveny jak novými směrovými znač-
kami a značením na vozovce, tak i údaji o době trvání 
cesty a návaznostech na ostatní trasy.

Pohodlné a praktické

Pro větší komfort jízdy byly vylepšeny povrchy a odstra-
něny překážky. Město Londýn zavedlo také přibližně 
2000 parkovacích stání podél cyklistických tras.

Bezpečnější

Pruhy na superdálnici jsou nejméně 1,5 široké a pokra-
čují i skrze křižovatky. Na křižovatkách jsou trasy 
vybaveny představenými prostory pro cyklisty a umož-
ňují tak cyklistům dostat se před ostatní dopravu. 
Množství křižovatek bylo upraveno tak, aby cyklisté 
získali více prostoru a měli větší pocit bezpečí. Byly 
vyznačeny představené prostory pro cyklisty o mini-
mální hloubce 5 metrů. Na křižovatkách byly insta-
lovány bezpečností cyklistická zrcadla („Trixi“), aby 
řidiči nákladních vozidel cyklisty při odbočování vlevo 
lépe viděli.

Dopady

Vyhodnocení po prvním roce fungování ukázalo, 
že počet cyklistů podél dálnice 7 vzrostl o význam-
ných 46 % a podél dálnice 3 dokonce o 83 %. V někte-
rých dílčích úsecích nárůst dosahoval i 200 %. Od 8 % 
do 14 % cyklistů uvádělo, že na kolo přesedli z jiného 
dopravního prostředku po zprovoznění cyklodálnic. 
Cyklisté zaznamenali, že průměrná doba cesty se zkrá-
tila přibližně o 5 minut. Během prvního roku se neo-
dehrála žádná smrtelná nehoda cyklisty.

Obrázek 54: Ukázky Barclays cyklistické super dálnice v Londýně
Zdroj: tfl.gov.uk and bbcimg.co.uk 2011

Další literatura:

Transport of London

http://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/11901.aspx
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1.9.3 Obrubníky

Způsob používání a podoba obrubníků je další zásadní 
otázka cyklistické infrastruktury. Obrubníky jsou použí-
vány k fyzickému oddělení povrchu vozovky od cyklos-
tezek nebo cyklostezek od chodníků. Používají se hlavně 
dva různé typy materiálů: beton nebo žula. Zatímco žula 
je více odolná a trvalejší, beton je levnější a nabízí roz-
manitější škálu tvarů. 

Na křižovatkách a přejezdech musí být obrubník snížen 
do úrovně povrchu vozovky (viz obrázek 55). Dříve se sjezdy 
a nájezdy dělaly tak, aby cyklista při přejezdu zazname-
nal změnu. To znamená, že mezi dvěma povrchy zůstala 
mezera přibližně 2 až 3 cm. Jak je patrné z obrázku 56 
(žula) a obrázku 57 (beton), díky minimální míře odpru-
žení jízdních kol to snižovalo hladkost a pohodlí jízdy. 
Přejíždění takového výškového rozdílu v běžné rychlosti 
citelně namáhá páteř cyklisty. Proto jsou obrubníky 
(sjezdy, nájezdy), které nespojují obě výškové úrovně 
zcela plynule, pro cyklisty nepřijatelné. 

Obrázek 55: Žulový obrubník s plynulým přechodem mezi 
cyklostezkou a jízdním pruhem, Hamburg, Německo
Zdroj: Rudolph 2011

Obrázek 56: Působení žulového obrubníku s výškovým 
rozdílem mezi úrovněmi na plášť jízdního kola
Zdroj: Rudolph 2011

Obrázek 57: Působení žulového obrubníku s výškovým 
rozdílem mezi úrovněmi na plášť jízdního kola. Případ 
obrubníku se zaoblenou hranou nájezdu. 
Zdroj: Rudolph 2011

Výškový stupeň mezi úrovněmi může snadno poškodit 
kolo a způsobit potíže v jízdě cyklisty. Stejně tak nutí 
cyklistu při každém přejíždění zpomalovat, ačkoli má 
třeba právě přednost v jízdě. Pro dopravní cyklisty (dojíž-
dění do práce, nakupování, vyřizování, atd.) je klíčové, 
aby cyklista mohl plynule pokračovat v jízdě určitou 
dostatečnou rychlostí. Pouze tehdy dokáže ujet potřeb-
nou vzdálenost několika kilometrů během přijatelné doby. 
Proto je důležité používat zcela hladké a plynulé nájezdy 
a sjezdy, jak je zřejmé z obrázku 55.

1.9.4 Osvětlení

Hlavním smyslem osvětlení je:

• zvýšit bezpečnost silniční dopravy;

• zlepšit plynulost dopravy;

• zvýšit pohodlí jízdy (na kole);

• zvýšit osobní bezpečnost;

• zpřehlednit danou oblast.

Hlavní cyklotrasy jsou intenzivně využívány jako síť spoj-
nic mezi vesnicemi, městskými částmi a jednotlivými 
čtvrtěmi. Proto jsou na tato spojení kladeny striktní poža-
davky ohledně dopravních podmínek. Hlavní cyklostezky 
již v minulosti bývaly a nadále jsou vybavovány osvětle-
ním. Čím vyšší rychlostí se na dané trase jezdí, tím větší 
musí být viditelnost. A to ovlivňuje také podmínky osvět-
lení.

1.9.5 Způsob osvětlení vzhledem 
k odpovídající úrovni cyklotras

Silnice uvnitř města mohou být rozčleněny do různých 
kategorií podle jejich funkce. Pomocí třech typů silnic 
můžeme popsat silniční a uliční síť daného města. Obecně 
lze říci, že existují páteřní silnice, přivaděče a sběrné 
silnice.
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Páteřní komunikace jsou silnice s vysokou kapacitou 
motorové dopravy. Často spojují jednotlivé dálnice a rych-
lostní silnice navzájem.

Přivaděče jsou komunikace bez omezení vjezdu, které 
vedou podél silnic s vyššími rychlostmi a slouží k jejich 
plnění na odpovídajících místech (křižovatkách). 

Sběrné silnice jsou komunikace s nižší až střední kapa-
citou, které slouží ke spojení místních komunikací s při-
vaděči.

Obrázek 58: Osvětlení oddělené stezky pro cyklisty 
ve Stockholmu, Švédsko
Zdroj: Muler 2011

Čím vyšší je návrhová rychlost cyklotrasy, tím dále potře-
buje cyklista vidět. To ovlivňuje nutnou míru osvětlení. 
Tabulka 5 předkládá požadavky pro daný typ trasy.

Typ komunikace Úroveň osvětlení

Vozovka         30 lux

Přechod pro chodce         50 lux

Osvětlení v obytných oblastech      1 -10 lux

Tabulka 5: Požadovaná úroveň osvětlení pro různý typ 
komunikací
Zdroj: Manuál navrhování cyklistické infrastruktury 
na Indickém poloostrově

Zajištění výše zmíněné úrovně osvětlení by mělo být pro-
vedeno instalací osvětlovacích těles ve správné výšce 
a v odpovídajících rozestupech. Způsob umístění sloupů 
záleží na typu komunikace. Na oddělených cyklostezkách 
mohou být sloupy umisťovány na vnitřní travnaté okraje. 
Na sloupech umístěných na středovém dělícím pásu mezi 
vozovkou a cyklostezkou mohou být umístěna dvě osvět-
lovací tělesa — jedno na stezku a jedno do vozovky. Každé 
z těles může být umístěno v jiné výšce, aby osvětlovalo 
cyklostezku požadovanou intenzitou světla. Toto prove-

dení sníží nutný počet sloupů a omezí vertikální znečiš-
tění daného profilu silnice. Viditelnost linie trasy není 
určena ani tak intenzitou osvětlení, jako mírou odrazu 
světla od povrchu trasy („svítivost“). Z hlediska jasnosti 
povrchu je nejlepší materiál beton. Zlepšení podmínek 
na cyklostezce můžeme dosáhnout dalšími zásahy. Napří-
klad můžeme vysázet podél stezky stromy, které poskyt-
nou zastínění a sníží míru odraženého světla. Je to otáz-
kou míry vybavenosti, která zvyšuje komfort pro cyklisty.

1.9.6 Barva světla

Pouliční osvětlení by mělo být dostatečně silné, aby 
na určitou vzdálenost umožňovalo rozpoznání tváří lidí 
a věcí. Zvláště z hlediska osobní bezpečnosti žen a dětí 
je důležitá otázka barvy světla. Upřednostňujeme bílé 
světlo. Bílé světlo má následující výhody:

• na oddělených stezkách lze snadno rozlišit mezi 
prostory rychlé a pomalé dopravy;

• vytváří kontrastní prostředí pro chodce;

• má úsporný provoz.38

1.9.7 Údržba

Údržba všech částí cyklistické infrastruktury je velmi 
důležitá. Díky zátěži cyklistů, ale i těžké motorové dopravy 
(například v křižovatkách) je infrastruktura vystavena 
značnému opotřebení. Povětrnostní podmínky, jako jsou 
střídání ročních období nebo zatékající a zamrzající voda, 
poškozují povrchy i značení. Jak je patrné z obrázku 59, 
nejhorší dopad na infrastrukturu mají výkopy a zásahy 
do povrchu při opravách vody, kanalizace, pokládání nové 
kabeláže atd. V rámci městské správy musí existovat 
osoba, která infrastrukturu z hlediska její kvality neu-
stále monitoruje (např. každé dva roky). Poškození 
po zimní sezóně nebo po stavebních zásazích musí být 
odstraněno co nejdříve.

Obrázek 59: Špatně udržovaný povrch a značení
Zdroj: Rudolph 2011

38 Odstavec převzat z Manuálu cyklistické infrastruktury 
na Indickém poloostrově



Kapitola II: Cyklistická infrastruktura

99 

1.9.8 Správa

Infrastruktura pro cyklisty nemusí mít jen vhodnou podobu, 
vyžaduje také odpovídající správu a údržbu. Špatný 
povrch, přerostlá vegetace, kaluže, tepelné otlačky, roz-
bité sklo, špatné osvětlení atd., to vše se cyklistů dotýká 
mnohem bezprostředněji než řidičů motorových vozidel 
a je stálým zdrojem stížností. Proto je velmi důležité, 
aby cyklotrasy na vozovce i mimo ni, stejně jako zbytek 
uliční sítě, byly pravidelně kontrolovány a opravovány. 

Veškerá cyklistická infrastruktura by měla být provedena 
způsobem, který minimalizuje náklady celého životního 
cyklu, včetně každoročních nákladů na její údržbu. 

Aby cyklisté měli dobré podmínky pro jízdu na vozovce, 
musí být věnována pozornost zejména okraji vozovky 
v šíři 1,5 až 2 metry od obrubníku. Oddělené stezky by 
měly být konstruovány a navrženy opět takovým způso-
bem, aby měly minimální náklady na údržbu. Stezky 
mimo silnice mohou být zvlášť náchylné k zanášení nálety 
nebo znehodnocené rozbitým sklem. 

Zodpovědná část administrativy by měla nastavit postup 
pravidelného monitoringu a údržby jednotlivých částí 
infrastruktury. Speciální části infrastruktury, jako jsou 
lávky pro chodce a cyklisty, podjezdy či odpočívadla, by 
měly být také pravidelně kontrolovány.

Sběr podnětů od veřejnosti by měl být co nejpřímější 
a nejjednodušší a hlášené problémy by měly být řešeny 
co nejdříve (viz kapitola 3).

Po každém dlouhém období nepříznivého počasí — jako 
jsou silné deště, větry a sněhová pokrývka může být 
potřeba zvláštní údržba.39

Aby bylo cestování na kole bezpečné, je nutná trvalá 
celoroční údržba. Rostliny, křoví a stromy musí být ošet-
řeny takovým způsobem, aby nezasahovaly do profilu 
stezky. V případě, že dojde k „vyboulení“ dlaždic či 
vzniku jiné nerovnosti dlážděného povrchu, je potřeba 
jej rychle opravit. V zimě musí být z cyklistické infra-
struktury odklízen sníh. Dobrým příkladem je Kodaň, kde 
zimní údržba probíhá nejdříve na cyklostezkách a teprve 
poté na silnicích pro motorová vozidla.

39 Odstavec převzat z SEStran South East of Scotland Transport 
Partnership (2008)

Obrázek 60: Zametený posypový materiálu po zimní údržbě, 
Hamburg, Německo
Zdroj: Rudolph 2011

Obrázek 61: Souvislá vrstva spadeného listí a částí zeleně, 
Hamburg, Německo
Zdroj: Rudolph 2011

Obrázek 62: Cyklistický pruh po mimořádně silné zimní 
údržbě, Stockholm, Švédsko
Zdroj: Muller 2011

Obrázek 63: Cyklistický pruh po mimořádně silné zimní 
údržbě, Stockholm, Švédsko
Zdroj: Muller 2011
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1.9.9 Odstranění bariér a překážek v užívání

Cyklisté často čelí mnoha překážkám. Při navrhování 
infrastruktury by měl mít projektant vždy na paměti, 
že cyklisté jsou velmi citliví jak vzhledem k bezpečnosti, 
tak ke kvalitě povrchu, překážek a zajížděk. Jelikož kola 
nejsou vybavena takovými tlumiči jako auta, lidé na kolech 
vnímají změny povrchu či díry velmi intenzivně.

V posledních desetiletích se začala prodávat kola s odpru-
žením. Městská kola s přední odpruženou vidlicí se stá-
vají obzvlášť populární. Nicméně rozdíl v pohodlnosti 
jízdy u aut a na jízdním kole je stále fundamentální. Díky 
vysokému objemu automobilové dopravy a vyšším rych-
lostem byla automobilová infrastruktura zcela zbavena 
bariér a má převážně velmi hladký povrch. Celá silniční 
síť, včetně světelné signalizace, je navíc navržena tako-
vým způsobem, aby auta dosahovala co nejefektivněj-
šího dopravního toku se zaručením maximálního pohodlí 
pro řidiče. 

Pouze vysoce kvalitní prostředí pro cyklistiku dovede při-
lákat lidi do sedel kol. Úspěch cyklistiky u lidí silně závisí 
na bezbariérové infrastruktuře. Abychom naladili pro-
jektanty na to, co lidé vnímají jako bariéru a co již ne, 
uvádíme následující příklady stále se opakujících chyb:

• křivě položená dlažba (viz kapitola 1.9.1);

• překážky na cyklotrase jako jsou odpadkové koše 
(viz obrázek 64), elektrická zařízení, parkovací 
automaty, odvodňovací kanálky a stružky, poklopy 
kanalizace, strážní budky, autobusové zastávky, 
sloupy veřejného osvětlení, dobíjecí stanice pro 
elektrické automobily atd.; 

• chodci přecházející a chodící podél cyklostezky, 
kteří způsobují zdržení (viz obrázek 65);

• křižovatky.

Obrázek 64: Odpadkový koš a dobíjecí stanice pro elektrické 
automobily postavená na cyklostezce, Hamburg, Německo
Zdroj: Rudolph 2011

Obrázek 65: Lidé přecházející přes cyklostezku, Kodaň, Dánsko
Zdroj: Rudolph 2011

Špatně navazující úseky (viz obrázek 66) a rozdíly ve kva-
litě povrchů (viz obrázek 67).

Obrázek 66: Nečekaný konec cyklostezky, Hamburg, Německo
Zdroj: Rudolph 2011

Obrázek 67: Změny v kvalitě povrchů, Hamburg, Německo
Zdroj: Rudolph 2011
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Obrázek 68: Poklop kanálu vystupující 2, 5 cm nad úroveň 
povrchu, Hamburg, Německo

Obrázek 69: Auta zasahující do prostoru doporučeného 
pruhu pro cyklisty, Hamburg, Německo
Zdroj: Rudolph 2011

1.10   Světelná signalizace

Křižovatky se světelnou signalizací představují pro cyk-
listy skryté riziko. Nicméně pro překonání silnic s masivní 
motorovou dopravou jsou nepostradatelné. Vstřícná infra-
struktura musí cyklisty v křižovatce zviditelnit, umožňo-
vat krátké a snadné manévry a zkracovat nezbytný čekací 
čas pomocí takových opatření, jako je volný průjezd při 
zatáčení vpravo nebo prostor pro cyklisty. Na hlavních 
cyklistických trasách může samostatná světelná signali-
zace nebo příznivé nastavení světel vůči cyklistům poskyt-
nout jízdnímu kolu výhodu před motorovou dopravou.

Křižovatky pro cyklisty se samostatným světelným zna-
čením jsou z hlediska bezpečnosti vždy druhé nejlepší 
řešení. Světelné křižovatky se čtyřmi rameny jsou obecně 
velmi nebezpečné, a kdekoli je to možné, měly by být 
vypuštěny. Podle dánských doporučení jsou čtyřramenné 
křižovatky s kapacitou 10—20 tisíc aut denně s kruho-
vými objezdy mnohem bezpečnější než se semafory. 

Světelná signalizace by se měla používat tam, kde kři-
žovatka musí rychle zvládnout průjezd velkého počtu 

vozidel. V takových případech dokáže křižovatka se svě-
telnou signalizací zvládnout průjezd až 30 tisíc aut denně, 
mnohem více, než kolik dokáže odbavit kruhový objezd. 
Většinou se semafory používají na místech, kudy pro-
chází nejméně jeden vysoce vytížený silniční přivaděč 
s více jízdními pruhy (s rychlostí 50 km/h v zastavěných 
oblastech a vyššími rychlostmi mimo město).

Velmi často jsou tyto silnice také v hledáčku zájmu cyk-
listů. Řada z nich vede podél historických cest a dohro-
mady přímo spojuje důležitá místa s centrem města. 
Z tohoto pohledu je více než logické, že po těchto tra-
sách vedou hlavní cyklotrasy nebo dokonce páteřní trasy 
cyklistické dopravy. Proto je nezbytné zavádět vhodná 
opatření pro cyklisty. Existují určité situace, ve kterých 
je dobré mít světelnou signalizaci i v rámci sítě cyklis-
tických tras:

• hlavní místní nebo hlavní cyklotrasa podél vytíže-
ného silničního přivaděče se kříží s dalším vytíže-
ným přivaděčem (obě silnice s průměrným počtem více 
jak 1000 aut za hodinu);

• nižší úroveň cyklistické trasy přejíždí přes extrémně 
vytížený silniční přivaděč (přibližně 1500 aut 
za hodinu). Trasa může vést po samostatné cyklos-
tezce, sběrné komunikaci nebo silničním přivaděči;

• při intenzitách dopravy více jak 1500 aut za hodinu 
doporučujeme použít podjezd pro cyklisty. V prin-
cipu cyklisté jezdí podél silničního přivaděče na samo-
statné cyklostezce nebo alespoň na cyklopruhu.

1.10.1    Světelná signalizace — obecné 
požadavky

Díky velkému počtu motorových vozidel musí být křižo-
vatky navrhovány tak, aby zvýraznily přítomnost cyklisty 
a jeho bezpečnost.

Jednoduché a velmi účinné řešení je umožnit cyklistům 
pravé odbočení na červenou. 

• Samostatný průjezd křižovatkou při pravém odbo-
čení umožňuje cyklistovi projet křižovatku bez 
zastavení. Aby se bezpečně napojil na příčný proud 
dopravy, měl by cyklista po odbočení navázat na cyk-
lopruh, cyklostezku nebo jinak chráněný prostor. 
Tímto cyklista získá před motorovou dopravou 
významnou výhodu. 

• V některých zemích, např. v Nizozemí, silniční zákon 
vyjímá cyklistu z povinnosti zastavit na červenou 
při odboční vpravo, a to dokonce i bez nutnosti exi-
stence vlastního prostoru pro cyklisty.

• V obou případech existuje možnost střetu s přechá-
zejícími chodci. Toto opatření nejlépe funguje 
na místech, kde přechází málo lidí.

Dalším jednoduchým a přitom účinným opatřením je pro-
stor pro cyklisty. 
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• Čára pro zastavení motorové dopravy je předsunuta 
více před křižovatku a těsně před světla je umístěn 
čekací box o hloubce 3 až 5 metrů. Takto získáme 
vyčkávací prostor přes celou šíři vozovky předřa-
zený před motorovou dopravu. Tento prostor by měl 
být označen logem jízdního kola. Můžeme zvážit 
barevné provedení povrchu vyčkávacího boxu.

• Vyčkávací box představeného stání doporučujeme 
napojit připojovacím pruhem pro cyklisty. Usnadní 
to cyklistům projetí vpřed do vyčkávacího boxu 
kolem stojících aut. Délka pruhu by měla odpovídat 
alespoň maximální délce obvyklé „fronty“ aut. Při-
pojovací cyklopruh je většinou veden po okraji 
vozovky, ale mohou existovat i situace s více jízd-
ními pruhy. Jako připojovací pruh může sloužit 
vyhrazený pruh pro autobusovou dopravu a cyklisty.

• Prostor pro cyklisty umožní všem cyklistům (ať již 
jedoucím vlevo, vpravo nebo rovně) zaujmout odpo-
vídající pozici a být před očima motoristů výborně 
vidět. Navíc se cyklisté rozjíždí do křižovatky na zele-
nou jako první. 

• Prostory pro cyklisty se mohou stát populárním 
obecně zaváděným prvkem na všech světelných kři-
žovatkách, který vytvoří celoměstské jednotné 
a snadno rozpoznatelné opatření pro cyklisty.

Jinou možností je umístit vyčkávací pruhy mezi jednot-
livé řadicí pruhy pro auta. Může to fungovat jak pro levé 
či pravé odbočení nebo přímý směr. Tyto vyčkávací pro-
story pomohou cyklisty v křižovatce lépe zviditelnit. 
Řadicí pruhy pro cyklisty by měly být alespoń10 metrů 
dlouhé a asi 1,5 metru široké. Přilehlý řadicí pruh pro 
motorovou dopravu by měl být nejméně 2, 75 metru 
široký). 

Toto opatření se dá zkombinovat s prostorem pro cyk-
listy. Odbočovací pruh pro auta může být situován vpravo 
od rovně pokračujícího pruhu pro cyklisty. Takto bude 
muset vpravo odbočující doprava nejprve přejet přes 
viditelně vyznačený cyklopruh pokračující rovně. 

Obrázek 70: Semafor pro cyklisty, levé odbočení, Leipzig, 
Německo
Zdroj: Rudolph 2011

Obrázek 71: Semafor pro cyklisty pouze pro přímý směr, 
Basilej, Švýcarsko
Zdroj: Rudolph 2011

Stejné řešení platí i pro cyklostezky. Cyklostezka pokra-
čuje přímo a odbočovací pruh pro směr vpravo leží po její 
pravé straně. Je možné zvážit provedení cyklostezky jako 
vyvýšeného „rychlostního prahu“ pro auta přejíždějící 
přes cyklostezku. 

Levé odbočení na světelné křižovatce je pro cyklisty 
obtížný manévr, při kterém se často kolo s auty plete. 
Abychom se této situaci vyhnuli, bývají cyklisté navá-
děni k tomu jet pomocí nepřímého odbočení vlevo. 
Na zelenou cyklista přejede boční silnici rovně a zastaví 
v protilehlém pravém rohu křižovatky před vyčkávajícími 
vozidly zprava. Tam čeká na zelenou z bočního směru 
a poté pokračuje rovně tam, kam původně zamýšlel jet. 
Díky čekání na dvoje semafory je řešení boužel zpravi-
dla časově náročné. Obdobně může být v odůvodněných 
případech zřízen i diagonální průjezd křižovatkou, který 
však není možné použít v případě nefunkční světelné 
sifgnalizace.

1.10.2   „Zelená vlna“ pro cyklisty

V tradičním pojetí dopravy je světelná signalizace seří-
zena podle hlavních toků motorové dopravy. Čas na pře-
jetí cyklistů či přejití chodců je často velmi krátký a čekací 
doby dlouhé. Fronty čekajících cyklistů a nasycení cyk-
lotrasy je poměrně nepravděpodobné (děje se tak pouze 
v případě, že je zde hustý cyklistický provoz). Hlavním 
problémem je čekání na zelenou a způsobená ztráta 
času. Rychlost dopravy a doba jízdy je klíčovou otázkou 
kvality sítě cyklotras, a to zejména na hlavních a páteř-
ních trasách. Čím menší zdržení, tím výhodnější je cyk-
listika ve srovnání s ostatní dopravou. Cílem je zkrátit 
dobu jízdy na kole na nejkratší možnou míru.

Patnáct sekund je přijatelná průměrná doba čekání, 
20 sekund a delší doba již přijatelná není (průměrná doba 
čekání odpovídá polovině délky červené). Při přejíždění 
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hlavní silnice bez semaforů může být průměrná vyčká-
vací doba kratší, během špičky však cyklista může čekat 
až čtyřnásobnou dobu. 

Za nejdelší přípustnou dobu čekání pro cyklisty považu-
jeme 90 sekund v zastavěné oblasti města a 100 sekund 
za hranicemi města. Tato doba odpovídá délce trvání 
červeného světla na semaforu. 

Často je z preventivních důvodů nastavena čekací doba 
zbytečně vysoko, např. na 120 sekund. V řadě případů 
zkrácení takto dlouhé doby nejen že prospěje cyklistům, 
ale dokáže také zlepšit dopravní tok. Maximální doba 
čekání doporučená německým výzkumným ústavem FGSV40 
činí 90 sekund.

• Samostatná světelná signalizace pro cyklisty může 
v řadě případů přinést delší zelenou pro jízdní kola.

• Cyklisté mohou ocenit dřívější start. Umožní jim to 
dostat se do křižovatky bezpečně dříve před auto-
mobily a být velmi dobře vidět. Zvlášť užitečné je 
to tam, kde hodně cyklistů odbočuje vlevo nebo 
naopak hodně aut odbočuje vpravo. Má to obdobný 
efekt jako prostor pro cyklisty (viz nahoře). 

• Cyklistům může být povoleno, aby pokračovali v jízdě 
s proudy, se kterými nejsou v konfliktu. Toto opat-
ření lze včlenit do systému jako standardní řešení.

• Další možností je instalovat světelný přejezd pro 
cyklisty aktivovaný zmáčknutím tlačítka na vyžá-
dání. Používá se například v případech, kdy samo-
statná cyklostezka kříží hlavní silnici. Lze použít 
také v případech, kdy můžeme předpokládat, 
že přednost v jízdě cyklisty nebude motoristy respek-
tována nebo v místech, kde je příliš silný provoz. 
Rozhodneme-li se pro takový semafor, měla by být 
čekací doba co nejkratší (viz přímočarost v čase). 

• Cyklisté mohou být zvýhodněni také za použití dyna-
mického systému dopravní detekce. Na semaforu 
může například svítit zelená pro cyklisty tak dlouho, 
dokud systém nezaznamená pohyb jiné dopravy 
(detekce motorové dopravy). Existuje varianta, kdy 
může mít motorová doprava červenou do té doby, 
dokud jedou cyklisté (detekce na straně cyklistů). 
Nevýhoda druhého řešení je, že čekací doba moto-
risty může být velmi dlouhá a pro motoristu neči-
telná. Ten může po chvíli nabýt přesvědčení, že je 
semafor rozbitý a cyklostezku překonat „na červe-
nou“.

• Světelná signalizace pro cyklisty může být vybavena 
snímačem počtu kol, aby semafor vydal předčasný 
povel „volno“. 

• Dalším doplňkem signalizace může být odpočítávání 
času dély červené nebo zelené. Zkušenosti z Nizo-
zemí ukázaly, že díky tomuto opatření cyklisté poci-
ťovali čekací dobu o polovinu kratší. Díky tomuto 
opatření také cyklisté méně často jezdí na červe-

40 FGSV, RiLSA (2010)

nou. Nevýhodou tohoto zařízení je, že spolehlivě 
funguje jenom v systému statického řízení křižo-
vatky. Při dynamickém řízení, které vychází ze sčí-
tání vozidel, by se sčítání cyklistů stalo nepravidel-
ným a nepoužitelným. 

Obrázek 72: Počítadlo zbývající čekací doby, Hamburg, 
Německo
Zdroj: Fricke 2012

Světelná signalizace může být nastavena ve prospěch 
cyklistů i bez nutnosti zavedení samostatné signalizace 
pro cyklisty. V případě častého odbočování vlevo může 
fáze zatáčení vlevo sdružit všechny skupiny odbočující 
dopravy včetně jízdních kol. 

• Jízdní kola — pouze odbočení vlevo má zelenou, 
směr rovně čeká na červenou. Tato situace umožní 
hladké levé odbočení bez rizika konfliktu. Není již 
nutné provádět dvoustupňový manévr nepřímého 
odbočení, jako když má směr vlevo a směr rovně 
zelenou ve stejný čas. Dopravní tok cyklistů může 
být soustředěn do jednoho směru. V takovém pří-
padě můžeme také zvážit zavedení zelené v tomto 
směru opakovaně dvakrát v rámci jednoho cyklu 
křižovatky. Díky tomu se čekací doba z hlavního 
směru o polovinu zkrátí. Nevýhodou je, že to pro-
dlouží délku trvání celého cyklu křižovatky a pro-
dlouží tak dobu čekaní z ostatních směrů. 

• Světelná signalizace může být seřízena mezi křižo-
vatkami takovým způsobem, že vytvoří „zelenou 
vlnu“. Tento způsob řízení je dobře známý u moto-
rové dopravy, nicméně stejně dobře může fungovat 
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i u cyklistů. O zelené vlně můžeme uvažovat na tra-
sách s vysokým počtem cyklistů, ať již jedoucích 
po cyklopruhu nebo cyklostezce. Zelená vlna má 
smysl pouze v případě, že jednotlivé křižovatky 
od sebe nejsou příliš daleko (přibližně 100 metrů). 
Při větších rozestupech se díky rozdílným rychlos-
tem cyklistů skupiny příliš „roztrhají“. Lze to zkom-
binovat s detekcí počtu cyklistů, která v případě, 
že počet jedoucích kol je již příliš nízký, zelenou 
vlnu ukončí. Zelená vlna pro cyklisty může prodlou-
žit dobu čekání z ostatních směrů.41

1.10.3   Silné stránky světelných křižovatek

• Značení na vozovce může být účinné opatření 
ke zlepšení viditelnosti cyklistů, jejich bezpečnosti 
a komfortu: prostory pro cyklisty, řadicí cyklopruhy, 
vyčkávací prostory pro levé odbočení. Tato opatření 
mohou být snadno zavedena na většině stávajících 
světelných křižovatek. 

• Vhodnou úpravou fyzické podoby křižovatek můžeme 
cyklistům poskytnout průtahy, které je zbaví nut-
nosti čekat na zelenou.

• Správné nastavení světel, ať již se zvláštními sema-
fory pro cyklisty nebo bez nich, může zlepšit prů-
jezd po hlavních cyklistických tazích.42

1.10.4   Slabiny světelných křižovatek

• Světelné křižovatky s intenzivní dopravou předsta-
vují pro cyklisty skryté nebezpečí a díky dlouhým 
čekacím dobám nejsou přitažlivé.

• I když dopravní značení zkušeným sebevědomým 
cyklistům značně pomůže, nezkušeným jezdcům 
a dětem (ať již v doprovodu dospělých) dostateč-
nou ochranu nepřinese. Je nutné také nabídnout 
i jiné alternativní trasy.

• Některá regulační opatření ve prospěch cyklistů 
zvýší čekací dobu motorové dopravy a mohou být 
ospravedlněny pouze tehdy, když je (ať již současný 
či předpokládaný) počet cyklistů vysoký.

Další alternativou pro nepříliš vysoké intenzity nebo 
v rámci politiky dopravního zklidňování je nahradit svě-
telnou signalizaci kruhovým objezdem. Jezdí-li po silnici 
příliš mnoho aut, doporučujeme vést cyklistické prvky 
na vyvýšeném povrchu.43 

1.10.5   Využití vyhrazených pruhů pro 
autobusy a taxislužbu

Cyklisté mohou jezdit i ve společném provozu s autobu-
sovou dopravou. Protože však významné rozdíly ve hmotě, 
rychlosti a brzdové vzdálenosti mezi autobusy a koly činí 

41 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2011h)
42 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2011h)
43 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2011h)

sdílení prostoru málo bezpečné, měli by být při vyšších 
rychlostech odděleny. V ideálním případě by cyklistické 
trasy měly vést mimo trasy autobusové dopravy. Nicméně 
ve městech s hustou automobilovou dopravou to není 
vždy reálné. Navíc díky časté hrozbě uvíznutí v zácpě 
přetrvávají snahy o zlepšení jejich funkce právě pro-
střednictvím vyhrazených autobusových pruhů. 

V posledních letech se vyhrazené pruhy pro autobuso-
vou dopravu a cyklisty významně rozšířily. Pro cyklisty 
jsou přitažlivé, jelikož jim umožňují použít stejné výhody 
jako autobusům a předjet tak kolonu stojících aut. Nic-
méně by se měl klást důraz také na bezpečnost. V ide-
álním případě by autobusy měly jezdit rychlostí maxi-
málně 30 km/h a jízdní pruh by měl být dostatečně široký, 
aby mohly cyklisty bezpečně předjet. 

Obrázek 73: Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy a cyklisty 
s dostatečnou šířkou pro předjíždění, Paříž, Francie
Zdroj: web.pdx.edu

V delších úsecích vyhrazeného pruhu jezdí autobusy 
zkrátka příliš rychle na to, aby se cyklisté mohli cítit 
pohodlně a bezpečně. Pruhy pro autobusy a cyklisty by 
neměly být zneužívány k tomu zbavit se těžkých rozhod-
nutí. Cyklopruhy a cyklostezky jsou v každém případě 
bezpečnější a pohodlnější a často mohou vzniknout ubrá-
ním jednoho jízdního pruhu nebo zrušením jedné řady 
parkujících aut.44

Aby cyklisté na vyhrazeném pruhu pro autobusy nalezli 
své místo a aby je autobusy mohly předjíždět, doporu-
čujeme šířku pruhu 4, 6 metru. Minimální vhodná šířka 
je pak 4, 25 metru. Absolutně nejmenší možná šířka, 
která by se měla používat pouze tam, kde není možné 
vytvořit širší pruh, činí 3 metry. 

44 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2010a)
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Obrázek 74: Cyklista a autobusy, žádné místo pro bezpečnou 
cyklistiku, Londýn, UK
Zdroj: IBC, Daggers 2010

Z důvodů bezpečnosti by cyklisté od autobusů měli být 
odděleni vyjma úseků s nejnižší rychlostí. V ideálním pří-
padě jsou cyklistické trasy vedeny mimo trasy autobusů. 
Vedou-li po stejné ulici, potom by cyklisté měli mít vlastní 
cyklopruh nebo cyklostezku. To si může vyžádat zrušení 
jednoho jízdního pruhu, řady parkujících aut nebo zúžení 
chodníku. Cyklistům by mělo být umožněno využívat 
zkratky či protisměrné úseky vyhrazené pro autobusy, 
znovu ale nejlépe po vlastním cyklopruhu nebo cyklo-
trase. Zkušená města se zavedenou cyklistikou používají 
tato opatření k zajištění maximálního komfortu a bez-
pečí cyklistické dopravy. 

Řada začínajících měst se často potýká v samotném cen-
tru s úzkými ulicemi a hustou sítí autobusové dopravy. 
Ve vzrůstající míře tato města využívají vyhrazené jízdní 
pruhy pro autobusy i cyklisty jako možné kompromisní 
řešení. 

Vedle bezpečnostního rizika pro cyklisty je otázkou také 
zpoždění autobusové dopravy. Jestliže cyklisté autobusy 
zpomalují, potlačuje to do jisté míry smysl vyhrazených 
autobusových pruhů. Taktéž jejich přínosy pro cyklisty 
mají své meze: cyklisté musí na zastávkách čekat za auto-
busy nebo je musí během zastávek zleva předjíždět. Nic-
méně, stále jsou na tom autobusy i kola lépe, než kdyby 
byly ponechány v dopravní zácpě bez jakéhokoli zvýhod-
nění.

Ve skutečnosti soužití kol s autobusy funguje poměrně 
dobře. Většina vytvořených vyhrazených pruhů je dále 
prodlužována a další jsou zřizovány. Původně velmi přísné 
šířkové požadavky se postupně snižují. Výsledky výzkumu 
provedeného ve Velké Británii ukazují, že zpoždění 
a reálná bezpečnostní rizika jsou poměrně malá. Zdržení 
jsou většinou způsobena lehkým přibrzděním autobusu 
za cyklistou v momentě, kdy se autobus blíží k zastávce. 
Pomalejší cyklisté se snaží nezdržovat tím, že s autobu-

sem za zády přidají nebo raději uhnou stranou a nechají 
se předjet. Na otevřeném úseku silnice mohou autobusy 
cyklisty předjíždět vybočením do vedlejšího jízdního 
pruhu. 

Je však důležité přiznat, že vyhrazené pruhy pro auto-
busy a kola mají velmi omezenou přitažlivost. Zkušený 
cyklista jejich existenci ocení a s radostí je — například 
pro předjetí kolony stojících aut — použije. Méně zku-
šený člověk se ale ve společnosti autobusů bude cítit 
poněkud nesvůj a bude mít tendenci předjíždějícímu 
autobusu ustoupit stranou. Rodiče se asi budou zdráhat 
vzít sebou do vyhrazeného pruhu malé děti. Z toho plyne, 
že vyhrazené pruhy pro kola a autobusy jsou z nulového 
stavu bez jakékoli infrastruktury sice krokem vpřed, prav-
děpodobně ale na kola významnější počet cyklistů nepři-
táhnou.

Navíc existuje oprávněná obava z nadužívání autobuso-
vých pruhů jako laciného řešení bez nutnosti činit vážná 
rozhodnutí komu přidělit dopravní prostor. Východiskem 
by tedy vždy měla být snaha oddělit cyklisty a autobusy 
od sebe. Takové řešení bude vždy bezpečnější, pohodl-
nější a přiláká více cyklistů. Avšak takové řešení může 
vyžadovat odvahu zrušit jeden jízdní pruh, řadu parku-
jících aut nebo zúžit chodník.45

1.10.6    Provedení cyklotras přes autobusové 
zastávky

Při vytváření nových zastávek je potřeba dávat pozor, 
zdali neohrožují bezpečnost cyklistů. V oblastech mimo 
město, kde bývají docházkové vzdálenosti na zastávky 
vyšší, je dobré zvážit instalaci stojanů na parkování kol. 
Posílí se tím integrace cyklistické a veřejné dopravy.46 

Obrázek 75: Společný vyhrazený jízdní pruh pro autobusy 
a jízdní kola, Praha
Zdroj: Tomáš Cach

45 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2011i)
46 Odstavec převzat od SEStran (2008)
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1.10.7   Podoba podjezdů a lávek pro cyklisty

Existují dva druhy hlavních bariér pro cyklisty: nebez-
pečné přejezdy přes silnice a křižovatky (a to včetně kří-
žení na kruhových objezdech nebo křižovatkách se sema-
fory) a fyzické bariéry jako jsou řeky, kanály, železniční 
a dálniční koridory.

Vzhledem ke klíčovým požadavkům na kvalitu cyklistické 
sítě stojí v některých případech za to — ať již na míst-
ních nebo páteřních cyklotrasách ve městě či mimo něj — 
zvážit mimoúrovňové řešení. 

Dva klíčové požadavky, které mimoúrovňové řešení posílí, 
jsou přímočarost a bezpečnost. Z hlediska přímočarosti 
způsobuje vynucené objíždění bariér často nepřijatelné 
prodloužení trasy, ztrátu času a atraktivity. Z hlediska 
bezpečnosti neexistuje takové úrovňové řešení, které 
může cyklistům zaručit stoprocentní bezpečnost.

Mimoúrovňová řešení doporučujeme zavést také na nej-
vytíženějších křižovatkách silničních přivaděčů s rychlou 
intenzivní dopravou. Vybrané situace využití například 
mohou být:

• cyklotrasa kříží silniční přivaděč s vysokou rychlostí 
nad 70 km/h;

• cyklotrasa vedoucí podél velmi vytížené sběrné 
komunikace (více jak 500 aut/hod) kříží velmi vytí-
žený silniční přivaděč (více jak 1500 aut/hod). 
Zvláště v případech, kdy se jedná o hojně využíva-
nou místní nebo hlavní cyklotrasu;

• cyklotrasa podél vytíženého silničního přivaděče 
(více jak 1000 aut/hod) kříží další velmi vytížený 
silniční přivaděč (více jak 1500 aut/hod).

K překonání vytížené komunikace nebo vytíženého kru-
hového objezdu se dvěma pruhy mohou být použity pod-
jezdy. 

Fyzické prostředí města nezřídka obsahuje velké line-
ární bariéry pro cyklistickou dopravu: hlavní silnice, řeky, 
kanály a železnici. Ve většině případů sice existují místa, 
kde lze bariéru překonat, často ale bývají příliš daleko 
od sebe. Ve výsledku to vyvolává nutnost zajíždět si a sni-
žuje hustotu sítě cyklotras. V jiných případech sice exi-
stuje více možností bariéry překonat, tato místa však 
působí velmi odrazujícím dojmem (například extrémně 
vytížená silniční křižovatka). Města by si měla uvědomit, 
jakým způsobem velké infrastrukturní projekty zasahují 
do prostředí pro cyklisty. Poměrně často se stává, že stá-
vající ulice bývají kráceny a zaslepeny: výstavba dálnic, 
městských okruhů a železničních koridorů; rušení křižo-
vatek při snahách o povýšení daného tahu na vyšší úro-
veň komunikace nebo odstranění povrchových železnič-
ních přejezdů z důvodů vyšší bezpečnosti. Celkové 
odstranění bariéry většinou nepřipadá v úvahu. Když ale 

máme jasno o podobě celé sítě cyklistických tras, je při 
navrhování nové či doplnění stávající infrastruktury možné 
využít mimoúrovňové křížení. 

Jakmile jsme se pro mimoúrovňové křížení rozhodli, 
máme na výběr dvě možnosti: buď lávka pro cyklisty 
(most) nebo podjezd (tunel). Obě řešení mají svá pro 
a proti, která jsou shrnuta v tabulce níže. Váha každého 
z ohledů záleží na konkrétní situaci. Například hledisko 
osobní bezpečnosti má jinou váhu ve vytížené městské 
části než na izolovaném místě na okraji města. Obecně 
řečeno:

• podjezdy (tunely) jsou pro cyklisty nejpohodlnější 
s ohledem na menší převýšení, avšak nejsou-li dobře 
navrženy, vyvolávají pocit nebezpečí a jejich výstavba 
bývá také dražší;

• lávky pro cyklisty (mosty) bývají levnější, mohou 
působit dobrým vizuálním dojmem, vyvolávat v cyk-
listech pocity bezpečí a nabytého respektu, avšak 
většinu jsou prostorově náročnější.

Kdekoli je to možné, aby se zmenšili nutné výškové roz-
díly pro cyklisty, doporučujeme zvýšení či zapuštění povr-
chů vozovek. V ideálním případě by měla cyklistická trasa 
zůstat v rovině. Vyvýšení vozovky umožní hloubit tunel 
v menší hloubce. Zahloubení vozovky sníží nutnou výšku 
mostu nebo lávky. Na velkých kruhových objezdech 
můžeme vyvýšením vozovek umožnit výstavbu celé sítě 
tunelů a podjezdů. Tunely se mohou sbíhat v otevřeném 
středovém prostoru, kde si cyklisté zvolí svůj směr. Výho-
dou takového řešení je, že tunely mohou být poměrně 
krátké a do značné míry se tak oslabit svou hlavní nevý-
hodu — pocitem stísněnosti.

Zahloubit silniční dopravu do tunelů nebo vytvořit pro ni 
nadjezdy by samozřejmě bylo z hlediska cyklistiky nej-
lepší. Tato drahá, komplexní a prostorově náročná řešení 
však mohou být stěží obhajitelná samotnou cyklistikou. 
Nicméně zájmy cyklistické dopravy by měly být vždy zvá-
ženy.47

1.10.8   Navrhování podjezdů pro cyklisty

Pro navrhování cyklistických tunelů je klíčové volit vel-
korysé rozměry a snažit se vytvořit dojem prostornosti 
a otevřenosti. Úzké, zahýbající, tmavé a skryté tunely 
nebude jednoduše nikdo používat. Je dobré mít na paměti 
následující doporučení.

• Pokud je to jen možné, ponechte cyklistické těleso 
v úrovni povrchu vyzdvižením vozovky pro auta. 
Jestliže to není možné, snažte se zvednout výšku 
vozovky alespoň o 2 metry, abychom snížili nutnou 
hloubku tunelu. Tím se také vyhneme problémům 
s podzemní vodou. 

47 Odstavec převzat a upraven od konsorcia PRESTO (2011g)
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• Volte dostatečně velkorysé rozměry. Podjezd by měl 

být nejméně 2,5 m vysoký a 3,5 m široký, stejně 
jako procházejí cyklostezka. V případě, že je v tunelu 
ještě umístěn chodník, stačí šířka cyklistické stezky 
3 m. Sklon by měl být nejvýše 1: 20.

• Přístup k nájezdům musí zůstat otevřený a bez vizu-
álních bariér. Vyhněte se vysoké vegetaci, zbyteč-
ným rohům a všemu, co překáží ve výhledu a mohlo 
by sloužit jako úkryt. Při vjezdu do tunelu musí být 
vidět jeho konec. Navrhněte rovnou trasu bez záhybů 
a rohů. Zvýšíte tím komfort jízdy a umožníte cyk-
listům projíždět bez zpomalení a mít přitom dobrý 
výhled na cyklistu v protisměru. Také to činí prostor 
více otevřeným a zlepšuje pocit osobní bezpečnosti. 

• Ubezpečte se, že se stěny směrem vzhůru rozestu-
pují a vytvářejí tak dojem otevřeného prostoru. 
Vyhněte se výstavbě rovných kolmých zdí. 

• Ve stropě tunelu vytvořte průhledy a nechte jimi 
pronikat denní světlo. Oddělení jednotlivých jízd-
ních pruhů na povrchu toto řešení umožňuje. Vede-
li podjezd pod kruhovým objezdem, z volné plochy 
uprostřed vytvořte otevřený prostor.

• Vybavte tunel vysoce kvalitním osvětlením odolným 
proti vandalismu, nejlépe v podobě osvětlení zapuš-
těného do dutin ve stropě či stěnách. Pro pocit bez-
pečí je nutné, aby lidé jasně rozpoznávali obličeje 
druhých.

Princip Lávka (most) Podjezd (tunel)

Pohodlí

– začíná stoupáním + začíná klesáním

– nutnost překonat vyšší výšku nad úrovní 
nákladních automobilů a trolejí + menší ztracené spády díky nižší nutné světlé 

výšce pro cyklisty

– cyklista vystaven větru a dešti + ochrana proti větru a dešti

– vysoké a úzké lávky mohou v lidech 
vyvolávat pocity strachu a závratě – dlouhé, úzké a zahýbající tunely mohou 

vyvolávat pocity strachu a tísně

Osobní 
bezpečnost

+ pocit bezpečí v otevřeném protoru 
viditelném z dálky

– pocity možného ohrožení v uzavřeném prostoru, 
mimo pohledovou kontrolu a bez společenského 
dohledu

– mohou přitahovat bezdomovce a graffiti

Městská 
krajina

– silný vizuální dojem, vedoucí nad 
povrchem s dlouhými přístupovými 
rampami

+ omezený vizuální dopad, ukrytý pod zemí 
s krátkými rampami

silný potenciál pro architekturu a tvorbu 
místní dominanty

– omezený potenciál pro architekturu a tvorbu 
místní dominanty

Cena + většinou levnější – většinou dražší, zejména díky opatřením proti 
podzemní vodě

Tabulka 6: Srovnání různých aspektů pro plánování lávky či podjezdu
Zdroj: Mimoúrovňová řešení konsorcia PRESTO

• Jestliže se jedná o společný podchod pro chodce 
a cyklisty vytvořte oddělený chodník pro chodce 
na jedné straně o minimální šíři 1 metr. 

• V případě potřeby vybavte podjezd více výjezdy. 
Cyklisté také mohou chtít do podjezdu vstupovat 
z různých úrovní. V případě schodiště použijte vodicí 
drážku (ližinu) pro jízdní kola. 48

Obrázek 76: Tunel, který není dostatečně přitažlivý: je 
tmavý, není vidět na jeho konec a má relativně malé rozměry. 
Nizozemí.
Zdroj: Noordholland Dagblad

48 Odstavec převzat z konsorcia PRESTO (2011g)
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Obrázek 77: Most jako atraktivní součást cyklotrasy, 
Veenendaal (Netherlands)
Zdroj: město Veenendaal (Nederland in beeld)

Obrázek 78: Tunel pro chodce a cyklisty, Zwolle, Nizozemí
Zdroj: ten Klooster

1.10.9   Navrhování lávek pro cyklisty

Při navrhování cyklistických přejezdů je klíčové snížit 
nutnou výšku na nejnižší možnou míru a posílit v lidech 
pocit důvěryhodnosti a bezpečí. 

Projektanti by měli mít na paměti níže uvedená doporu-
čení.

• Snažte se udržet cyklistickou trasu co nejníže nad 
zemí. Abyste snížili nutnou výšku mostu, zkuste 
zapustit vozovku pod úroveň povrchu. Používejte 
dostatečně velkorysé rozměry. Most by měl být nej-
méně 3,5 m široký stejně jako po něm vedoucí cyk-
listická stezka. Vede-li po mostě i chodník, stačí 
šíře samotné cyklostezky 3 metry. Stoupání by nemělo 
přesáhnout poměr 1:20.

• Světlá podjezdná výška ať činí nejméně 4,5 metru.

• Zvažte, zdali most nevybavit ochranou proti větru 
a dešti. 

• Navrhněte zábradlí nebo zídku o minimální výšce 
alespoň 1,2 metru.

• Když není dostatek místa, můžeme uvažovat o něko-
likastupňové rampě. Cyklisté zdolávají stoupání 
po jednotlivých stupních s vloženými malými rov-
nými úseky. Toto může být způsob jak snížit strmost 
a nabídnout alespoň malá odpočinková místa. Nic-
méně zatáčení nebo oblouky by měly být navrženy 
takovým způsobem, aby cyklisté mohli pokračovat 
v jízdě. 

• Jestliže není vůbec žádné místo na vytvoření rampy, 
zvažte schodiště s vodící lištou pro tlačení kola. 
Toto řešení je ale vždy až druhé v pořadí, jelikož 
cyklista musí sesednout z kola a tlačit ho. Vodící 
drážka (lišta) musí mít co nejvyšší kvalitu a posky-
tovat maximální komfort při minimálním úsilím. 
Jedině tehdy ji budou lidé používat. 

• Vodící drážky (lišty) umístěte po obou stranách scho-
diště.

• Dávejte přednost vodícím drážkám (lištám) na kola 
z betonu. Na stávajících schodištích volte kovové 
lišty, mějte ale na paměti stejná kritéria kvality 
provedení. 

• Strmost vodící lišty by neměla být vyšší než 25 %. 
Jedině tak bude dostatečně komfortní.

• Zábradlí umístěte co nejblíže ke zdi, aby si zby-
tečně nepřekáželo s řídítky kol.

• Pro snadné nastupování a vystupování ze schodiště 
srovnejte horní úroveň lávky do stejné roviny s nej-
vyšším schodem. Pro snazší pohyb můžete zvážit 
i zavedení výtahu nebo eskalátorů. 

Obrázek 79: Lávka pro cyklisty přes železnici, Stuttgart, 
Německo
Zdroj: IBC, Daggers 2012



Kapitola II: Cyklistická infrastruktura

109 

Obrázek 80: Most pro cyklisty, Hamburg, Německo
Zdroj: Muller 2011

Obrázek 81: Představené stání pro cyklisty, Hamburg, 
Německo
Zdroj: Rudolph 2011

Nicméně tato řešení nejsou pro řadu uživatelů dost poho-
dlná. Měla by být vždy zvažována až jako druhé doplň-
kové řešení, nikoli jako jedinou možnost, jak překonat 
výškový rozdíl.49

1.11 Prostory pro cyklisty

Na světelných křižovatkách se zřizují prostory pro cyk-
listy. Představené stání by mělo mít hloubku nejméně 
3 metry, optimálně pak 5 metrů. Tímto způsobem jsou 
cyklisté v křižovatce dobře vidět a mohou tak bezpečně 
na zelenou zabočit i vlevo před průjezdem ostatní moto-
rové dopravy. Navíc jim naváděcí pruh k představenému 
stání pomůže předjet řadu stojících aut. Toto opatření 
je užitečné v případech, kdy rozdíl rychlostí mezi moto-
rovou dopravou a cyklisty není příliš vysoký, tj. do rych-
losti max. 50 km/h. Na složitých křižovatkách s inten-
zivní dopravou je bezpečnější oddělit cyklisty od provozu 
a rozdělit manévr odbočení do dvou stupňů (tzv. nepřímé 
levé odbočení).50

49 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2011g)
50 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2010a)

Obrázek 82: Organizační nákres představeného stání pro 
cyklisty
Zdroj: Metodická pomůcka pro vyznačování pohybu cyklistů 
v HDP, Cach 2010+2012
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2. Elektrokola a pedelec

Obrázek 83: Pedelec
Zdroj: riese + mueller

2.1 Obecné informace o elektrokolech 
a pedelec

V posledních letech se mezi obchodníky i koupěchtivými 
občany staly obzvlášť populární kola s elektrickým poho-
nem. Takzvaný „pedelec“ je jízdní kolo s elektromoto-
rem, který pomáhá cyklistovi za jízdy při šlapání (zkratka 
pochází z originálu Pedal Electric Assisted Bicycle, pozn. 
překl.). Tato kola nejsou populární pouze v kopcovitých 
oblastech, jejich obliba vzrůstá i v nížinných regionech, 
jakým je například Nizozemí. Ačkoli byla původně elek-
trická kola vymyšlena pro slabší a starší obyvatele, jsou 
ve veliké oblibě mezi mladými i starými, mezi muži 
i ženami a zejména mezi dojíždějícími do práce.

Po řadu let prodej elektrokol stále vzrůstal. Obrázek 
87 ukazuje prodeje elektrických kol v Německu mezi lety 
2007 až 2010. V roce 2010 bylo prodáno celkem 200 tisíc 
elektricky asistovaných kol. Předpovídá se, že v roce 
2015 by prodeje mohly dosáhnout 400 až 600 tisíc elek-
trických kol.

Obrázek 84: Prodej kol pedelec v Německu za kalendářní rok
Zdroj: gopedelec.eu 2011

2.2 Definice

Pojem „elektrické kolo“ v sobě skrývá dvě odlišná tech-
nická řešení vozidel s pomocným elektrickým motorem. 
Tato řešení mají dokonce jinou pozici v silničním zákoně.

2.2.1 Pedelec (do 25 km/h)

Pedelec jsou nazývány kola, která jsou vybavena pomoc-
ným motorem, avšak která nemohou být poháněna výlučně 
tímto motorem. Na pedeleku motor pracuje pouze tehdy, 
když cyklista šlape do pedálů. Cyklista musí před tím, 
než motor zabere, několikrát šlápnout do pedálů. Podle 
normy EN 15194 poskytuje motor plný výkon pouze při 
rozjezdu při rychlostech od 0 do 5 km/h. Po dosažení 
rychlosti 5 km/h se dále musí šlapat a výkon motoru 
postupně automaticky oslabuje až do momentu dosažení 
rychlosti 25 km/h, kdy se zcela vypne.51

2.2.2 Elektrokola (nad 25 km/h)

Jízdní kola vybavená doplňkovým elektrickým motorem, 
která mohou být poháněna výlučně tímto motorem. Cyk-
lista nemusí nutně šlapat. Těmto kolům se říká obecně 
e-bikes (elektrická kola).52

2.3 Příležitost pro městskou dopravu

Podle Statistické příručky Evropské komise z roku 2001 
nazvané „Evropská energie a doprava v číslech“ vykoná 
průměrný Evropan 3 cesty za den. Přičemž polovina 
těchto cest není delší než 3 km. Navíc polovina cest auty 
je kratší než 6 km. Tato čísla jasně dokazují, že poten-
ciál pro nahrazení části cest autem jízdními koly je 
obrovský.53

I za přítomnosti svého elektrického motoru je pedelec 
velmi ekologickým dopravním prostředkem. Na pedeleku 
ujedete snadno dokonce i vzdálenosti kolem 10 kilome-
trů. V porovnání se spotřebou energie u aut nebo moto-
cyklů je spotřeba energie pedeleku velmi nízká. Spotřeba 
činí v závislosti na topografii od 0,5 do 2,0 kWh na 100 km. 
To přináší také velmi nízké provozní náklady pedeleku. 
Podle německých cen elektřiny, kde 1 kWh stojí přibližně 
5 Kč, činí přímé náklady na elektrickou energii za 100 
ujetých kilometrů něco mezi 2,50—10 Kč. Cena v každé 
zemi se může trochu lišit, nicméně v porovnání s auto-
mobilovou nebo motocyklovou dopravou se jedná o velmi 
nízké náklady. Dokonce i mopedy stojí více. Ověření 
výrobci udávají, že kapacita baterie vystačí přibližně 
na 40 až 60 km jízdy (systémy 36 V — 500 Wh).

51 Odstavec převzat z Go Pedelec! (2011)
52 Odstavec převzat z Go Pedelec! (2011)
53 Konsorcium PRESTO (2010b)



Kapitola II: Cyklistická infrastruktura

111 

Jelikož mají pedeleky motor, který cyklistovi výrazně 
pomáhá, mohou nahradit řadu cest, které byly dosud 
vykonány auty. Projekt PRESTO 54 udává vybrané důvody, 
proč lidé preferují pedeleky raději než klasická jízdní 
kola:

• jízda na klasickém kole je příliš obtížná;

• pedelec usnadní jízdu proti větru;

• pedelec umožní překonat dlouhé vzdálenosti bez 
nutné (velké) námahy;

• pedelec usnadní jízdu do kopce;

• pedelec umožní rychlejší jízdu (kratší čas cesty) 
bez nutnosti (velké) námahy;

• pedelec je alternativou před jinými méně ekologic-
kými dopravními prostředky;

• pedelec umožní dostat se do práce bez zapocení.

Elektrická kola fungují jako přesvědčivý argument pro 
řidiče, pro něž je auto srdcovou záležitostí. Elektrokola 
totiž nevyvolávají množství „populárních“ námitek proti 
jízdě na klasickém kole. Jak ukazuje výše zmíněná tabulka, 
zájem o pedeleky je do značné míry vyvolán tím, že činí 
cyklistiku snazší a pohodlnější55

Švýcarský výzkum s názvem Jednostopé elektromobily — 
dopad na dopravu (Elektro-Zweiräder — Auswirkungen 
auf das Mobilitätsverhalten) ukázal, že používání pede-
leků vedlo ke snížení ujetých kilometrů auty o 5,2 %. 
A studie ukázala ještě důležitější věc, a to že pedeleky 
vedou obyvatele k tomu, aby přehodnotili zavedené zvyky 
z hlediska dopravy. 

Při dojíždění na vzdálenost delší, než sedm kilometrů 
se dojíždějící raději než na kole rozhodují cestovat autem. 
Oproti průměrné rychlosti klasického kola 17 km/h je 
průměrná rychlost elektrokola 24 km/h. Jelikož jízda 
na elektrokole je snadnější (bez zapocení) a rychlejší, 
přicházejí na nich v úvahu cesty až do vzdálenosti 15 kilo-
metrů v jednom směru. 

Zaměstnavatelé mohou používání elektrokol podpořit. 
Mají na výběr řadu daňových zvýhodnění, jako například 
zvýhodnění pro dojíždění do práce na kole nebo pro nákup 
kol určených pro dojíždění, mohou elektrokola zahrnout 
do plánu podnikové mobility, vzít elektrokola na leasing 
apod.

Převážení velkého nákupu nebo vození dítěte na kole 
může být v některých případech docela namáhavé. Pede-
lec takové převážení značně usnadňuje, ať se již jedná 
o převážení dítěte v sedačce či ve vozíku nebo náklad 
na předním či zadním nosiči či na vozíku. 

S pedelekem nemají rodiče ani nakupující žádné pro-
blémy s parkováním ve městě.

54 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2010b)
55 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2010b)

Služba dovážení věcí až do domu se znovu dostává do módy. 
Obchody s potravinami, pekaři, řezníci a další znovuob-
jevují tuto službu pro zákazníky jako prostředek, kterým 
se odliší od konkurence a zlepší vztahy se zákazníky. 
Zatímco se v dřívějších dobách používal moped, dnes mají 
k dispozici pedelek jako rychlou a efektivní dopravu, která 
je tichá a čistá. Taková doprava navíc dodá váhu spole-
čenské zodpovědnosti dané firmy. Rozvozy pizzy a další 
donáškové služby přesedají z mopedů na pedeleky.56

Nákladní doprava a logistika uvnitř měst

Výzkumy v německých a rakouských městech ukázaly, 
že 20—25 % všech cest ve městě tvoří nákladní doprava. 
Jiné výzkumy odhalily dokonce výsledky, že 44—54 % všech 
cest patří přepravě zboží a z toho 34—42 % připadá dokonce 
na lehké zboží. Jelikož je dnes téměř 100 % této dopravy 
závislé na automobilové dopravě, otevírá se obrovský 
prostor pro využití pedeleků a nákladních elektrokol.

Obrázek 85: Různé firmy spatřují budoucnost kurýrních 
služeb v jízdních kolech
Zdroj: Cargocycling.org and Cyclelogistics.eu

Dokonce i Švédská IKEA uznala výhody elektrických jízd-
ních kol a zavedla pronájem pedeleků s velkými přívěs-
nými vozíky. Na těchto vozících mohou zákazníci bez 
auta převést i pověstné police na knihy „Billy“ (viz obrá-
zek 86).

Obrázek 86: Nákladní kolo společnosti IKEA, Delft, Nizozemí
Zdroj: railzone.nl

56 Odstavec převzat od konsorcia PRESTO (2010b)
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Obrázek 87: Pedelec
Zdroj: Riese + Mueller

Právníci, bankéři, realitní makléři, lékaři a kurýři — ti 
všichni, aby byli na svých cestách rychlejší, při svých 
schůzkách spolehlivější a aby si cestu užili jinak, také 
jezdí na pedeleku. V průběhu konference o klimatu v dán-
ské Kodani v roce 2009 půjčoval Avenue Hotel 14 svých 
hostům pedeleky s dodatkem, aby svůj pobyt ještě více 
„ozelenili“. Tento hotel je jedním ze stále se narůstající 
řady hotelů, které provozují flotilu elektrokol pro své 
hosty, převážně klientelu ze světa obchodu. S pedeleky 
se obchodníci dostaví na schůzku vždy včas. Na základě 
tohoto úspěchu u hotelů se objevují další společnosti, 
které nabízejí flotily elektrických kol firmám, turistic-
kým kancelářím nebo místním samosprávám. Ti všichni 
představují další cílové skupiny, které mohou z elektro-
kol profitovat. Mezi ně patří například úředníci a poli-
tici, starší lidé nebo lidé se zdravotními problémy či 
turisté. 

2.4 Požadavky pedeleků a elektrokol 
na infrastrukturu

Díky velkému nárůstu počtu elektrokol s vyšší průměr-
nou rychlostí vyžaduje infrastruktura změny. Vzrůstá 
poptávka po více „cyklodálnicích“, bezpečnějších a kva-
litnějších parkovacích místech a dobíjecích místech. 

Co se týče cyklistických komunikací, musíme rozlišovat 
mezi oddělenou samostatnou cyklistickou infrastruktu-
rou a infrastrukturou integrovanou do ostatní dopravy. 
Pro velkou část uživatelů pedeleků je hlavním přínosem 
vyšší rychlost. Takže vypadá jen logicky, že se budou sna-
žit na oddělených cyklostezkách maximalizovat svoji 
rychlost. 

Soužití klasických a elektrických kol zejména vzhledem 
ke vzájemné bezpečnosti bude muset být monitorováno. 
Jestliže elektrická kola zaujmou v cyklistické dopravě 
podstatný podíl, bude tomu muset odpovídat i infrastruk-

tura, například rozšiřováním cyklistických stezek a pruhů 
nebo zvyšováním poloměru zatáček.57

Lidé jsou ochotni cestovat do práce na kole do vzdále-
nosti 15 km. Nabídka rychlých a komfortních cykloste-
zek je přesně ten důvod, proč motoristé přesedají na jízdní 
kola. Tyto „cyklodálnice“ jsou skvělé právě pro pede-
leky. Proto na těchto trasách můžeme očekávat nárůst 
lidí jezdících na elektrokolech. 

Pedeleky potřebují širší cyklistické pruhy nebo dokonce 
samostatné cyklistické ulice s hladkým bezbariérovým 
povrchem. Klasické standardní cyklostezky nebudou vyho-
vovat. 

Co se týká integrované cyklistiky, klíčovou otázkou bude 
dopravní zklidňování a regulace rychlosti motorových vo-
zidel tak, aby se pedeleky mohly zapojit do běžného do-
pravního toku. Rychlost 
30 km/h jim umožní per-
fektně prolnout s moto-
rovou dopravou. Díky 
tomu, že se pedeleky 
pohybují většinou rych-
leji, soužití kol a auto-
busů ve vyhrazených 
pruzích bude docela 
dobře možné.

Obrázek 88: 
Rychlá jízda 
na pedeleku
Zdroj: Muller 2011

Obrázek 89: Rychlá jízda na pedeleku
Zdroj: Riese + Mueller

57 Odstavec převzat z konsorcia PRESTO (2010b)
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Obrázek 90: „Cyklodálnice“ postavená v Nizozemí
Zdroj: fietsen.123.nl

2.5 Požadavky na parkování a dobíjení

Z hlediska hodnoty pedeleku budou uživatelé klást větší 
nároky na podmínky parkování. Obrázek 94 ukazuje, 
že průměrná pořizovací cena elektrokola ve Flandrách 
je kolem 1500 až 2000 EUR, což bude víceméně podobné 
po celé Evropě. Toto povede ke větším nárokům nejen 
na zastřešené, hlídané parkoviště ale také na větší ochranu 
před poškozením během parkování. Pro příklad uvádíme 
průměrnou cenu pedeleků ve Flandrách. 

Obrázek 91: Míra zastoupení pedeleků na trhu podle 
pořizovacích cen
Zdroj: Obchod s pedeleky ve Flandrách

Dobíjení elektrických kol je velmi jednoduché a vše, co 
potřebujete, je elektrická zásuvka. V naprosté většině 
případů stačí dobít kolo pro danou cestu před jízdou 
doma. Nicméně dostupnost dobíjecích míst dále zvýší 
pohodlnost používání pedeleků. Sníží se tím riziko, 
že se vám baterie vybije během cesty. Ve výsledku se tedy 
už majitel nebude muset vůbec o baterii starat, a když 
bude potřeba, dobije ji venku. Dokonce i obsluha veřej-
ných dobíjecích stanic je velmi jednoduchá. 

V Nizozemí je v tuto chvíli více jak 400 zdarma dostup-
ných dobíjecích stanic po celé zemi. Jsou umístěny 
v restauracích, hotelech, obchodech s jízdními koly, 
muzeích, atd.

Vedle těchto individuálních dobíjecích míst existují také 
společná dobíjecí místa, která jsou instalovaná napří-
klad v garážích činžovních domů nebo na centrálních par-
kovištích atd. 

Studie ukázaly, že dobíjecí stanice jsou nejvíce potřeba 
v místech, kde lidé pracují nebo nocují. 

Britská iniciativa „Parkuj a dobíjej“ (Park and Charge)58 
umožňuje uživatelům elektrických aut, skútrů a kol zapar-
kovat vozidlo na bezpečném místě a připojit jej do sítě 
elektrické energie. Systém „Parkuj a dobíjej“ využívá 
inteligentní technologii dobíjení, která sama rozpozná 
potřebné napětí napájení vzhledem k baterii ve vozidle 
a zaručí tak bezpečný a efektivní proces dobíjení. Vět-
šina elektrokol dokáže baterii plně dobít během čtyř 
hodin za cenu od 2,50 Kč. 

Společnost Sanyo ohlásila zprovoznění solárního parko-
viště kombinujícího solární panely s lithium-ionovými 
bateriemi pro dobíjení pedeleků.59 Solární parkoviště je 
nezávislý a čistý systém, který zcela vypouští používání 
fosilních paliv. Čistá sluneční energie ze solárních panelů 
na střeše parkoviště je uložena pro dobití 40 elektrokol 
a slouží také k osvětlení parkovacího místa.

58 http://www.parkandcharge.com/
59 http://sanyo.com/news/2009/11/30—1.html
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3. Parkoviště pro jízdní kola

Plošně rozmístěná malá parkovací místa jako jsou sto-
jany typu obráceného písmene „U“ umožňují cyklistům 
připevnit jízdní kolo pro krátkodobé parkování blízko cíle 
jejich cesty. Dokonalejší parkovací zařízení jako jsou 
uzamykatelné kóje nebo hlídaná parkoviště umožňují 
cyklistům bezpečně uschovat svá kola na delší dobu 
za cenu trochu vyšší vzdálenosti od cíle. Dostupné služby 
se různí od nízkonákladových malých parkovacích „hnízd“ 
po automatizované systémy, kde je kolo pod dohledem. 
Jízdní kola mohou parkovat totiž všude — opřená o zeď, 
připevněná ke schránce na dopisy nebo k zábradlí (tam, 
kde to není zakázáno).

Na místech, kde se koncentrují parkující jízdní kola nebo 
kde se mají do budoucna koncentrovat, je nutné zavést 
dobře organizované, pohodlné a bezpečné parkoviště 
jízdních kol. Takové opatření je schopno samo o sobě 
zvýšit poptávku po cyklistice.

Obrázek 92: Stylové parkoviště jízdních kol, Hamburg, 
Německo
Zdroj: Rudolph 2011

Obrázek 93: Stojany ve tvaru obráceného písmene „U“, 
Německo.
Zdroj: Rudolph 2011

• Pro potřeby krátkodobého parkování by měly být 
ulice a náměstí vybaveny zvláštními parkovacími 
místy. Tato místa by měla být vybavena odpovída-
jícím zařízením na umístění a uzamknutí jízdních 
kol. 

• Pro dlouhodobé parkování by měla existovat parko-
vací zařízení vybavená ochranou před krádeží, jako 
jsou parkovací boxy, hlídané parkovací domy či 
úschovny kol. Tato zařízení mohou mít různou 
podobu — od jednotlivých boxů na kola až po velká 
parkovací centra. 

3.1 Veřejná parkoviště v místě bydliště 
neexistují

V rezidenčních oblastech by měli mít všichni obyvatelé 
možnost bezpečně zaparkovat jízdní kolo přes noc. Mož-
nost bezpečného nočního uložení kol je klíčová podmínka 
pro to, aby byli lidé vůbec ochotni pořizovat jízdní kola 
a používat je. Odpovídající parkování jízdních kol by 
mělo být v nové bytové výstavbě standardem, ať již zave-
deným místními zastavovacími podmínkami nebo ploš-
nou zákonnou regulaci. Ve starší zástavbě bez soukro-
mých „koláren“ je nutné hledat jiné možnosti sousedského 
parkovaní kol. Tato parkoviště by měla být zastřešená, 
bezpečná, otevřená ostatním lidem a v nejlepším pří-
padě spravovaná ve spolupráci s rezidenty. Kóje či boxy 
na jízdní kola stojící přímo na ulici mohou být praktické 
pro parkování menšího počtu kol.

Každé bydlení potřebuje mít odpovídající prostor pro 
úschovu kol. Parkování v místě bydliště je jeden z nezbyt-
ných článků dopravního řetězce: úschova v místě bydli-
ště, cesta po síti tras a úschova v místě pracoviště. Otázka 
cykloparkovišť se překvapivě jednostranně zaměřuje 
na cílová dojezdová místa. Je ale stále jasnější, že par-
kování v místě bydliště je stejně tak zásadní problém.

Problém s parkováním se objevuje typicky v hustě zaby-
dlených rezidenčních oblastech bez garáží nebo jiných 
prostor pro úschovu. Často se jedná o historická centra 
měst a vnitřní předměstí z devatenáctého století. Nic-
méně se problém objevuje také v mnohem mladší zástavbě 
s malými domácnostmi.

• Chybí prostor pro parkování jízdních kol uvnitř domů. 
Již vůbec nelze počítat s parkováním kola pro kaž-
dého člena domácnosti. Pouze přesvědčení cyklisté 
překonají obtíže a budou kolo snášet po schodech 
nebo ho parkovat v úzkých halách, chodbách, skle-
pech nebo dokonce v obýváku.

• Parkování jízdních kol přes noc na ulici je nepří-
jemné a riskantní. V samotném Nizozemí je celá 
polovina ukradených kol ukradena právě v blízkosti 
vlastního domu. Je otravné muset pokaždé jízdní 
kolo zamykat. Stojí-li celoročně kolo venku bez pří-
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střešku, bude se znehodnocovat rychleji a bude 
vystavené riziku vandalismu. Velký počet jízdních 
kol parkujících na chodníku začíná překážet a vytvá-
řet vizuální zátěž.

Špatná situace s parkováním jízdního kola v místě byd-
liště může odrazovat od pořízení kola a jeho užívání a to 
i v případě, že jinak existuje skvělá síť cyklistických tras 
a dobré parkování v cíli cesty. V nové zástavbě by se mělo 
standardně počítat s odpovídajícím parkováním pro jízdní 
kola. 

3.2 Zařízení pro parkování kol 
v sousedství

Samospráva může vytvářet a provozovat obecní parko-
viště jízdních kol v sousedství: parkovací budovy, části 
budov nebo uzavřené areály.

• Omezte vstup pro uzavřenou skupinu obyvatel oblasti. 
Každý rezident má vyhrazené jedno parkovací stání 
a k němu pomocí klíče či čipové karty neomezený 
přístup. 

• Najděte možná místa, kde by takové parkoviště 
mohlo vzniknout. Nové zařízení může vzniknout 
na náměstí nebo ve volném prostoru mezi domy. 
Důležitá je otázka dostupnosti pozemků a míst pro 
parkování, některé vyžadují pro jejich získání bys-
trou akci, jiné se mohou ukázat jako neúnosně 
drahé. Nicméně často existuje možnost upravit 
ve velkých soukromých nebo veřejných budovách 
nevyužívaný prostor, jako například bývalý sklad 
nebo přízemní prostor či sklep. Další možnosti mohou 
být využít přiléhající zahradu, zabrat část podzem-
ního parkoviště pro auta nebo jednoduše upravit 
stávající garáž tak, aby se z ní stala kolárna. 

• Zvažte zprovoznění malé dílny se společným nářa-
dím na běžné opravy.

• Docházkovou vzdálenost omezte na maximálně 150 
metrů. Dobré umístění poznáte podle toho, že má 
k němu blízko velký počet lidí. Tyto údaje vycházejí 
ze zkušenosti z Dánska a mohou se na různých mís-
tech lišit.

Nejdelší přijatelná docházková vzdálenost 
k parkovišti kol v místě bydliště

Přijatelné 
pro

        75 m 46 %

       150 m 32 %

Více než 150 m 21 %

Tabulka 7: Nejdelší přijatelná docházková vzdálenost 
k parkovišti kol v místě bydliště
Zdroj: Parkování kol v rezidenčních oblastech PRESTO

Zajistěte odpovídající správu a financování. Roční poplatky 
v Nizozemí se liší od 875 Kč do 2250 Kč; existuje snaha 
držet je ve výši do 1250 Kč. Ochota lidí platit se liší 
a můžete ji zkusit odhadnout pomocí malého průzkumu. 
Obecně lze říci, že sousedská úschovna nebude fungovat 
bez podpory veřejné správy. Majitelé nevyužívaných pro-
stor nicméně nečekají žádné velké zázraky. Jelikož pro 
mopedy a motocykly existuje obvykle málo parkovacích 
míst a jejich majitelé jsou ochotni platit více, je možné 
zvážit zřízení kombinovaného parkoviště i pro ně. Hlavní 
agendou správy zařízení je registrace uživatelů, vybírání 
poplatků a údržba (stálý dohled není nutný). Správce by 
měl nejlépe žít někde poblíž a měl by být pro náhlý pří-
pad potřeby flexibilní. Doporučujeme podepsat s každým 
uživatelem jednoduchou smlouvu. 

Zvažte zapojení obyvatel. Místo snahy vrhnout se samo-
statně „na trh“ s novým parkovištěm pro kola může samo-
správa navrhnout fungování a vyzvat obyvatele, aby 
se na vzniku parkoviště podíleli. Tento postup má dvojí 
výhodu: získáte představu o skutečných požadavcích 
a místní lidé mohou pomoci vytipovat a navrhnout správné 
umístění. 

3.3 Veřejná parkoviště pro kola

Města, která to s cyklistikou myslí vážně, by měla vytvo-
řit strategii parkování kol pro centrum města. Správný 
poměr mezi malými parkovacími „hnízdy“ a velkými cyk-
loparkovišti zajistí dobrý přístup ke všem hlavním cílo-
vým místům. Konkrétní umístění, počet míst a způsob 
jejich provedení by měl vzejít z pozorování a analýzy 
potřeb. Správně navržená strategie ve výsledku přiláká 
více cyklistů, zlepší kvalitu veřejných prostranství a cel-
kovou přitažlivost centra města.60

Cyklisté potřebují mít kde zaparkovat svá kola. Krátko-
dobé parkování znamená nechat kolo někde poblíž „při 
ruce“ na dobu do dvou hodin. Pro takové parkování budou 
lidé hledat místo co nejblíže jejich cíli, přibližně do 50 
m. Tato poptávka musí být vyřešena malými parkovacími 
místy umístěných v krátkých rozestupech. 

Nejjednodušší je vyhradit prosté místo pro parkování kol 
bez jakéhokoli dalšího vybavení. Tato místa mohou být 
vyznačena pouhým značením, zvláštním odlišným povr-
chem či mobiliářem. Taková místa budou sama od sebe 
přitahovat jízdní kola. Výhodou takového řešení je, 
že volný prostor je k dispozici dalším uživatelům, např. 
na náměstí. Nicméně takové stání je použitelné pouze 
pro kola s vlastním stojanem a vybavené vlastním zám-
kem. Tento způsob parkování však nenabízí možnost při-
pevnění kola k pevné struktuře, a tak je vystaven vyšší 

60 Odstavec převzat z konsorcia PRESTO (2011j)
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pravděpodobnosti krádeže kola, vandalismu či poškození 
při nezáměrném povalení kol. 

Proto doporučujeme tato místa vybavit pevným hraze-
ním, o které lze kola opřít, a ke kterým lze kola zamk-
nout. Takové zařízení může mít podobu stojanu pro jedno 
kolo, pro dvě kola z obou stran nebo jako držák pro řadu 
kol parkujících vedle sebe. 

Na trhu je nabídka řady různých stojanů, ne všechny však 
prokazují stejně dobrou službu. Při posuzování kvalit 
konkrétního produktu by měla být zohledněna následu-
jící kritéria.

• Je zařízení dostatečně stabilní?  
Stojan by měl umožnit opření a připoutání kola 
i s desetikilovým nákladem v postraních cyklistic-
kých brašnách bez rizika poškození.

• Poskytuje zařízení dostatečnou ochranu  
před krádeží?  
Stojan by měl umožňovat připoutat kolo jak za rám, 
tak i přední kolo. Jestliže je kolo ke stojanu při-
poutáno pouze jedním z kol, zloději mohou kolo 
uvolnit a odnést celý zbytek kola. Jestliže je kolo 
uzamčeno pouze proti jízdě bez připoutání k pře-
kážce, zloději mohou kolo odnést a zámek překonat 
v klidu později. 

• Lze stojan použít pro různé typy kol?  
Řada systému na zamknutí vidlice či předního kola 
nemusí umožnit připoutání dětského kola, závod-
ního kola nebo stále populárnějšího skládacího kola. 
Závěsné systémy nebývají vhodné pro delší typy kol. 
Ve zvláštních situacích, jako je například parkování 
před školami, můžeme zvážit pořízení speciálního 
typu stojanů. 

• Je zařízení praktické?  
Systém by se měl dát používat snadno, být návodný 
a vyžadovat minimum úsilí. Obsluha sofistikovaných 
zařízení proti krádeži může být zbytečně složitá. 
Každý systém, který předpokládá zvedání kola, bude 
méně využívaný. 

• Je zařízení dostatečně robustní?  
Systém by měl být pevně spojen se zemí nebo zdí, 
odolný proti povětrnostním podmínkám a proti van-
dalismu. Drobné díly často svádějí k rozbití. Systém 
se zabudovanými zámky se vystavuje poškození nebo 
zničení vandaly.

• Lze zařízení snadno udržovat?  
Systém by neměl zadržovat odpadky a měl by umož-
nit čištění i v době, kdy je plně obsazený. 

Vzhledem ke všem těmto požadavkům není divu, že široce 
doporučovaný bývá typ stojanu ve tvaru obráceného pís-
mene „U“. Jeho výška je mezi 0,7 m až 0,8 m. Rám kola 
se o tento stojan těsně opírá a jedním zámkem tak lze 
spojit jak rám kola, tak i přední či zadní kolo. Stojan 

se snadno používá a hodí se na všechny typy kol. Má jed-
noduchou, výrobně nenáročnou robustní podobu, snadno 
se instaluje a špatně se rozbíjí. Nestojí mnoho peněz 
a snadno se udržuje. Pro opírání menších kol může být 
vybaven ještě jednou nižší vodorovnou příčkou. Navíc ho 
lze řadit v libovolném počtu vedle sebe nebo dodatečně 
vybavit i stříškou pro ochranu. Umožňuje také vytvoření 
takového výtvarného zpracování, které se hodí k ostat-
nímu uličnímu mobiliáři ve městě.

Pro všechny tyto důvody by nízké stojany na zaklínění 
předního kola měly přestat být používány. Nezáleží 
na tom, jakou konkrétní podobu tyto stojany mají, zdali 
to jsou štěrbiny v betonu, držáky kol umístěné ve zdi či 
celé soupravy. Tyto stojany nenabízejí dostatečnou sta-
bilitu, kolo z nich může spadnout a snadno se poškodit. 
Taktéž tímto způsobem vybízejí k vandalismu. Taktéž 
neumožňují zamknutí kola za jeho rám. A nakonec — tyto 
stojany zachycují listí i odpadky a vyžadují tak nároč-
nější údržbu. Navzdory tomu všemu jsou tyto stojany 
např. v Dánsku široce rozšířené a dokonce doporučované 
v podobě, kdy je držák kola dostatečně vysoko ve stejné 
výši s kolem. Nicméně ani toto provedení neumožňuje 
zamknout kolo za rám a proto by nemělo být používáno 
v situacích, kde hrozí vysoké riziko krádeže. Parkovací 
systémy umožňují vytvářet vysoce estetické struktury 
příjemné na pohled. Mohou se stát pozoruhodným doplň-
kem veřejných prostranství. Nicméně základní podmínky 
kvality by měly být v každém případě dodrženy. 

Jednotlivé boxy na jízdní kola se používají v situacích, 
kde je nutná ochrana proti krádeži a vandalismu, ale kde 
je natolik nízká poptávka, že se nevyplatí zřizovat hlí-
dané parkoviště (např. malé vlakové zastávky, park and 
bike poblíž centra města apod.). 

Obrázek 94: Stojany na jízdní kola, Kodaň, Dánsko
Zdroj: Muller 2011
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Obrázek 95: Zastřešený prostor pro parkování kol s boxy 
na jízdní kola poblíž stanice metra, Hamburg, Německo
Zdroj: Rudolph 2011

• Uzamykatelné boxy (skříňky) na kola jsou většinou 
pronajímány osobám na období od jednoho dne 
do jednoho roku. Totožnost uživatele je zazname-
nána a uživatel disponuje vlastním klíčem. Jejich 
uživatelé platí vyšší cenu za přidanou hodnotu bez-
pečného a vždy rezervovaného místa. Uzamykatelné 
boxy navíc umožňují i uložení dalšího vybavení, jako 
jsou helmy, pumpička či zvláštní oděv. Způsoby 
uzamykání se různí od klíčů, visacích zámků a elek-
tronických karet po kódové číselníky. Nevýhodou 
těchto zařízen je, že zabírají místo, i když nejsou 
po určité období využívány.

• Uzamykatelné boxy mohou fungovat i na flexibil-
nější bázi podle pravidla „kdo dřív přijde, ten mele“. 
Mohou fungovat i zdarma způsobem, že si uživatel 
přinese svůj vlastní zámek nebo že vloží minci, která 
se mu po navrácení klíče vrátí. Avšak tento způsob 
bohužel vede ke zneužívání: skříňky jsou pak často 
užívány k ukládání jiných věcí nebo trvale obsazeny 
jedním uživatelem. Existuje i alternativa, že uži-
vatel zaplatí krátkodobý nájem a získá klíč či pří-
stupový kód. V současnosti se objevují i elektronické 
systémy, které umožní na určitou dobu předem box 
zarezervovat. 

• Jednotlivé boxy jsou většinou přemístitelné a mohou 
být přestěhovány na jiné místo. Na druhou stranu 
jsou objemné a zabírají mnohem více místa než 
parkování kol venku mimo boxy. To znamená, že je 
mnohem obtížnější je fyzicky a vizuálně začlenit 
do veřejných prostranství. Tato zařízení také mohou 
vyžadovat určitou míru dohledu a kontroly, napří-
klad pomocí kamerového systému.

• Parkovací boxy mohou být zřizovány veřejnou sprá-
vou, operátorem dopravy, firmou provozující par-
koviště či soukromým subjektem. 

• Cena jednoho parkovacího boxu je přibližně 25 000 Kč.

Obrázek 96: Pronajímatelné boxy k úschově jízdních kol, 
Witten, Německo
Zdroj: Muller 2011

Obrázek 97: Pronajímatelné boxy k úschově jízdních kol, 
Hamburg, Německo
Zdroj: Rudolph 2011

Společné boxy na jízdní kola umožňují parkování více kol 
najednou. Každý z uživatelů platí nájem a má vlastní 
přístup. 

• Největší výhodou společných boxů na kola je, že zabí-
rají mnohem méně místa než jednotlivé boxy.

• Uživatelé se musí navzájem znát a důvěřovat si. 
Nejčastěji takto fungují zastřešená rezidentní par-
kování kol v místě bydliště.

• Jeden z uživatelů může být zřizovatelem určen jako 
kontaktní osoba a dozorce. Za tuto službu mu může 
být snížen či odpuštěn pronájem.

• Společné boxy mohou být také instalovány přímo 
na ulici. Typickým příkladem je tzv. cyklistický buben 
často používaný v Nizozemí pro oblasti, kde není 
dostatek parkovacích míst ve dvorech či domech. 
Jeden „buben“ pro deset kol stojí asi 125 000 Kč. 
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Obrázek 98: Tzv. cyklistický buben, Delft, Nizozemí
Zdroj: Ellywa, Wikipedia.org, 2007

3.4 Doporučené parametry parkovacích 
míst pro klasická jízdní kola pro 
dospělé

• Zajistěte pro jedno kolo hloubku 2,0 m a výšku min. 
1,8 m Zajistěte šířku min. 0,65 m. Toto je vzdále-
nost od středu jednoho jízdního kola ke druhému, 
tak aby se vešla standardní řídítka s rozměrem mezi 
0,5—0,65 m. Parkování je potom snadné bez nut-
nosti narážení jedněch řídítek do druhých. Užší par-
koviště než tato budou trpět tím, že bude využíváno 
raději jen každé druhé místo. Je-li vzdálenost mezi 
stojany více jak 0,70 m může v případě nedostatku 
místa parkovat uprostřed další jízdní kolo. 

• Zajistěte volný průchod o šíři 1,8 m pro snadnou 
manipulaci. Ve velkých hromadných úschovnách kol 
musí být lidem vedoucím kola umožněno se poho-
dlně míjet. Přístupová cesta by tak měla mít 3,0 m 
až 3,5 metru široká.

• Ve zvláštních případech zajistěte širší prostor. Před 
supermarkety nebo v obchodních čtvrtích musí mít 
lidé možnost pohodlně naložit nákup na kola. Podobné 
potřeby mají parkoviště před školkami pro děti, kde 
musí rodiče naložit své ratolesti na sedačky nebo 
je z nich vyndat. Když není vytvořen dostatek místa, 

budou rodiče muset své děti vykládat v přístupovém 
koridoru a zamezí tak pohybu ostatních. 

• Zvažte zavedení stojanů s možností vyššího a niž-
šího uložení. Tato zařízení umožňují upevnit kolo 
v lehce odlišných úrovních, ve kterých se řídítka 
o sebe nedotýkají. Šířka mezi jednotlivými koly 
může být poté snížena na 0,4 m (min. 0,38 m). Výš-
kový rozdíl by měl být nejméně 0,25 m, ale kola by 
neměla být zvedána výše než 0,35 m. 

Zvažte šikmé parkování řady kol. Když jsou kola parko-
vána pod úhlem 45 stupňů, řídítka se nedotýkají. Navíc 
to snižuje nutnou hloubku prostoru. Vzdálenost kola 
od středu ke středu může být snížena na 0,5 m (nebo 
dokonce 0,4 m) a postačuje hloubka parkovacího místa 
1,4 m. Nevýhodou tohoto způsobu je, že přístupová cesta 
je použitelná pouze v jednom směru (kola lze obtížně 
obracet čelem vzad).

Zajistěte průměrnou plochu 1,8 m2 na jedno kolo. To 
zahrnuje samostatné parkovací místo (1,3 m2) a sdílený 
přístupový prostor pro dvě řady (0,5 m2 pro kolo). Roz-
měry se liší od 1 m2 pro kompaktní řešení po 3 m2 pro 
řešení s komfortnější šířkou 0,8 m.

Parkování ve dvou úrovních nad sebou zvažujte až jako 
poslední možnost. Je pravda, že tato podoba parkování 
dokáže významně ušetřit nutný prostor, dochází k úspoře 
až 50 % plochy. Aby se docházková vzdálenost ve velmi 
velkých parkovacích centrech udržela v rozumných mezích, 
může být zavedení dvouúrovňového parkování nezbytné. 
Nicméně zvedání kol do vyšší úrovně vyžaduje značnou 
námahu, které se bude chtít většina cyklistů vyhnout. 
Situaci můžeme mírně zlepšit tím, když spodní řadu kol 
zapustíme zlehka pod úroveň podlahy a horní úroveň 
vybavíme rampou nebo zvedacím mechanismem.61

61 Odstavec převzat a upraven z konsorcia PRESTO (2011k)

Obrázek 99: Dánská příručka o podmínkách parkování kol (doporučujeme trochu větší 
vzdálenosti).   Zdroj: konsorcium PRESTO 2011
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1. Služby jako součást 
integrovaného cyklistického 
systému

Podporovat cyklistiku jako každodenní způsob dopravy 
v rámci integrovaného rozvoje cyklistické dopravy (stra-
tegie) znamená mít na paměti také zřízení služeb pro 
cyklisty. Tyto služby činí cyklistiku snazší, pohodlnější 
a tedy přitažlivější a tím pádem pomáhají udělat z jež-
dění na kole vhodný způsob dopravy v městském pro-
středí.

Následující kapitola vám představí všechna opatření, 
pokud jde o služby, jejichž zavedením lze podpořit sta-
tus cyklistiky jako každodenního způsobu dopravy. Jde 
o služby a opatření jako jsou informace, používání jízd-
ního kola v kombinaci s veřejnou dopravou, projekty sdí-
lení kol, služby související s parkováním kol a řada dal-
ších.

Prezentované případové studie a příklady již existujících 
možných služeb mají za cíl poskytnout nápady k dobrým 
řešením v praxi.

2. Informace

Obecné informace o cyklistice, cyklistické vybavenosti, 
službách a dalších souvisejících tématech je důležitá 
součást každé dopravní politiky, která má být přívětivá 
k cyklistice. Chceme-li podporovat jízdu na kole, je třeba 
vzít v úvahu adekvátní informace. Cyklisté budou pou-
žívat infrastrukturu, vybavení a nabízené služby jen pokud 
o nich budou vědět a budou znát všechny možnosti 
a výhody, jež se jim nabízejí.

Informování je zásadní součástí služeb pro cyklisty. Ade-
kvátní informace mohou být například součástí přímo 
sítě cyklistických tras a koridorů a součástí parkovací 
vybavenosti (infopanely, letáky, mapy) nebo mohou být 
pouze virtuální (weby apod.). Na obstarání informací, 
týkajících se cyklistiky lze ale nahlížet také jako na důle-
žitou součást marketingové komunikace.

Existují různé úrovně informací. Informace týkající se cyk-
listiky můžeme rozlišit na místní, obecné a odborné. 
Místní cyklistické informace zahrnují vše, co se týká pro-
středí daného místa, ať již jde o město nebo region. 

Obecné informace se zabývají všemi možnými zdroji 
a soustředí se na cyklistiku jako na způsob dopravy, 
na technické otázky ohledně kol a na vybavení celého 
systému. Zatímco lokální a obecné informace jsou určeny 
cyklistům samotným, odborné informace cílí na experty, 
zabývající se plánováním nebo propagací cyklistiky.

2.1 Místní cyklistické informace

Vedle podávání obecných informací o výhodách a mož-
nostech jízdy na kole jako každodenním způsobu dopravy, 
je důležité informovat lidi o místní cyklistické infrastruk-
tuře, vybavenosti, akcích a také cyklistické kultuře. Lidé 
budou používat, co se v místě cyklistům nabízí, pouze 
pokud budou řádně informováni o existujících možnos-
tech. Proto je zásadní poskytovat lokální informace 
v podobě map, brožur a kalendářů obsahujících vše, co 
by měl člověk vědět ohledně ježdění na kole v daném 
regionu nebo městě. Následující příklady poskytnou před-
stavu o běžných opatřeních týkajících se informování 
o cyklistice.

2.1.1 Místní cyklistické mapy, plánovače 
trasy, mobilní aplikace

Cyklistická mapa informuje o cyklistických trasách, stez-
kách a silnicích vhodných k jízdě na kole. Jde o důležitý 
nástroj při volbě a plánování trasy. Mapa může posky-
tovat doporučení tím, že přináší informace o dopravní 
zátěži nebo kvalitě povrchu. Také může ukazovat cykli-
stická parkoviště, přestupy na veřejnou dopravu, 
časoprostorové vztahy, odpočinkové zóny a mnoho dal-
šího. U elektronické verze cyklomapy je prostor pro další 
podrobnější informace. Pokud je problém s finančními 
prostředky na zajištění veškerých informačních kanálů, 
pro začátek postačí i jednoduchá levná papírová sklá-
dačka s vyznačenou a jednoduše popsanou infrastruktu-
rou. Sponzoring a reklamy jsou dobrým způsobem, jak 
pokrýt alespoň část nákladů. Informace, týkající se cyk-
listiky mohou být včleněny také do obyčejné mapy města. 
Příprava cyklistické mapy je také dobrou příležitostí 
k analýze toho, v jakém stavu je místní cyklistika. Obrá-
zek 1 ukazuje kapesní cyklomapu Bolzana v Itálii (95 000 
obyvatel).1

1 Odstavec převzat z Urbanczyk (2010) a upraven
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Obrázek 1: Kapesní Cyklomapa Bolzana (Itálie).   Zdroj: Hefter 2012

Infobox:  Čím se vyznačuje dobrá cyklomapa? 

Cyklistická mapa by měla obsahovat přinejmen-
ším následující informace:2

• cyklostezky a komunikace s vyloučeným provozem 
motorových vozidel (pokud ve vašem městě jsou) 
a silnice přívětivé k cyklistům (zklidněné zóny, zóny 
30km/h, obytné a pěší zóny apod.), ideálně s vyzna-
čením kvality povrchu, objemu dopravy a míst, kte-
rým je lépe se vyhnout;

• mapy měst by měly obsahovat jména ulic, vyzna-
čení, zda jsou případné jednosměrné ulice obousměrné 
pro jízdu cyklistů (tzv. „cykloobousměrky“), prudké 
stoupání resp. klesání;

• vybavenost sloužící k odstavení a parkování kol, 
možnost servisu kol či nákupu vybavení;

• obvyklé značky;

• běžné místní cíle (obchody, školy, knihovny atd.);

• užitečné kontakty (například místní cyklistické 
kluby, místní zmocněnec pro cyklistiku, infostá-
nek).

Co brát v úvahu ohledně designu cyklomap.

• Měřítko — čitelnost je klíčovým faktorem a lze jí 
dosáhnout vhodným měřítkem, kontrastem a bar-
vami. V závislosti na velikosti města a sítě by 
měřítko mělo být obvykle mezi 1:15 000 a 1:25 000. 

2 Odstavec převzat z informační brožurky konsorcia Presto 
(2011a)

Regionální mapy mívají měřítko mezi 1:25 000 
a 1:150 000. Cyklomapa by měla vždy obsahovat 
legendu.

• Srovnatelnost a užitnost — základem by měla být 
oficiální mapa města, jak ji poskytuje místní geo-
detický ústav (nebo srovnatelná instituce). Formát 
mapy (skládací, listovací nebo jiný) by měl maxi-
málně usnadňovat použití během cesty. Použitý 
materiál by měl být co možná nejtrvanlivější 
a dokonce odolný vůči větru a možná do jisté míry 
i vůči dešti.

• Tisk — doporučuje se čtyřbarevný tisk.

• Aktualizace — cyklomapa by měla být aktualizo-
vána pravidelně (ideálně každý rok).

• Kapesní verze — menší velikost, skládací verze 
do kapsy, obsahující základní cyklistické informace 
může doplňovat podrobnou publikaci, nebo v pří-
padě nižšího rozpočtu může posloužit jako dočasná 
náhrada adekvátní cestovní mapy či průvodce.

• Náklady — budou záviset na materiálu, kvalitě 
tisku, velikosti, skládání, rozsahu a počtu výtisků. 
Sponzoring je jedním z prostředků k částečnému 
nebo celkovému pokrytí nákladů.
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Obrázek 2: Intekativní cyklomapa projektu Prahou na kole.

Moderním doplňkem ke klasickým tištěným cyklomapám 
jsou plánovače tras na internetu nebo v telefonu. Inter-
netové plánovače tras umožňují uživateli naplánovat 
přesnou trasu před tím, než se vydá na cestu. Obrá-
zek 3 zobrazuje náhled do internetového plánovače tras 
pro německý region Severní Porýní — Westfálsko.

Obrázek 2 zobrazuje náhled do internetového plánovače 
tras pro hlavní město Prahu (www.prahounakole.cz), ve kte-
rém si lze naplánovat i tři druhy jízdy — rychlý, optimální 
a pohodlný.

Současným trendem jsou i aplikace pro chytré telefony, 
které rozšířily možnosti směrem k orientaci v reálném čase, 
tj. plánování trasy přímo během jízdy (viz obrázek 3).

Obrázek 3: Obrázek aplikace (apps) pro chytré telefony
Zdroj: www.radroutenplaner.nrw.de (22.11 2011)

Případová studie:  Projekt Naviki

Naviki je internetový plánovač tras, který umož-
ňuje uživatelům naplánovat své cesty na kole a také 
dokumentovat svoje vlastní cesty na webové stránce 
projektu (viz obrázek 4). Nově zdokumentovanou 
trasu umožňuje nahrát na stránky projektu, kde 
doplňuje již existující data. 

Uživatelé mohou také stáhnout speciální naviki 
aplikaci do svého chytrého telefonu a ten pak pou-
žívat jako navigaci.

Poskytovatel pak nabízí městům, regionům a jiným 
partnerům možnost přizpůsobit platformu svým 
vlastním aplikacím. Města mohou například posky-
tovat služby na svých vlastních stránkách se svými 
logy. V rámci programu Inteligentní energie pro 
Evropu se projekt Naviki rozšíří do dalších evrop-
ských zemí. To by mohla být příležitost přizpůso-
bit plánovač tras Naviki potřebám některých měst, 
která se podílejí na projektu Mobile 2020 (trvání 
2011 —2014)3.

3 Naviki project (2011)

Zdroj: www.prahounakole.cz (13.4 2013)
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Obrázek 4: Screenshot webové stránky projektu
Zdroj: www.naviki.org (22.11 2011)

Další literatura:

DIFU — German Institute of Urban Affairs (2012): 
Cycling Expertise — Mapping — Routing — 
Navigation for Cycling. Online available at: 
http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/en/
transferstelle/.

Informační brožura konsorcia PRESTO (2011a): 
Factsheet: Bicycle Maps.

2.1.2 Dopravní informační centrum

Cyklistické informační centrum je fyzické místo (které 
s nejvyšší pravděpodobností nabízí i internetové služby) 
otevřené veřejnosti. Cyklisté nebo potenciální cyklisté 
zde mohou získat informace o místní mobilitě obecně 
a samozřejmě o možnostech pohybu na kole v regionu. 
Poskytované informace zahrnují mapy, tipy, rady, infor-
mace o pmístních či regionálních akcích, kurzech (nácvik 
bezpečné jízdy na kole, opravy atd.), kontakty na místní 
cyklistické organizace atd. 4

Dopravní informační centra slouží ke stejnému účelu, 
avšak shromažďují informace o všech způsobech udrži-
telné dopravy: o veřejné dopravě, cyklistice, chůzi, sdí-
lení aut atd. a to vše na jednom místě.

Cyklistická informační centra slouží občanům, kteří by 
se jinak mohli jen obtížně dostat k informacím o mož-
nostech pohybu na kole po obci, městě či regionu. Cen-
tra šíří povědomí o městské cyklistice i pro ty, kteří sami 
na kole nejezdí, dále slouží jako zdroj informací a infor-
muje veřejnost o jízdním kole nejen jako o prostředku 
k volnočasovým aktivitám, ale také jako o plnodnotném 
dopravním prostředku.

Ačkoli by se mělo informační centrum soustředit na posky-
tování informací, které povzbudí a podpoří každodenní 

4 Odstavec převzatý z brožury konsorcia PRESTO (2011b), 
editovaný.

ježdění na kole, nabízené informace mají být užitečné 
i pro cykloturisty.

2.1.3 Informace a cvičné jízdy pro nové 
občany

Občané, kteří se právě přistěhovali do města, jsou ide-
ální cílovou skupinou pro proměnu myšlení a změnu kaž-
dodenního dopravního chování. Nejlepší čas, kdy je infor-
movat o dopravních alternativách je okamžik, kdy 
se přijdou evidovat na obecní úřad. Takto v prvopočátku 
podaná informace může pomoci nastavit nové dopravní 
návyky, než se člověk usadí a zapadne do obvyklých 
na auto zaměřených dopravních vzorců chování. Člověk, 
který se přestěhuje, je ve skutečnosti konfrontován 
s řadou změn: nové město, nové bydlení, nové obchody, 
nové zaměstnání a nové možnosti. Tyto změny jsou dopro-
vázeny novým prostředím, novými každodenními cestami 
s novými trasami a vzdálenostmi. V této fázi života jsou 
lidé často ochotnější přijmout změny a mohou snáze 
změnit své rutinou svázané chování. Představit člověku 
v tomto období paletu jiného dopravního chování (jako 
je třeba cyklistika se všemi výhodami), může být slib-
ným způsobem, jak podpořit používání alternativy k auto-
mobilu.

“Balíček pro nového občana” s materiály k cyklistice 
(a dalšími způsobům dopravy směřující k udržitelné 
mobilitě místa) je velmi užitečným nástrojem k výše 
uvedenému účelu. (viz obrázek 5 jako příklad z němec-
kých Cách, 260 000 obyvatel).5 

Obrázek 5: Materiály do začátku pro nové občany Cách 
(Německo)
Zdroj: Hefter 2011

Například v Mnichově (1 350 000 obyvatel) dostává tzv. 
startovací balíček (obsahující materiály o veřejné dopravě 

5 Odstavec převzat z Urbanczyk (2010) a upraven
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a městské cyklistice — viz obrázek 7), každý nový občan. 
Zkušenosti ukazují, že noví občané, kteří “startovací 
balíček” dostali, méně používají automobil než ti, kteří 
tyto informace neobdrželi. Průzkum po telefonu ve sku-
tečnosti ukázal hodnocení o 3 % nižší podíl na používání 
automobilů u lidí, kterým se dostal tento balíček. 6

Případová studie:

“Mobilpunkt” (Dopravní informační centrum) — Štutgart, Německo

Dopravní informační centrum ve Štutgartu (600 000 obyvatel) bylo založeno v roce 1998. V roce 2006 roz-
šířilo své služby a stalo se profesionálním expertním centrem schopným ve všech ohledech naplánovat jed-
notlivé trasy všemi možnými způsoby dopravy. Mezi hlavní služby centra, které poskytuje, patří informace 
ke všem druhům veřejné dopravy stejně tak, jako hledání nejlepších tras pro řidiče automobilů, pro cyk-
listy i chodce.7

Mezi žádané služby patří:

• individuální dopravní informace ohledně veřejné dopravy;

• programy sdílení aut;

• plánování tras pro řidiče, cyklisty a chodce;

• praktické kurzy úspory paliva;

• organizování spolujízdy;

• informace o vybavenosti související s parkováním aut;

• dopravní informace pro fyzicky hendikepované.

Cílem centra je zvýšit poptávku po dopravních služ-
bách šetrných k životnímu prostředí a poskytovat nové 
služby jako pronájem kójí na kola (představené 2007).

Štutgartské dopravní informační centrum se nachází 
v turistické centrále poblíž hlavního vlakového nádraží. 
Mnoho aktivit, souvisejících s dopravním informačním 
centrem bylo umožněno díky projektům, které podpo-
ruje Evropská unie. Pro další informace se podívejte 
na webové stránky projektu Civitas (www.civitas.eu/
measure_sheet.phtml? lan=fr&id=281).

Štutgart je stále rozvíjející se město s podílem cyklis-
tiky na celkovém dopravním výkonu 8 % (v roce 2009). 
V roce 2005 si dal Štutgart za cíl přejít od 7 % k 12 % 
podílu ve střednědobém horizontu a dosáhnout 20 % 
podílu cyklodopravy v dlouhodobém horizontu.

Obrázek 6: Dopravní informace, Štutgart (Německo)
Zdroj: Město Štutgart 2011

6 Bickelbacher 2009
7 Případová studie převzata z brožury konsorcia PRESTO (2011b)

Další literatura

Informační brožura konsorcia PRESTO (2011b): 
Factsheet Cycling Information Centres/Mobility 
Centres.
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Obrázek 7: Mnichovská složka s materiály pro nové občany
Zdroj: Hefter 2011

Měst, která nabízejí novým občanům balíčky na přivíta-
nou, je více (například Münster v Německu). Startovní 
balíček by se měl připravovat ve spolupráci s různými 
zainteresovanými stranami, jako je místní dopravní pod-
nik, na dopravu a kulturu zaměřená sdružení a spolky 
ad. Všechny informace musí být provázány, redukovány 
na nejdůležitější fakta (stručnou heslovitou formou) spo-
jená v brožuře nebo letáku. Příliš mnoho informací může 
mít nezamýšlený efekt, že si je lidé zkrátka vůbec 
nepřečtou. Materiál musí poskytovat podstatné infor-
mace ohledně:8

• pěší a cyklistické dopravy (s výkladem o infrastruk-
tuře pro pěší i cyklisty, značení, orientaci, parko-
vání kol, přestupy na veřejnou dopravu a jejich 
vybavení, včetně linkového vedení veřejné dopravy 
atd.);

• výcvikových kurzů pro cyklisty (pokud existují);

• možností parkovat kola na stanicích veřejné dopravy 
(bike and ride) a projektů sdílení kol (bikesharing);

• místních autobusů, tramvají, vlaků, například o jíz-
denkách, jízdních řádech, tarifech atd.

Dodatečnou součástí může být oddělitelná cyklomapa, 
nebo dokonce i příslušenství na kolo (reflexní prvky, zvo-
nek, apod.), kupony nebo volné jízdenky. Dále ještě může 
startovní balíček poskytovat informace o místních obcho-
dech s jízdními koly a vybavením, cyklistických organi-
zacích, webových stránkách nebo speciální informace 
pro handicapované, seniory, pro rodiny s dětmi atd. V kaž-
dém případě by měl být uveden kontakt na určenou osobu 

8 Město Münster (2009)

(například zmocněnce pro cyklistiku) pro případ dalších 
dotazů. Startovací balíček je služba vhodná pro města, 
která s cyklistikou začínají nebo jsou i městy pro cyklisty 
již velmi přívětivými.

V rámci projektu EU LIFE CYCLE byl vyvinut „balíček 
nového občana”, který obsahuje všechny relevantní cyk-
listické informace.9

Další možnost, jak informovat nové občany o cyklistické 
infrastruktuře a cyklostezkách pro ně v novém místě, je 
pořádání speciálních cyklojízd. Přínosem takových jízd 
pro nové občany je, že účastníci mohou zažít jízdu na kole 
v novém místě na vlastní kůži. Tyto cyklojízdy bývají 
organizovány místními cyklistickými sdruženími, která 
mohou novým občanům blíže představit místní infrastruk-
turu a vybavení pro cyklistickou dopravu. Zvláštní formu 
cyklojízd pro nové občany představilo německé sdružení 
cyklistů ADFC. Takzvaní “městští piloti z ADFC” nabízejí 
službu pro jednotlivce nebo malé skupiny zájemců z řad 
nových občanů, zodpovídají jednotlivé otázky a ukazují 
vlastní trasy do vybraných destinací.

Organizování cyklojízd pro nové občany skýtá možnost 
motivovat lidi k používání kola v novém prostředí. Záro-
veň dovoluje místnímu cyklistickému sdružení získat kon-
takt s novými obyvateli a seznámit se s jejich potřebami 
a požadavky.10

9 Projekt LIFE CYCLE (2009)
10 ADFC (2011a)
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Obrázek 8: Pilot z ADFC v Německu
Zdroj: ADFC, Wieland

Hlavní zúčastněné strany:
• místní ohlašovna / samospráva;

• místní cyklistická sdružení.

Místní zúčastněné strany, které mohou být part-
nerem:
• místní veřejný dopravce. 

Další literatura

ADFC New Residents’ tours (Germany). In: 
FGM-AMOR (Publisher) (2011): LIFE CYCLE 
Implementation Manual. How to run a cycling 
action. Chapter 7, Page 84.

Prezentace mnichovského balíčku nového 
občana. URL: http://www.scp-knowled e.eu/
sites/default/files/CORPUS%20WP%203%20
WS%20II%20Martin%20Schreiner%20Marketing%20
Sustainable%20Mobility.pdf (20.12 2011).

2.1.4 Značení a infostánky na místních 
cyklotrasách

Informace o místních cyklotrasách a vybavenosti patří 
k základním součástem každé dobré cyklomapy. Vedle 
toho, že se tyto informace objevují na mapách, mohou 
být rovněž poskytovány pomocí značení a infostánků 
umístěných podél cyklotras. Dobrým příkladem rozum-
ného značení pro cyklisty a integrace infostánků do cyk-
lotras může být italské město Bolzano. V Bolzanu „svislé 
značení plní mnoho funkcí”. Především je to informační 
nástroj, který pomáhá občanům, aby se ve městě zori-
entovali. Je vyvinut jak pro každodenní cyklisty, tak pro 
turisty, kteří místo neznají. Význam a informace na cedu-
lích mohou být různé.11

11 Odstavec převzat z Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (bez udání 
data),editován

Obrázek 9: Cedule, Bolzano (Itálie)
Zdroj: Deffner 2011

Vedle ukazatele směru a cílů jsou součástí značení také 
informace o názvu (barvě) cyklotrasy, zajímavých atrak-
tivních místech, sportovištích, návaznosti na veřejnou 
dopravu atd. Design místního značení musí vykazovat 
jednotný styl, který je snadno rozpoznatelný na každé 
ceduli (viz kapitola 6.1.2 v části IV. Komunikace a změna 
chování). Navíc výskyt těchto značek všude po městě 
pomáhá zvýšit vnímavost a povědomí o cyklistech mezi 
všemi účastníky provozu.

Pro více detailů o infostáncích a jednotném stylu měst-
ské cyklistiky v Bolzanu viz kapitola 6.1.2 v části IV. 

2.1.5 Místní cyklistické brožury, kalendáře 
a další

Místní cyklistické průvodce a brožury pokrývající různé 
problémy představují další užitečný nástroj propagace. 
Jejich obsah lze snadno přizpůsobit úrovni cyklistiky kaž-
dého jednotlivého města. U začínajících měst může prů-
vodce obsahovat stručnou historii kol a cyklistiky, popis 
hlavních součástí kola a jeho vybavení. Může také zmí-
nit údržbu a opravy kola a zahrnout tipy, jak kolo bez-
pečně používat jako dopravní prostředek. Lze přidat také 
cyklomapu. U měst začínajících a vzrůstajících může 
průvodce obsahovat rady jak se pohybovat po městě, jak 
s kolem nakupovat, jak a kde jej bezpečně zaparkovat 
a jak spojit jízdu na kole s veřejnou dopravou.12

12 Odstavec převzat z Urbanczyk (2010) a upraven
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Obrázek 10: Brožura “Velostadt Zürich”
Zdroj: Město Zürich 2007

Cyklistický kalendář je výborný způsob jak informovat 
širší veřejnost, ale i ty, kteří se zvlášť zajímají o cyklis-
tiku, a o souvisejících událostech v příštím měsíci, sezóně 
nebo v celém roce. Obsah se obecně vztahuje k worksho-
pům, kurzům opravování kola, termínům sběru a odvozu 
opuštěných kol a cyklojízdám. Kalendář také může ohla-
šovat vydání nových aktualizovaných cyklomap. Příkla-
dem je „Cyklistický kalendář” z Mnichova a okolí (rozví-
jející se město, viz obrázek 11). Cyklistický kalendář 
může být také k dispozici na lokálních webových strán-
kách, například na webu obce nebo na stránkách, které 
se týkají cyklistiky.

Obrázek 11: Cyklistický kalendář 
Zdroj: Město Mnichov 2011

2.2 Obecné 
cyklistické informace

Obecné cyklistické informace 
zahrnují informační materiál 
všeho druhu nebo mohou upo-
zorňovat na příležitosti, kde 
se lidé mohou dovědět něco 
obecně o ježdění na kole. To 

může zahrnovat například informace o technických detai-
lech, a čím se od sebe jednotlivá kola liší, jaké vybavení 
je dostupné a vhodné, kolik kola stojí. Jde o témata 
národní nebo mezinárodní nebo informace poskytované 
internetovými službami.

2.2.1 Cyklistické trhy, veletrhy a jiné 
události

Veřejné testování umožňuje lidem vyzkoušet si řadu růz-
ných kol, o kterých by jinak vůbec nevěděli. Výrobci 
se krátkodobě soustřeďují na jednom místě s tím, aby 
předvedli nabídku rozličných bicyklů a jejich vybavení. 
Vybuduje se krátká testovací dráha, na které si účast-
níci mohou vyzkoušet různé typy kol. V závislosti na pozici 
města (začínající, rozvíjející se nebo cyklisticky přívě-
tivé) se může cílit obecně na potenciální cyklisty, nebo 
na potřeby nějaké speciální cílové skupiny. To můžou být 
senioři, lidé s fyzickým postižením nebo rodiny s malými 
dětmi.13

Zásadní překážkou ježdění na kole je, že člověk nemá 
takové kolo, které by bylo mechanicky v pořádku, poho-
dlné, na kterém je radost se svézt. Dnes se mohou lidé 
dozvědět o škále modelů kol, jež jsou k dispozici pro-
střednictvím internetu, nebo z inzerce jiného druhu. 
U osobní bezprostřední zkušenosti, kdy si člověk kolo 
sám vyzkouší, je ale vyšší pravděpodobnost, že to v něm 
probudí nadšení pro cyklistiku. 

Elektrokola jsou věc, která byla vyvinuta poměrně nedávno, 
a kterou si lidé spíše nekoupí, aniž by je napřed vyzkou-
šeli. Veřejné testování kol účastníkům také poskytuje 
výhodu srovnávat kola v širším výběru, než na jaký by 
narazili v jednotlivém obchodě.

Obrázek 12: Testování elektrokol v rámci Pražského 
cyklozvonění (Praha, 15.9. 2012) 
Zdroj: Jitka Vrtalová, NaKole.cz

Cílové skupiny

V začínajících městech jsou cílovou skupinou noví cyk-
listé. To mohou například být dospělí, kteří naposledy 
jeli jako děti na kole s nepohodlným sedlem bez přeha-
zovačky a nevědí o technickém vývoji kol.

13 Odstavec převzat z brožury konsorcia PRESTO (2011c), upraven
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Rozvíjející se města — kde je ježdění na kole relativně 
normální věcí, ale není plně integrováno do kultury 
města — jsou místem, kde je dobré se zaměřit na rozší-
ření užívání kol. Příkladem může být:

• zavedení nákladních kol v obchodech, které dělají 
pravidelnou rozvážku;

• soustředění se na rodiny s malými dětmi a možnost 
dopravovat je na kole (s dětskými sedačkami, koly 
taženými na tyči, vozíky atd.).

Města přívětivá cyklistům, kde je cyklistika součástí main-
streamové kultury, se mohou zaměřit na specifické cílové 
skupiny. Jedná se o lidi s fyzickými omezeními, která jim 
brání připojit se k hlavnímu proudu na tradičních kolech. 
To může zahrnovat:

• lehokola (kola navržená tak, že jezdec sedí a šlape 
do pedálů horizontálně spíše než vertikálně) pro 
lidi, kteří mají problémy se zády;

• tříkolky nebo lehokola-tříkolky pro lidi s problémem 
s rovnováhou;

• kola s ručním pohonem (handbike) pro paraplegiky 
nebo lidi, kteří mají problém se silou nebo pohyb-
livostí nohou;

• elektrokola pro ty, jimž chybí fyzická síla, nebo pro 
jízdu s nákladem;

• V kopcovitých městech — ať již začínajících, rozví-
jejících se, nebo ve městech cyklistům přívětivých — 
může zaměření na elektrokola nebo i kola s velkým 
rozsahem převodů být prostředkem k překonání 
zásadní topografické překážky.

Hlavní zúčastněné strany:
• místní cyklistické organizace, sdružení, spolky 

nebo vlivné skupiny.

Místní zúčastněné strany, které mohou být  
partnerem:
• výrobci nebo místní prodejci kol;

• výrobci cyklistického vybavení;

• relevantní organizace nebo sdružení v komunitě, 
na níž se cílí;

• místní média;

• organizace zabývající se turismem.

Další literatura

Brožura konsorcia PRESTO (2011c): Factsheet: 
Bike Testing Events.

2.2.2 Cyklistické vybavení

Pro současné i potenciální cyklisty je velmi důležité, aby 
měli informace o kolech a cyklistické výbavě. Zejména 
lidé, kteří na kole nejezdí, ale do budoucna by chtěli, 
jsou závislí na spolehlivých informacích, když přijde 
na koupi kola a souvisejícího vybavení. Lidé, kteří již 
na kole jezdí, se také často zajímají o vhodné vybavení. 
Když se člověk rozhoduje o koupi nového kola, testy 
v různých cyklistických časopisech mohou být dobrým 
zdrojem informací. Národní cyklistické asociace často 
vydávají vlastní časopisy nebo provozují webové stránky, 
kde zveřejňují výsledky testů a radí ohledně kol a vyba-
vení. 

Informace ohledně vybavení jsou také důležité, pokud 
jde o bezpečnost jízdy. Cyklistické asociace a stejně tak 
ministerstva a místní správa často vydávají brožury 
o tématech, jako jsou helmy, světla či brzdy, aby pod-
pořili bezpečnost cyklistů. U některého vybavení, jako 
jsou třeba přilby, může být rozumné nabízet možnost 
jejich vyzkoušení. Obrázek 13 ukazuje stánek v němec-
kém Heidelbergu (150 000 obyvatel), ve kterém si lze 
vyzkoušet přilbu.

Obrázek 13: Zkoušení přileb na kolo & poradenství, 
Heidelberg (Německo)
Zdroj: ADFC Heidelberg 

Pokud propagujeme cyklistiku jako každodenní způsob 
dopravy, pomůže také informovat o vybavení, které jež-
dění na kole usnadňuje a činí pohodlnějším. Proto jsou 
informace o kvalitních a pohodlných kolech, nepromo-
kavém cyklistickém oblečení a brašnách užitečné.
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Obrázek 14: Osvětový materiál
Zdroj: Praha cyklistická — návod na použití města na kole 
i bez něj; Tomáš Cach a kol., 2009 a 2010

2.3 Odborné informace o cyklistice 

Pro experty na cyklistiku a lidi, kteří jsou aktivně zapo-
jeni do její propagace, se nabízí široká paleta informací. 
Následující kapitoly dají tip na zdroje informací o přípa-
dových studiích, nejlepší příklady z praxe a současný 
vývoj cyklistického plánování a propagace. Tyto zdroje 
informací mohou být velmi užitečné k nalezení dobře 
zavedených a aplikovatelných příkladů, které můžeme 
použít při naší vlastní aktivní propagaci cyklistiky.

2.3.1 Informace po internetu 

Pro mnoho lidí je dnes internet základním zdrojem infor-
mací. A to platí, i pokud jde o informace o cyklistice 
a příbuzných tématech. Internet nabízí informace, které 
jsou pro zájemce snadno dostupné a často předčí tra-
diční zdroje informací jako brožury a letáky. Proto je 
poskytování informací, opírajících se o internet velmi 
důležité, je-li naším záměrem prosadit modální posun 
ve prospěch cyklistiky.

Všechny současné kampaně na podporu cyklistiky — a je 
jedno zda místní nebo celostátní — používají internetové 
aplikace k informování a interakci s lidmi, kteří se zají-
mají o cyklistiku. (Pro více informací o internetovém 
marketingu viz část IV Komunikace a změna chování)

Vedle používání internetových stránek k marketingovým 
účelům je lze používat jako zdroj praktických informací.

Některé příklady informací o cyklistice na internetu, 
určených pro odborníky (například projektanty, propa-
gátory nebo experty), které jsou velmi užitečné pro kaž-
dého, kdo je zainteresován v aktivitách na podporu cyk-
listiky, jsou webové stránky, které sbírají informace 
o projektech propagujících cyklistiku a případové studie 
z jiných měst a zemí. Některé zajímavé webové stránky 

obsahující databáze cyklistických údajů a případové stu-
die uvádíme níže.

• Uceleným přehledem o cyklistické dopravě je v ČR 
portál www.cyklostartegie.cz, který funguje pod 
hlavičkou CDV Brno, v.v.i., a jehož chod a obsah 
naplňuje přímo národní cyklokoordinátor a jeho 
tým. Portál se dále dělí na informace o cyklodo-
pravě (cyklodoprava.cz), cykloturistice (ceskojede.
cz), odborných konferencích (cyklokonference.cz), 
městech přátelských cyklistům (cyklomesta.cz) 
a bezpečnosti (besip.cz). Posledně jmenovaný odkaz 
je jednou z webových stránek Ministerstva dopravy.

• Netherlands Fietsberaad (www.fietsberaad.nl) — 
tato stránka poskytuje vědomosti a kvalitní data-
bázi případových studií. Shromažďuje informace, 
případové studie a videa ke všem tématům, vzta-
hujícím se k cyklistice. Většina příkladů je z Holand-
ska, ale stránka také poskytuje informace o přípa-
dových studiích a publikacích z jiných zemí.

• Webová stránka Eltis (www.eltis.org) — stránka byla 
založena s podporou programu EU Intelligent Energy 
Europe. Web obsahuje informace, případové studie 
a videa ke všem tématům a o všech projektech spo-
jených s řízením mobility v Evropské unii. Registro-
vaným uživatelům Eltisu (“friends of Eltis”) stránka 
poskytuje další informace, jako publikace, fotogra-
fie, statistiky vztahující se k cyklistice a umožňuje 
přímé síťování s ostatními registrovanými odborníky. 
Vedle toho stránka nabízí přehled aktuálních grantů, 
které vypisuje Evropská unie na projekty, týkající 
se mobility.

• Webová stránka Sustainable Urban Transport Project 
Asia (www.sutp.org) — SUTP je projekt mezinárodní 
spolupráce pro udržitelnou dopravu ve městech. 
Stránka poskytuje informace, rady jak postupovat, 
studie a příklady ohledně udržitelné dopravy (včetně 
cyklistiky). 

• Anglická verze německé internetové platformy 
“Fahrradportal”, která je součástí Německé národní 
cyklistické strategie (www.nationaler-radverkehr-
splan.de/en/transferstelle/) nabízí odborná sché-
mata s všemožným zaměřením, souvisejících s cyk-
listikou. Odborné přehledy, které jsou k dispozici, 
jsou řazeny podle následujících témat — analýzy/
indikátory mobility, infrastruktura, organizace, 
komunikace a kooperace, služby a řízení mobility.

• Webová stránka projektu Lifecycle (www.lifecycle.
cc) obsahuje vyhledávací databázi případových stu-
dií. 

• Webové stránky cyklistických ambasád — Dánska 
(www.cycling-embassy.dk), Velké Británie (www.
cycling-embassy.org.uk) a Nizozemska (www.dut-
chcycling.nl) — ukazují dobré příklady procyklistic-
kých aktivit (ohledně infrastruktury a propagace) 
z jednotlivých zemí, takže se zainteresované strany 
mohou poučit ze zkušeností a know-how jednotli-
vých států.
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Pro cyklisty jsou místní webové stránky, které podávají 
cyklistické informace z regionu nebo města, velmi důle-
žité. Dobrým příkladem jsou stránky, které obsahují infor-
mace o místních cyklotrasách, vybavenosti a infrastruk-
tuře a často přidávají dokonce online plánovače tras nebo 
jiné interaktivní aplikace (viz níže). Některá města nebo 
regiony provozují vlastní cyklistické stránky, jiné cykli-
stické informace jednoduše včlení do své oficiální domov-
ské stránky.

Obrázek 15: Cyklistická stránka města Dublinu (Irsko)
Zdroj: www.dublincitycycling.ie

Další druh informací o cyklistice poskytují internetové 
blogy. Ty mohou být spuštěny jako součást širší kampaně 
na propagaci cyklistiky nebo je mohou provozovat sou-
kromé osoby — často cyklističtí nadšenci. Jedním poměrně 
známým blogem, vztahujícím se k tématu je www.copen-
hagenize.com. Tento blog spustil jednotlivec, který před-
stavoval obyčejné lidi, kteří se dopravovali na kole 
po Kodani. Jeho cílem je proměnit image cyklistiky a pro-
razit s myšlenkou, že jízda na kole je každodenní způ-
sob dopravy.14

Obrázek 16: Náhled na webové stránky copenhagenize.com
Zdroj: www.copenhagenize.com 

Internet samozřejmě nabízí všechny možné další infor-
mace, které se vztahují k cyklistice, jako jsou informace 

14 Colville-Andersen (2010)

o produktech, výsledky testů, tipy na výlety atd. Bylo 
by však přespříliš, kdybychom se snažili o výčet úplně 
všech možností. Českým příkladem může být web www.
nakole.cz. 

V českém prostředí mohou jít příkladem stránky www.
prahounakole.cz, které slouží jak veřejnosti, tak odbor-
níkům. Stránky provozuje taktéž jednotlivec ve spolu-
práci se spřízněnými nadšenci. Lze si zde naplánovat 
trasu jízdy městem, poskytuje různé návody, poukazuje 
na vše, co se v Praze na poli cyklistiky a souvisejících 
témat děje, současně plní funkci tzv. městského hlída-
cího psa, přináší inspiraci různými články, podílí se na kam-
paních, analyzuje a přináší názory na různé přístupy, 
komunikuje s věřejností a přenáší její podněty směrem 
k samosprávě a státní správě. 

Dalším portálem s obdobnými ambicemi je např. pardu-
bické sdružení „Město na kole“ (http://mestonakole.eu) 
nebo http://www.brnonakole.cz. 

Obrázek 17: Náhled na webové stránky mestonakole.eu
Zdroj: www.mestonakole.eu

Život s jízdním kolem lze ve spojení s kulturou propa-
govat ještě dalšími způsoby, například http://www.
copenhagencyclechic.com/. Jedná se o blog, který uka-
zuje běžné uživatele. Nejde zde vůbec o infrastrukturu, 
ani o propagaci různých postupů, ani o návody, jak a kde 
co zrealizovat. Smyslem jsou příběhy zosobněné ve foto-
grafiích, které nepotřebují komentáře. Objektem zde 
není cyklista. Objektem je zde člověk, který právě nyní 
používá jízdní kolo k přepravě sebe sama, své rodiny 
nebo nákladu. Obdobou tohoto blogu se staly i první 
české stránky www.praguecyclechic.com po vzoru něko-
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lika desítek dalších provozovaných celosvětově. V tomto 
případě se jedná o širší neuzavřenou stále rozvíjející 
se komunitu (což je i jeden z cílů — propagovat určitý 
svobodný životní styl). K dalšímu šíření a sdílení infor-
maci jsou zpravidla využívány sociální sítě, jako jsou 
twitter, facebook apod.

Obrázek 18: Náhled na webové stránky praguecyclechic.com
Zdroj: www. praguecyclechic.com

2.3.2 Domácí a mezinárodní cyklistická 
sdružení

Domácí a mezinárodní sdružení a organizace jsou důle-
žitým hráčem, pokud jde o prosazování cyklistiky. Vedle 
všeobecného lobování za cyklistiku jako důležitou sou-
část moderní dopravní kultury plní také funkci infor-
mační.

Evropská cyklistická federace (ECF) je na evropské úrovni 
zastřešující organizací pro národní cyklistická sdružení. 
Obzvláště národní asociace jsou důležitý partner, pokud 
cyklista hledá informace, vztahující se k místní situaci. 
V mnoha městech mají státní asociace místní kanceláře, 
které podávají informace o místní infrastruktuře, cyklo-
trasách nebo obecně o cyklistické dopravní kultuře. Tyto 
místní kanceláře jsou důležité, jedná-li se o osobní infor-
mace pro cyklisty. Často zde lidé mohou koupit cyklo-
mapy, nebo se zúčastnit cyklojízdy, kterou sdružení 
pořádá. V některých městech například německé ADFC 
pořádá speciální jízdy pro nové občany (pro detaily viz 
kapitola 2.1.3).

Obrázek 19: Místní kancelář ADFC v Brémách (Německo)
Zdroj: ADFC Brémy, Grundey

Případová studie:

“Radort-Bremen” (Cyklistické centrum Brémy) 
(Německo)

Radort je pobočka Německé národní cyklistické orga-
nizace (ADFC), která poskytuje služby a informace 
(viz obrázek 17). Jejich služby zahrnují:

• kódování kol (k rozpoznání kradeného kola);

• obchodování s použitými koly (propojování jed-
notlivců, kteří chtějí prodat nebo koupit kolo);

• poradenství ohledně širokého spektra cyklistic-
kých témat;

• informační brožury.

Dále nabízejí širokou paletu literatury a informací 
o cyklistických tématech jako jsou:

• podrobné regionální mapy pro jednodenní i delší 
výlety;

• cyklomapy, které vydává ADFC (pokrývající celé 
Německo);

• cyklistické průvodce po okolních zemích;

• knihy o cyklistice (turistické průvodce, tech-
nické knihy);

• doporučení ubytování přátelského k cyklistům;

• cyklistické časopisy, které vydává ADFC (Rad-
welt a pedal).

V Brémách jsou náklady na provoz Radortu subven-
covány místní samosprávou. 15

Další literatura

Brožura konsorcia PRESTO (2011b): Factsheet Cyc-
ling Information Centres/Mobility Centres.

15 Případová studie převzata z brožury konsorcia PRESTO (2011b) 
text editován
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2.4 Profesionální cyklistické časopisy

Další důležitý zdroj informací pro cyklisty a především 
pro experty na propagaci a plánování mohou být časo-
pisy, které se zabývají tématy, jež souvisí s cyklistikou. 
Například většina národních cyklistických asociací vydává 
časopis pravidelně. Takové časopisy jsou často k dispo-
zici v kombinaci s členstvím v národních asociacích.

Některé příklady zajímavých časopisů, které asociace 
zveřejňují zdarma na internetu, jsou (mějte prosím 
na paměti, že některé informace na internetu jsou 
dostupné jen dočasně):

• jednorázový “Cycling Cities” od holandského Fiet-
sersbondu (zdarma ke stáhnutí na: www.fietsersbond.
nl/english-info);

• “Info-Bulletin” od Velokonferenz Schweiz (stáhnutí 
zdarma, pouze v Němčině);

• “Cycle“ — časopis od CTC, Britské národní cyklis-
tické organizace je zdarma ke čtení (www.ctc.org.
uk/).

České cyklistické časopisy se dosud omezují pouze na pro-
pagaci jízdních kol a jejich doplňků (převážně sportov-
ních a turistických) nebo se tyto časopisy specializují 
na tipy na výlety (Velo, Cykloturistika atd). 

3. Cyklistika a veřejná doprava

Ježdění na kole je především způsob dopravy na kratší 
vzdálenosti, většinou mezi 1—10 km. Může ale hrát důle-
žitou roli při delších cestách jako způsob, jak se dostat 
na veřejnou dopravu. Zde se budeme zabývat intermo-
dálním propojením mezi cyklistikou a veřejnou dopra-
vou, infrastrukturou, která to usnadňuje a tématem ces-
tování dopravou spolu s kolem. Intermodální integrace 
cyklistiky a veřejné dopravy je ze strany dopravců doda-
tečnou službou. Abychom mohli podporovat integraci 
cyklistiky a veřejné dopravy, je potřeba znát její přínos. 
Podstatné je chápat, že úpravy a investice do intermo-
dality, které provádí provozovatel veřejné dopravy, vyža-
dují silnou politickou podporu. Jelikož většinu veřejné 
dopravy vlastní obce a kraje, jsou (z pohledu směřování 
informovanosti o potřebách podpory cyklistické dopravy) 
důležitou cílovou skupinou lidé na rozhodujících místech 
(samospráva) a úředníci (státní správa).16

3.1 Výhody intermodální integrace

Všechny zastávky veřejné dopravy je třeba považovat 
za potenciální přestupní body mezi cyklistickou sítí 
a veřejnou dopravou (v prvopočátku postačí vybrat důle-
žité dopravní uzly a přestupy). Výčet zahrnuje zpravidla 
vlaková nádraží všech úrovní, zastávky městské dráhy, 
metra, důležitější zastávky tramvají a autobusů vyjma 
těch nejlokálnějších linek.

Integrace sítě veřejné dopravy a cyklistické sítě přináší 
výhody jak pro cyklisty, tak pro veřejnou dopravu. Veřejná 
doprava a cyklistika jsou v zásadě komplementární způ-
soby dopravy. Lze je jednoduše kombinovat jako články 
v dopravním řetězci s trasou od jedněch dveří ke dru-
hým (viz obrázek 20).17 

Obrázek 20: 

Access trip Egress trip

p

řetězce

Příklad intermodálního dopravního řetězce
Zdroj: Vlastní kompilace

16 Odstavec převzat z Dufoura (2010) a upraven
17 Odstavec převzat z brožury konsorcia PRESTO (2011d) a upraven
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Výhody
• Jízda na kole z nebo do zastávky veřejné dopravy 

je efektivní způsob, jak podniknout delší cestu (přes 
7,5 km). To samozřejmě závisí jak na objektivní 
i subjektivní kvalitě samotné veřejné dopravy, tak 
i na adekvátních podmínkách přestupu pro cyklisty. 
To obnáší vysoce kvalitní, bezpečné, snadno dostupné 
a cenově přijatelné možnosti parkování a úschovy 
jízdních kol. Tím se s minimálními náklady zvyšuje 
mobilita lidí bez auta a snižuje potřeba používat 
automobil.

• Pro provozovatele a správce veřejné dopravy je 
cyklistika cenná jako zdroj zákazníků, který je třeba 
dále rozvíjet a pracovat s ním. Rozšiřuje spádovou 
oblast zastávek více než desetkrát, srovnáme-li 
jízdu na kole a chůzi (viz obrázek 21). Akční rádius 
se zásadním způsobem rozšiřuje. Potřeba prostoru 
pro parkování kol je daleko nižší než u aut. Může 
snížit potřebu místních autobusů, které svážejí lidi 
k zastávkám další dopravy, (čímž se mohou dále 
snižovat náklady). Kombinovaná cesta kolo-vlak-
-kolo je konkurenceschopnou alternativou k jízdě 
autem (finančně i časově) a tím pádem zvyšuje 
počet cestujících. 

Obrázek 21: 

Pěší vzdálenost
1km = 3,14km²

Cyklistická vzdálenost
4km = 50,24 km²

MHD

Potenciální spádová oblast zastávky veřejné 
dopravy
Zdroj: Vlastní kompilace zpracovaná podle Beima 2010

Možnosti jsou veliké. V Nizozemsku cca 40 % cestujících 
vlakem přijede na nádraží na kole a 10 % pokračuje 
v cestě na kole i dále po vystoupení z vlaku v cílové sta-
nici. Také 14 % cestujících autobusem používá kolo k cestě 
na zastávku.

3.2 Parkovací vybavenost na zastávkách 
veřejné dopravy

Aby se tato kombinace zatraktivnila, mnoho provozova-
telů veřejné dopravy stále více investuje do kvalitní vyba-
venosti pro parkování kol na hlavních uzlových stanicích 
veřejné dopravy.18

18 Odstavec převzat z Dufoura (2010) editován

Zajištění kvalitní vybavenosti k parkování a uskladnění 
je zásadní podmínkou pro vlastní využití cesty „kolo + 
veřejná doprava“. Jelikož se kola na zastávkách veřejné 
dopravy parkují po dlouho dobu (déle než dvě hodiny), 
požadavky uživatelů na bezpečnost a ochranu jsou vysoké.

Možnosti „jak zaparkovat“ se mají přizpůsobit zvlášť 
každému místu poblíž veřejné dopravy. Zpravidla se jedná 
o kombinaci a vzájemné doplnění parkování pro krátko-
dobé a dlouhodobé účely.

• Jako základní opatření se doporučují stojany a boxy 
na kola, ideálně kryté a chráněné před nepřízní 
počasí.

• S tím, jak se množství zájemců zvyšuje, lze nabíd-
nout některé uzamykatelné skříně jako prémiovou 
službu například držitelům předplacených jízdenek.

• Při ještě větším zájmu lze zvážit možnost společné 
úschovny na bázi členských příspěvků.

• Na největších dopravních uzlech je možné parko-
vání v zastřešené a hlídané úschovně, která může 
být i zdarma nebo za velmi zvýhodněných podmí-
nek motivu. 

Parkování kol by mělo být standardním vybavením všech 
nádraží ve městě. Měla by být učiněna opatření pro co 
nejhladší přestup z kola na vlak: umístění na logické pří-
stupové cestě, odkud lze snadno dojít nástupiště, dlouhá 
otevírací doba. V případě začínajících měst, kde ještě 
žádné takovéto opatření není, je třeba vyhodnotit pilotní 
realizaci (s největším potenciálem) tak, aby na něm šlo 
sledovat chování uživatelů v místních podmínkách a jeho 
celkové využití a inspirovat se pro další realizace. 

V posledních deseti letech se budují cyklonádraží. Mají 
svůj původ v Nizozemsku, Německu a Švýcarsku. Pro více 
detailů o cyklistických nádražích viz kapitola 5.1.

Zajištění parkování kol také dává smysl na zastávkách 
na hlavních trasách městské veřejné dopravy jako je 
metro a městská dráha, rychlá tramvaj, autobus nebo 
metrobus. Kolo může být také přibližovací prostředek 
k místním autobusům a k autobusovým terminálům 
na okraji města. U lokálních autobusových linek a v men-
ších městech bude ježdění na kole představovat spíše 
náhradu za veřejnou dopravu než její součást, protože 
ta má daleko častější zastávky a vzdálenosti jsou kratší.

Mít kolo na poslední část cesty, z nádraží do cílové des-
tinace, je taktéž atraktivní. Při pravidelných cestách 
může člověk mít kolo nachystané tam, kde vystupuje 
z vlaku. Lidé, kteří dojíždějí do práce, mohou snadno 
přijet vlakem, vzít kolo (vlastní nebo firemní) z úschovny 
a vrátit jej na noc zpět na cestě domů. Pro příležitostné 
cesty jsou možností kola z půjčovny nebo sdílená kola.
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Poměrně unikátní je nizozemská služba OV-fiets. Jde 
o celostátní službu půjčování kol, dostupnou držitelům 
předplatných časových jízdenek (viz případová studie 
v kapitole 4.5.)

3.3 Cestování s kolem ve veřejné dopravě

Jednou z podob integrace, velmi populární v mnoha 
zemích v Evropě s jejich hustou železniční sítí je dovo-
lit vstup s kolem do kolejových veřejných dopravních 
prostředků. Navzdory původním obavám se to ukázalo 
relativně dobře zvládnutelné díky dobrému plánování. 
Avšak je třeba poznamenat, že zájem o tuto službu (kola 
ve vlacích) je v zahraničí převážně rekreační. Německé 
dráhy zjistily, že rekreační trh je pro ně velmi výnosný, 
protože přitahuje novou kategorii klientů. Tak či tak je 
relevance této služby pro denní dojíždění do práce ome-
zená, protože vlaky, které během špičky vozí lidi do práce, 
jsou často příliš plné na to, aby vzaly větší množství kol. 
Zajímavou pozici mají skládací kola, která zaujímají oso-
bité místo na trhu, neboť s nimi lze cestovat i v plných 
dopravních prostředcích, protože lze z kola vytvořit pří-
ruční zavazadlo, není mnohdy omezení ani na vozidla 
veřejné dopravy nekolejové. 19

Obrázek 22: S kolem do vlaku v Dánsku
Zdroj: www.eltis.org, Schiffer

Pokud uvádíme do praxe tuto možnost jízdy veřejným 
prostředkem s jízdním kolem, musí být zajištěno, aby 
byla současná cesta od vchodu do nádraží až k nástupi-
štím upravena pro kola. To zahrnuje speciální rampy pro 
kola na schodištích, eskalátory a odpovídající možnost 
dostat se do vozu (bez překonávání větších výškových 
rozdílů, tj. bez schodů).

Je třeba mít také na paměti, že všechna infrastrukturní 
opatření na nádražích, nástupištích a ve vagonech, která 
umožňují cestování s kolem, často také usnadní cesto-

19 Kapitola převzata z GTZ (Vydavatel) / Godefrooij et al. (Ed.) 
(2009) upraveno

vání veřejnou dopravou i ostatním cestujícím. Například 
lidé na vozíčku, jinak tělesně postižené osoby nebo lidé 
s kočárkem mají také prospěch z bezbariérové infrastruk-
tury na nádražích a z více místa ve vozech veřejné 
dopravy. Přepravní řád (a samozřejmě mezilidské vztahy 
a vzájemný ohled) do značné míry upravuje preferenci 
ve veřejné dopravě z hlediska přednosti přepravy. Obecně 
se počítá s tím, že preferovanou skupinou jsou senioři, 
rodiny s dětmi a tělesně hendikepovaní. Prostor pro pře-
pravu jízdních kol musí být dostatečně zřetelně označen 
a tomuto účelu přepravy přizpůsobena. Při pravidelném 
výskytu souprav na odp. nástupišti (a stálém řazení pro 
přepravu jízdních kol uzpůsobených vozů) lze vyznačit 
prostor pro kola nejen na vozidle, ale taktéž přímo 
na nástupišti (urychlení odbavení a lepší orientace všech 
při nástupu i výstupu).

Obrázek 23: Rozšířená přeprava jízdních kol
Zdroj: NaKole.cz

Níže jsou uvedena některá opatření, která se již osvěd-
čila.

Speciální vagony pro kola

Jedna z možností, jak zahrnout přepravu kol do systému 
povrchové nebo podzemní dráhy, je přidat k tomuto účelu 
zvláštní vůz, což je typické německé řešení pro řešení 
rekreační poptávky. Souprava, která nabízí tuto službu, 
může mít zvláštní frekvenci (například interval 30 minut) 
a zastavovat na každé zastávce na trase nebo může být 
bez míst k sezení. V některých případech mohou mít vozy 
vestavěné stojany pro vertikální umístění kol. Tato mož-
nost se také doporučuje, pokud je většina používaných 
kol velkých (26 nebo 28 palcová kola). Další možností je 
poskytnout zvláštní oddíly v každém autobusu nebo vlaku 
(např. v každém voze soupravy vepředu nebo vzadu, 
zpravidla v bezbariérovém oddíle), které budou upra-
vené pro kola (to znamená bez sedadel, se sklápěcími 
sedadly, nebo pouze se stojany). Tím je urychleno nastu-
pování a vystupování, protože lidé s koly mohou cesto-
vat ve všech vagonech namísto toho, aby se soustředili 
v jednom zvláštním vagonu.
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Obrázek 24: Speciální stojany na kola ve vagonu německého 
vlaku intercity
Zdroj: Tine, www.radreise-wiki.de

Prostor vyhrazený pro kola v normálních vagonech nebo 
v oddílech pro přepravu zavazadel. Jde také umožnit 
přepravu kol v rohu každého vagonu, jako je tomu v pří-
padě denverské městské dráhy, v holandských vlacích 
intercity, nebo v určitých vagonech Amtraku ve Spoje-
ných státech (v oddílu pro zavazadla) a v dalších doprav-
ních systémech po světě. Tato snaha nevyžaduje speci-
ální vagony, spoléhá se na značení a na informace na webu, 
které věc uvedou do praxe. 

Některé systémy vyžadují příplatek za přepravu kola, 
zatímco jiné ne. Otázku zda účtovat příplatek za pře-
pravu kola může být ošidné zodpovědět, zejména v zemích, 
kde má mnoho cestujících nízké příjmy. Tak či onak, 
pokud je vysoká míra integrace kol a veřejné dopravy, 
může být proveditelné účtovat poplatek za službu, který 
bude použit k údržbě a optimalizaci systému, nebo 
k pokrytí jiných nákladů, které vznikají veřejné dopravě.

Časová omezení

Mnoho systémů po světě dovoluje přepravu kol ve vla-
cích (a někdy autobusech) mimo špičku, ale omezuje 
jejich přepravu během dopravní špičky, kdy by to bylo 
nejužitečnější.

Skládačky

Skládací kola, která si lidé mohou vzít do vlaku a opřít 
o stěnu nebo strčit pod sedadlo jsou další možností, i když 
nejsou všude k dostání a pro některé uživatele mohou 
být příliš drahá.

V některých městech je možné cestovat s kolem auto-
busem. Ale možnost vzít si kolo do autobusu není tak 
rozšířená, především kvůli omezenému prostoru ve vět-
šině autobusů. Jednou z možností, jak umožnit přepravu 
kol, je instalace speciálních držáků na zadní stranu auto-
busu (viz obrázek 25).

Obrázek 25: Držák na kola na německém autobusu
Zdroj: Hadhuey 2009, www.wikipedia.org

Případová studie:

Cestování s kolem v regionálních vlacích v Německu

Německé dráhy DB dovolují cestování s kolem 
ve většině lokálních a regionálních vlaků. DB vítá 
zejména rekreační cyklisty, ale existující vybave-
nost ve vlacích mohou pro přepravu kol využít i lidé, 
kteří dojíždějí do práce. Na území měst bývají 
někdy časová omezení přepravy kol kvůli přeplně-
nosti vlaku. Většina vagonů lokálních a regionál-
ních vlaků je jasně označena tak, že je zřejmé, 
které části jsou určeny speciálně pro přepravu kol 
(viz obrázek 24). Některé moderní regionální vlaky 
mají dokonce speciální oddíly pro kola, které jsou 
vybaveny zvláštními pásy k upevnění bicyklů. Vyklá-
pěcí sedadla umožní cestujícím sedět vedle vlast-
ních kol (viz obrázek 27).20

V rychlovlacích ICE, které provozuje DB, není pře-
prava kol vůbec možná. 

Obrázek 26: Označení, že je přeprava kol možná
Zdroj: Hefter 2011

20 DB Mobility Logistics AG (2011)
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Obrázek 27: Zvláštní oddíl pro kola uvnitř regionálního 
vlaku DB
Zdroj: Hefter 2011
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4. Systém sdílení kol (SSK)

Projekty půjčoven nebo sdílení kol můžeme najít ve měs-
tech a regionech po celé Evropě. Dnes je sdílení kol popu-
lární zejména v zemích západní a jižní Evropy, zatímco 
v Evropě východní není ještě stejnou měrou rozšířeno. 
V posledních letech ale začalo sdílení kol nabývat na popu-
laritě i v některých městech východní Evropy. Například 
v Praze, Krakově a Lublani lze nalézt pilotní lokální pro-
jekty sdílení bicyklů. Jelikož jsou mezi jednotlivými exis-
tujícími systémy sdílení kol velké rozdíly, je důležité 
podívat se blíže na charakteristiky a různé přístupy ke sdí-
lení a pronajímání kol. Je to důležité zejména v případě, 
že uvažujeme o zavedení nového projektu sdílení kol, 
který by měl vyhovovat odlišnostem místních podmínek. 
Obecně lze většinu projektů sdílení kol rozdělit ať již 
po částech nebo jako celek do dvou skupin — jedna zahr-
nuje řešení high-tech a druhá low-tech.

4.1 Různé systémy sdílení kol

Ne všechny systémy sdílení kol (SSK) jsou stejné. Mají 
mít vždy takové odlišnosti, které se mohou (a měly by 
se) přizpůsobit situaci v místě. Faktory fyzického designu 
a institucionálního uspořádání SSK můžeme utřídit do násle-
dujících kategorií: fyzický design, design služeb a insti-
tucionální struktura (viz schéma 28).

4.2 Fyzický design

Způsob přístupu

Způsoby přístupů ke kolu v rámci SSK jsou různé a závisí 
na velikosti systému, financích, které jsou k dispozici, 
a použitých technologií.

Obrázek 28: Rozdíly v systémech sdílení kol
Zdroj: Vlastní kompilace
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• Karty — nejčastější prostředek k přístupu je (chy-
trá) karta. Kolo si lze půjčit přes terminál (totem), 
nebo přímo u stojanu každého kola, pokud je opat-
řen čtečkou karet. Lze použít různé typy karet, jako 
magnetické karty, čipové karty, kreditní karty nebo 
RFID karty (viz obrázek 27).

• Půjčení na základě zadání kódu — uživatel zavolá 
nebo pošle SMS s požadovanými údaji na číslo ústředí 
a na mobilní telefon mu přijde přístupový kód nebo 
jiná potřebná informace. Přístupový kód se zadá 
do elektronického nebo mechanického zařízení 
na zámku nebo na výpůjčním stojanu (např. Call 
and Bike — Berlín). Dalším systémem je jednorá-
zově vygenerovaný kód, který se zadá při každém 
vypůjčení (např. Vélib — Paříž).

• Klíče — některé systémy, zejména v Itálii, operují 
s klíči. Uživatelé obdrží klíč z automatu nebo kiosku, 
kde se před výpůjčkou musí identifikovat.

• Zálohy — některé projekty jako City Bike v Aalborgu 
v Dánsku (103 000 obyvatel), který je součástí pro-
jektu CIVITAS ARCHIMEDES, lze použít jednoduše 
na základě toho, že vložíme malou zálohu (viz obrá-
zek 33). Samotné použití kola je zdarma.21

Obrázek 29: Karta 
systému Stokholm City 
Bikes

Zdroj: Kalina, choice 
GmbH

Kola

Kola v SSK se liší designem i kvalitou. Nicméně následu-
jící obecné vlastnosti mají společné.

• Robustní součástky — aby se minimalizovaly škody 
způsobené vandaly a usnadnila údržba, provozova-
telé sdílených kol používají robustní součástky, které 
se snadno nahradí. Příkladem jsou: středy s převo-
dem, bubnové brzdy a plastové blatníky. Mnoho 
provozovatelů vyvíjí atypické součástky, aby snížili 
možnost případných krádeží (viz obrázek 30).

• Jedinečný design — aby se vyvarovali krádeží a udě-
lali kola lépe viditelná na veřejnosti, používají pro-
vozovatelé specifický design, který se liší od obvyk-
lých soukromých kol. Kola v rámci jednoho systému 
mají obyčejně stejnou barvu, stejné rámy a jsou 
rozpoznatelná, i pokud jsou ukradena a přebarvena 
(viz obrázek 31, obrázek 32 a obrázky 34 až 40).

• Jednotná velikost — SSK téměř vždy nabízí pouze 
jeden model kola. Díky nastavitelnému sedlu jsou 

21 Odstavec převzat z Büttner et al. (2011) a upraven

vhodné pro většinu uživatelů. Nicméně některé sku-
piny uživatelů, jako lidé s dětmi, senioři nebo han-
dicapovaní, velmi malí nebo velcí lidé nemohou tato 
kola pohodlně používat.

Kola se také v určitých rysech liší. Tyto rozdíly jsou způ-
sobeny různými typy provozování, financování a nasta-
vení služeb.

• Plocha pro reklamu — provozovatelé, kteří projekt 
financují z reklamy, musí kola navrhnout odpovída-
jícím způsobem. Rám a součástky nabízí k tomuto 
účelu viditelný prostor (viz obrázek 33). Tyto pro-
story mohou mít vliv i na použitelnost kola. Tak či 
onak i bez potřeby poskytovat inzerci třetí straně, 
skýtají kola prostor pro propagaci samotného pro-
jektu.

• Zámky na kola — sdílená kola s high-tech stanicemi 
se obvykle zamykají elektronicky nebo mechanicky 
k výpůjčním stojanům (viz obrázky 37 až 39). Jen 
málo z nich poskytuje zámek na kolo. SSK bez pev-
ných stanic mají na kolech zámek k bezpečnému 
zamknutí během a mezi výpůjčkami (viz obrázek 34).

Obrázek 30: Robustní přední světlo kola systému “DB Call 
a bike”
Zdroj: Hefter 2011

Obrázek 31: High-tech systém sdílení kol “DB Call a bike”, 
Frankfurt (Německo)
Zdroj: Hefter 2011
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Obrázek 32: High-tech kódovací zámek kol systému “DB Call 
a Bike”
Zdroj: Hefter 2011

Obrázek 33: Zálohový systém projektu City Bike v Aalborgu 
(Dánsko)
Zdroj: město Aalborg

Obrázek 34: Robustně konstruované kolo a stanice low-tech 
systému sdílení kol, Aalborg (Dánsko)
Zdroj: město Aalborg

Obrázek 35: Low-tech systém sdílení kol “Nextbike”, 
Frankfurt (Německo)
Zdroj: Hefter 2011

Obrázek 36: Zámek na kolo systému Nextbike, Frankfurt 
(Německo) (low-tech systém sdílení)
Zdroj: Hefter 2011

Výpůjční stanice 

Výpůjční stanice jsou vlastní většině SSK. Liší se hlavně 
v použitých technologiích. SSK bez stanic nejsou příliš 
časté, ale příklady existují.

• Low-tech výpůjční stanice — kolo se zamyká k výpůjč-
nému stojanu mechanicky, buď zámkem na stojanu, 
nebo na samotném kole. Informační sloupky posky-
tují statistické údaje o stanici, návod k výpůjčce 
a informace o stanicích v okolí.
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Obrázek 37: Výpůjční stanice systému BalticBike, kde jsou 
kola zamknuta obyčejným číselným cyklozámkem (low-tech 
systém sdílení kol) Riga (Lotyšsko)
Zdroj: Riga Energy agency

Obrázek 38: High-tech systém sdílení kol “Dublin bikes” 
s fixní výpůjční stanicí, Dublin (Irsko)
Zdroj: Hefter 2011

• High-tech stanice s výpůjčnými stojany — nejobvyk-
lejší typ výpůjčních stanic se sdílenými koly je vyba-
ven stojany a výpůjčním terminálem. Jednotlivé ter-
minály jsou navzájem propojeny. Kolo je zamknuto 
u elektronicky ovládaného stojanu. Transakce se vyři-
zuje u výpůjční jednotky (u terminálu, nebo u samot-
ného výpůjčního stojanu), která může být vybavena 
dotykovým displejem, čtečkou karet, čtečkou čipů 
(RFID), tiskárnou a klávesnicí. Výpůjční stanice SSK 
nabízejí také prostor pro další reklamu a informace 
(viz obrázky 35 až 37).

Obrázek 39: Výpůjční stanice high-tech systému sdílení kol 
“Homeport”, Praha (Česká republika)
Zdroj: Birkholz 2011

Obrázek 40: Homeport bike, Praha (Česká republika)
Zdroj: Homeport

4.3 Design služeb

Velikost a hustota systému

Velikost systému a jeho hustota jsou určeny velikostí 
a charakterem města nebo regionu, cílovou skupinou, 
finančními možnostmi a cíli SSK. Většina městských sys-
témů pokrývá pouze centrum a hustě osídlené části 
města, ale poskytuje stanici přibližně každých 300 metrů 
a tím pádem dává uživatelům postačující možnosti k nezá-
vislému pohybu na pokrytém území. Regionální systémy 
nejsou tak hustě pokryté, ale jsou obvykle navrženy 
na delší výpůjční doby.

Dostupnost služeb

Denní a roční provozní doba se u jednotlivých měst liší. 
Většina systémů nabízí služby 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu, avšak některé zavírají na noc.
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Dostupnost služeb během roku se také liší. Některé sys-
témy zavírají na zimu, zatímco jiné fungují po celý rok. 
To pravděpodobně závisí na charakteru místa, v kterém 
se odráží klima a poptávka stejně tak, jako náklady na redis-
tribuci (například náklady na stálý personál přes noc).

Registrace

Registrace je vyžadována u většiny SSK, aby se zamezilo 
ztrátám kol, způsobených anonymními uživateli a aby 
se zaručila správná fakturace a platba. Většina systémů 
nabízí různé způsoby registrace, aby se zachoval nízko-
prahový přístup: u výpůjční stanice, po internetu, poštou, 
telefonicky nebo osobně. Ceny registrace se různí. Regis-
trace může být zdarma, a může stát také několik desítek 
eur, podle toho na jak dlouho se člověk registruje.

Většina systémů nabízí registraci za cenu, která je nižší, 
než kolik by člověk dal za použití jiných způsobů dopravy 
jako je ta veřejná, taxi nebo auto. V ceně registrace je 
často prvních 30 minut každé jízdy zdarma. Některé sys-
témy, zejména ve Francii a v Aalborgu, vyžadují v oka-
mžiku registrace vysokou zálohu.

Poplatky

Poplatky jsou navrženy tak, aby pomáhaly k dosažení 
cíle SSK. Většina systémů podporuje každodenní krátko-
dobé použití. Proto je prvních 30 minut ve většině sys-
témů zdarma. Po uplynutí nezpoplatněné doby roste cena 
výpůjčky exponenciálně až k výši denního maxima nebo 
do výše pokuty. V jiných systémech se platí od první 
minuty a cena roste lineárně do výše denního maxima. 
Většina SSK také zahrnuje pokuty nebo zadržení zálohy 
za nevrácení nebo poškození kol.

Informace

Je nesčetně možností, jak komunikovat, vše co se týká 
SSK od prostého rozšiřování povědomí, po registraci a půj-
čování. Vedle tradičních kanálů (jako reklamy, webové 
stránky, newslettery, informační centra a call centra) 
někteří provozovatelé začali používat aplikace pro mobilní 
telefony a smartphony. Tyto aplikace umožňují reklamu, 
informace o systému, registraci, funkce související 
s výpůjčkou, a informace o výpůjčních stojanech a kolech 
v reálném čase a v závislosti na poloze uživatele.22

22 Odstavec převzat z Büttner et al. (2011) a upraven

4.4 Institucionální struktura

Provozovatelé

Provozovatele SSK lze rozdělit do pěti hlavních katego-
rií:23

• reklamní agentury, poskytovatelé městského mobi-
liáře či jiných veřejných služeb (například JCDe-
caux, Clear Channel, Cemusa);

• soukromé nebo veřejné dopravní společnosti (napří-
klad Call a Bike — DB Rent, EFFIA, Veolia);

• podnikatelské projekty sdílení kol (například Nex-
tbike, Bicincittà, C’entro in bici);

• městská správa (například Vitoria Spain);

• sdružení nebo družstva (například Greenstreet 
v Göteburgu, Chemnitzer Stadtfahrrad).

Z těchto kategorií jsou první dvě spojeny s high-tech sys-
témy, zatímco dvě poslední jsou charakteristické sys-
témy menšími.

Náklady na systém sdílení kol a jeho financování

Náklady a financování jsou klíčovým problémem u sdí-
lení kol. Je třeba vzít v úvahu dvě rozdílná hlediska, 
která bývají často slučována: náklady na investice a pro-
voz SSK (pohled provozovatele) a náklady, které vznikají 
ve spojení s vypracováním smlouvy s provozovatelem 
(pohled správy města).

Hlavní náklady z hlediska provozovatele lze rozdělit 
do dvou hlavních kategorií: infrastruktura a realizace, 
provozní náklady.

Náklady na realizaci u velkých systémů dělají v součtu 
na jedno kolo € 2 500 — € 3 000 v závislosti na nastavení 
systému. Systém, který nemá výpůjční stanice, nebo 
se stanicemi, které nevyžadují žádné zakládání a insta-
laci (například stanice se solárním nebo bateriovým zdro-
jem energie) lze zřídit za zlomek nákladů, které vyža-
dují systémy s obvyklými výpůjčními stanicemi. Náklady 
na realizaci se obvykle vrátí během trvání kontraktu. 
Pokud obecní správa provozuje systém bez pomoci exter-
ního kontraktora, umoří se náklady na realizaci za dobu 
životnosti SSK.

Náklady na provoz u většiny velkých systémů se uvádějí 
jako € 1 500 — € 2 500 na jedno kolo za rok.

Hlavní zdroje prostředků na financování z pohledu pro-
vozovatele jsou poplatky za registraci a použití, které 
platí zákazník. Jelikož většina systémů nabízí prvních 
30 minut z každé jízdy zdarma, je více než pravděpo-
dobné, že jsou registrační poplatky důležitějším zdro-
jem příjmu, než co zákazník zaplatí za použití kola. Tím 

23 Odstavec převzat z Büttner et al. (2011) a upraven
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pádem většina SSK potřebuje dotace, poněvadž výnosy 
ze systému stěží kdy pokryjí náklady na provoz a inves-
tice. V závislosti na typu smlouvy s provozovateli je sys-
tém kofinancován přímými dotacemi, různými smluvními 
reklamami, sponzorováním (celého systému, jednotli-
vých částí, výpůjčních stanic, kol), příjmů ze zpoplatně-
ného parkování nebo poplatků za vjezd autem do města.

Existuje vícero různých přístupů k financování systémů 
výpůjčky kol v malých a středních městech. Jelikož nee-
xistuje univerzální řešení, města, která mají o věc zájem, 
mohou například zvážit partnerství s provozovatelem 
veřejné dopravy, společností spravující městský mobi-
liář, nebo s nějakými jinými podniky formou partnerství 
veřejného a soukromého sektoru. Dobrým příkladem 
takového partnerství soukromého a veřejného sektoru 
je systém sdílení kol Barclays v Londýně (partnerství 
města a sponzora — banky). Navíc, pokud uvažujeme 
o systému veřejných kol, je potřeba zvážit státní dotace 
a kofinancování v rámci projektů Evropské unie. Příklady 
realizace systémů sdílení kol s finanční podporou z Evrop-
ské unie lze najít v Aalborgu v Dánsku a v Polsku v Kra-
kově (viz www.civitas-initiative.eu). V Krakově byl sys-
tém sdílení kol realizován v rámci iniciativy EU-CIVITAS.

4.5 Integrace do systému veřejné 
dopravy

Integrace systémů sdílení kol a veřejné dopravy je důle-
žitý způsob, jak podpořit intermodální dopravní řetězec 
kolo — veřejná doprava. Z toho důvodu jsou v mnoha pří-
padech výpůjční stanice systému sdílení kol umístěny 
u stanic veřejné dopravy.24

Případová studie:  OV-fiets v Nizozemsku

Hlavní cílovou skupinou OV-fiets jsou lidé, kteří 
dojíždějí za prací, častí uživatelé, kteří chtějí 
kombinovat služby holandských drah s flexibilním 
systémem sdílení kol. OV-fiets poskytuje kola 
24 hodin denně a 7 dní v týdnu na 110 stanicích 
veřejné dopravy a 125 dalších výpůjčních místech. 
Výpůjční stanice OV-fiets jsou často kombinovány 
se stanicemi k parkování soukromých kol. Kola 
OV-fiets jsou přístupná s kartou OV-fiets nebo 
s předplacenou kartou nizozemských drah. Velkým 
přínosem OV-fiets je velice pohodlný, rychlý 
a jednoduchý přístup ke kolům, kombinace s veřejnou 
dopravou a velké množství výpůjčních stanic. 
Uživatelé OV-fiets platí každoroční malý poplatek 
a pak měsíčně trvalým platebním příkazem.25

24 Odstavec převzat z Büttner et al. (2011) a upraven
25 Bührmann (2007), Spapé (2011)

Obrázek 41: low-tech kolo OV-Fiets
Zdroj: Apdency 2009, www.wikipedia.org

Obrázek 42: Automatický výdej a příjem kol, 
LentNijmegen (Nizozemsko), (160 000 obyvatel)
Zdroj: Apdency 2009, www.wikipedia.org

Integrace s veřejnou dopravou probíhá na třech úrov-
ních: integrace informací, fyzické propojení a integrace 
technologie přístupu a placení.

• Integrace informací — informace o sdílených kolech 
jsou kombinovány s informacemi o veřejné dopravě. 
Umístění stanic veřejné dopravy je možné najít 
na mapách systému sdílení kol, zatímco další způ-
sob, jak nabídnout informace spočívá ve vzájem-
ném propojení webových stránek, čímž se usnadní 
plánování intermodální trasy.

• Fyzická integrace — výpůjční stanice jsou zavedeny 
jako paralelní služba, která ve špičce uleví veřejné 
dopravě, nebo nabídne služby v oblastech, kde 
veřejná doprava nemůže uspokojit všechny potřeby. 
Výpůjční stanice jsou často umístěny poblíž stanic 
veřejné dopravy (například V3 v Bordeaux se stani-
cemi V+ pro použití ve spojení s veřejnou dopra-
vou).

• Přístup a placení — některé systémy nabízejí pří-
stup k veřejné dopravě a sdíleným kolům pomocí 
pouze jedné karty (viz případová studie OV-fiets 
v Nizozemsku). Pro cestující veřejnou dopravou 
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můžou někdy existovat zvláštní podmínky jako jed-
notné denní jízdné nebo sleva, pokud použijí dohro-
mady SSK a jiné způsoby dopravy.

4.6 Faktory úspěšnosti systému sdílení kol

Důvody úspěšnosti systému sdílení kol jsou velmi složité. 
Klíčovým ukazatelem je, že systém přežije delší dobu. 
Nejdůležitější aspekty přežití SSK jsou shrnuty v sedmi 
kategoriích níže.26 

Cyklistická infrastruktura ve městě:
• existence a aktualizace plánu (pasportu) cyklistické 

infrastruktury;

• budování a údržba infrastruktury pro cyklisty, zejména 
pruhů pro cyklisty a cyklostezek;

• různá bezpečnostní opatření na místech, kde se cyk-
listé setkávají s auty (jako křižovatky) a s chodci;

• bezpečná místa k parkování kol, zejména na stani-
cích veřejné dopravy a zastávkách autobusu.

Přístupnost ze strany uživatele:
• jednoduchý přístup do systému s ohledem na pro-

stor a čas;

• jednoduchý proces registrace;

• hustota a vhodné situování výpůjčních stanic nebo 
stojanů s koly na vyžádání, volná místa pro vrácení 
kola v cíli;

• rychlá oprava nefunkčních stanic a kol, údržba;

• celodenní a celoroční provozní doba.

Bezpečnost:
• SSK může výrazně zvýšit počet cest absolvovaných 

na kole a tím pádem také počet nehod, které se týkají 
cyklistů, v tomto kontextu je třeba vzít v úvahu, 
že musíme hodnotit relativní čísla (například počet 
nehod na 1000 cest) namísto těch absolutních;

• umístění stanic musí být bezpečné a nesmí nijak 
omezovat ostatní uživatele silnic nebo chodníků;

• viditelnost a funkčnost sdílených kol (světla, brzdy, 
parkování atd.).

Design výpůjčních stanic a kol:
• kola a výpůjční stanice musí být dostatečně robustní, 

aby odolaly vandalismu a zlodějům;

• kola mají mít uniformní a rozpoznatelný vzhled, 
aby byla viditelná v dopravě (posiluje se identita 
systému).

Model financování (vlastnictví a provoz):
• je zřejmé, že model financování je klíčový pro dlou-

hodobý úspěch SSK, dva aspekty SSK jsou rozhodu-
jící pro model financování — ambice místní politické 
reprezentace a velikost systému v poměru k veli-
kosti města.

26 Odstavec převzat z Büttner et al. (2011) a upraven

Integrace s jinými způsoby dopravy — technická  
a praktická:

• integrace SSK s jinými sdílenými způsoby dopravy 
(veřejná doprava, sdílení aut, park-and-ride, pří-
vozy) — co se týče registrace, plateb, společných 
chytrých přístupových karet atd. rozšiřuje cestují-
cím možnosti hladkého kombinování způsobů dopravy 
a přispívá k zlevnění a zefektivnění jejich cestování; 
to je důležité zejména ve městech, kde není jeden, 
ale více provozovatelů veřejné dopravy; v tomto 
případě je jejich spolupráce nezbytná;

• nové informační a komunikační technologie — vyža-
dují určitá důležitá zdokonalení, která je třeba pro-
vést: vytvořit mobilní mapu, která ukazuje umístění 
výpůjčních stanic a informuje o dostupnosti kol, 
možnosti přestupů na zastávkách a stanicích veřejné 
dopravy, určení jízdní doby při použití různých způ-
sobů dopravy a jejich kombinací v reálném čase; 
nové telefony také mohou fungovat jako chytré 
karty a další; pro malé systémy může být těžké 
držet se této linie, pokud projekt závisí na velkých 
investicích, avšak některé z těchto malých systémů 
se již opírají o mobilní technologie;

Redistribuční doprava:

• neustálá redistribuce kol z cílových destinací do míst 
výchozích — je nutná, aby bylo možné udržet úro-
veň služeb systému a moci okamžitě vyhovět poptávce 
po kolech u výpůjčních stanic; během dne výchozí 
bod a cílová destinace prohodí své role, když se lidé, 
kteří dojíždějí do práce, vracejí domů; v efektiv-
ních systémech pro turisty to může fungovat jinak, 
ale v případě dojíždění do práce je patrně několik 
bodů, které fungují během dne jako cílové desti-
nace s tím, že odpoledne se kola vracejí do výcho-
zích bodů; snahou je nadměrnou redistribuci ome-
zit, např. zvýhodněním při pohybu opačným směrem 
(příkladem je vyvážení kol do kopcovitých oblastí — 
např. v Paříži jsou motivováni studenti pro zpětné 
vyvážení jízdních kol na vrch Montmartre různými 
druhy slev a úlev).

Obrázek 43: Redistribuční vozidlo, Barcelona (Španělsko)
Zdroj: Belzunces 2007, www.wikipedia.org
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4.7 Příklady systémů sdílení kol

Jak zdůraznily předchozí kapitoly, existuje celá řada růz-
ných systémů sdílení kol na různé technické bázi a s roz-
ličným institucionálním pozadím. Jednoduchým způso-
bem, jak mezi těmito systémy rozlišovat je jejich 
klasifikace jako “high-tech” a “low-tech” systémy. Násle-
dující dva příklady ze zemí východní Evropy představí 
jeden typický “high-tech” a jeden “low-tech” přístup 
k systému sdílení kol.

Bicikelj ve Slovinsku

Slovinský “Bicikelj” v Lublani (128 000 obyvatel) je sys-
tém sdílení kol, který provozuje Europlakat a francouz-
ská firma, zabývající se venkovní reklamou a městským 
mobiliářem JCDecaux. Systém se poprvé představil na jaře 
2011, takže je poměrně nový.

Systém poskytuje 300 kol na 31 pevných výpůjčních sta-
nicích v širším centru Lublaně. Existující stanice lze 
nalézt na interaktivní mapě na internetu. Půjčená kola 
lze vrátit na jakékoliv z 31 stanic po městě. Registro-
vaní uživatelé si mohou kolo půjčit a vrátit 7 dní v týdnu 
24 hodin denně. Kola si lze vypůjčit pomocí čipové karty 
a PINu (to se týká pouze lidí s ročním předplatným) 
na speciálním terminálu výpůjční stanice. Doba před-
platného se pohybuje od jednoho týdne po celý rok. 
Cena předplatného na 7 dní je jedno euro a roční před-
platné činí pouze tři eura. V obou případech je první 
hodina výpůjčky bezplatná a uživatel musí platit jen, 
pokud má kolo déle než hodinu. Kdo si předplácí pouze 
na týden, může se registrovat na webu Bicikelj pomocí 
své kreditní karty a obdrží identifikační číslo a PIN k půj-
čování kol.27

Se svými pevnými výpůjčními stanicemi s terminály, pří-
stupem pomocí čipové karty a pevně, robustně konstru-
ovanými koly je “Bicikelj” typickým příkladem “high-
tech” systému sdílení kol. Systém Bicikelj je téměř 
identický s pařížským systémem sdílení kol “Velib” nebo 
s “Dublin Bike” v Irsku, které oba provozuje také JCDe-
caux.

Další informace 

Další informace k Bicikelj lze nalézt na jejich 
webové stránce http://en.bicikelj.si/. Pro 
dodatečné informace o high-tech systémech 
sdílení kol, které provozuje JCDecaux viz http://
en.cyclocity.com/. 

27 JCDecaux SA pro EUROPLAKAT (2011)

Obrázek 44: High.-tech výpůjční stanice Bicikelj ve Slovinsku
Zdroj: www.europlakat.si

BalticBike v Lotyšsku

V roce 2010 začal fungovat systém sdílení kol “Baltic-
Bike” se 100 koly, která jsou k dispozici na 11 místech 
v lotyšských městech Jurmala (55 000 obyvatel) a Riga 
(880 000 obyvatel). Projekt Baltic Bike je založen na spo-
lupráci lotyšských státních aerolinií a společnosti Next-
bike, zabývající se sdílenými koly. Společnost Nextbike 
provozuje podobné low-tech systémy v Polsku, Německu, 
Rakousku a dalších zemích Evropy. 

Kola BalticBike mohou používat registrovaní uživatelé 
a přístup ke kolu člověk získá zatelefonováním na hor-
kou linku (číslo je vytištěno na kolech). Uživatel musí 
zadat číslo kola do telefonu a obratem získá kód, kte-
rým odemkne zámek na kole. Kola lze vrátit na kteréko-
liv oficiální výpůjční stanici BalticBike. Uživatelé Baltic-
Bike musí za každé použití zaplatit pomocí kreditní karty. 
BalticBike nabízí své služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Obrázek 45: Low-tech kola BalticBike
Zdroj: www.Balticbike.com

Projekt BalticBike je typickým příkladem “low-tech” sys-
tému sdílení kol, protože kola a výpůjční stanice rezig-
nují na speciální počítačem řízený systém přístupu 
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a výpůjčních stanic. Kola se odemykají jednoduše zadá-
ním kódu do číselného zámku.28 

Cílovou skupinou BalticBike jsou turisté i rekreační cyk-
listé stejně jako pravidelní uživatelé a lidé, kteří dojíž-
dějí do práce.

Další informace 

Další informace lze nalézt na oficiální internetové 
stránce BalticBike: http://www.balticbike.com. 
Více informací o různých projektech společnosti 
Nextbike lze nalézt zde: http://www.nextbike.
net/.

4.8 Veřejné půjčovny kol

Dalším způsobem, jak zpřístupnit veřejná kola jsou půj-
čovny. Hlavní rozdíl mezi půjčovnami a systémem sdílení 
kol je ten, že půjčovny nenabízejí samoobsluhu 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu a nepotřebují high-tech výpůjční 
stanice či kola, protože proces výpůjčky provádí perso-
nál. Na druhou stranu půjčovna kol potřebuje personál, 
který půjčení vyřizuje. Půjčení a vrácení kola je možné 
pouze během provozní doby půjčovny. Ve většině případů 
je nutné kolo vracet tam, odkud si jej člověk půjčil a není 
možné vrátit jej jinde, jak je to možné u většiny sys-
témů sdílení kol.

Půjčovny provozují často prodejci kol nebo hotely v turi-
stických oblastech. Existují ale případy půjčoven provo-
zovaných veřejnou správou nebo magistrátem. Například 
v Bolzanu je možné si půjčit 130 veřejných kol v půj-
čovně v centru města (viz obrázek 46). Otevírací doba 
je přibližně od 8 ráno do 8 večer. Půjčovnu v Bolzanu 
poskytuje magistrát a je součástí obecné strategie roz-
voje cyklistické dopravy ve městě.

Dalším příkladem půjčovny kol ve východní Evropě je 
rumunská Cicloteque v Bukurešti (2 miliony obyvatel). 
Cicloteque provozuje nezisková organizace MaiMultVerde. 
Kola si je možno půjčit na pěti různých výpůjčních sta-
nicích v centru Bukurešti během oficiální otevírací doby. 
K dispozici je 400 kol, která je možno si vypůjčit a vrá-
tit na kterékoliv ze stanic Cicloteque od 8/10 hodin dopo-
ledne do 10 hodin večer. Systém je finančně podporován 
bankou, jejíž reklamy jsou umístěny na malých reklam-
ních plochách na kolech.

Českým ekvivalentem jsou půjčovny kol ČD, které fun-
gují pouze v rámci železničních stanic s ČR, což jsou tak-
též jediná místa, kde je lze vrátit. Obsluha je zajištěna 
personálem železniční stanice. 

28 Nextbike GmbH (2011)

Obrázek 46: Veřejná půjčovna kol, Bolzano (Itálie)
Zdroj: Deffner 2006

Obrázek 47: Výpůjční stanice Cicloteque, Bukurešť (Rumunsko)
Zdroj: Cicloteque / MaiMultVerde

Obrázek 48: Kolo z půjčovny Cicloteque, Bukurešť (Rumunsko)
Zdroj: Cicloteque / MaiMultVerde

Další literatura

Büttner et al. (2011): Optimising Bike Sharing in 
European Cities. A Handbook. Mapa světa se systémy 
sdílených kol Google Maps: http://maps.google.com/
maps/ms? ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&m-
sid=104227318304000014160 00043d80f9456b-
3416ced.

Blog o sdílení kol: http://bike-sharing.blogspot.
com/.

Článek o systémech sdílení kol na Wikipedii: http://
en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_sharing_system. 
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5. Služby spojené s parkováním kol

Parkovací služby zahrnují více, než pouhé zajištění vhodné 
infrastruktury k zaparkování kola. Je důležité pamato-
vat jednak na služby spojené s parkováním (které často 
vyžadují minimální nebo vůbec žádná opatření týkající 
se infrastruktury) a dále také na přidružené služby.

Téma budování infrastruktury k parkování kol je již 
detailně vysvětleno v kapitole 2 Cyklistická infrastruk-
tura. Z toho důvodu je v následující části kladen hlavní 
důraz na přidružené parkovací služby a “měkká” (inves-
tičně nenáročná) opatření.

5.1 Cyklistické stanice 

Cyklistické stanice jsou velká parkovací zařízení, často 
umístěná vedle stanic veřejné dopravy, která kombinují 
bezpečné a před nepřízní počasí chráněné parkování 
zpravidla spojená se službami souvisejícími s cyklistikou 
nebo i se službami jinými. Parkovací vybavenost se obvykle 
buduje v rámci již existující infrastruktury. V případě 
cyklistických stanic je klíčový jejich služebný charakter. 
Tím pádem lze cyklistické stanice přičíst k těm opatře-
ním, která poskytují služby cyklistům. Cyklistické sta-
nice mohou nabízet širokou paletu možných služeb, 
z nichž ty nejobvyklejší kromě hlídaného parkování jsou:

• oprava a údržba kol (v minimalistické podobě postačí 
několik základních druhů nářadí včetně pumpičky, 
to vše připevněno na lanka, tj. možno ponechat bez 
dozoru);

• mytí kol, například automatická myčka (postačí 
třeba i jen jednoduše vyvedený kohout na fasádu 
s hadicí a uzpůsobení okolí proti znečištění + odtok);

• obchod s novými i použitými koly;

• půjčovna kol, výpůjční stanice se sdílenými koly;

• prodej cyklomap, brožur a příslušenství;

• cyklistické informace, kancelář místního cyklistic-
kého sdružení;

• bezpečnostní kódování kol (viz 7.6);

• dobíjení elektrokol.

Vedle služeb, které se typicky vztahují k ježdění na kole, 
mohou cyklistické stanice nabízet také služby bez vazby 
na cyklistiku, které pomohou stanici k ekonomické udr-
žitelnosti. Příkladem takových služeb, které se netýkají 
jízdy na kole, mohou být:

• doručovatelské a kurýrní (balíkové nebo poštovní) 
služby;

• prodej jízdenek veřejné dopravy, zejména u stanic, 
které leží poblíž malých nádraží nebo stanic veřejné 
dopravy;

• ztráty a nálezy;

• malé obchody, trafiky, pekárny, kavárny nebo kluby 
či servisy (např. pražský bajkazyl — www.bajkazyl.
cz);

• lze integrovat lokální informace pro turisty.

“Kombinováním těchto služeb může dozorující personál 
vykonávat další činnosti a současně nabízet vyšší úroveň 
služeb cyklistům.”29 Kombinování služeb a parkování také 
pomáhá cyklistickým stanicím, aby vydělávaly. V Německu 
je personál mnoha cyklistických stanic zaměstnán v rámci 
projektů tvorby pracovních míst. Jde o projekt například 
pro dlouhodobě nezaměstnané, nebo rekvalifikační pro-
gram pro mladé lidi.

Cyklistické stanice mohou být důležitou spojnicí článků 
veřejné dopravy, protože nabízejí lepší integraci kol do inter-
modálního dopravního řetězce (viz kapitola 3,2 v této pří-
ručce). Pro více technických detailů ohledně vybavenosti 
k parkování kol obecně, viz II. část této příručky.

Obrázek 49: Služby poskytované cyklistickými stanicemi
Zdroj: Vlastní kompilace

Hlavní zúčastněná strana a iniciátor:
• místní správa.

Místní zúčastněné strany, které mohou být part-
nerem:

• provozovatel veřejné dopravy;

• místní úřad práce;

• místní cyklistická sdružení;

• malé obchody a prodejci.

Další literatura

Brožura konsorcia PRESTO (2011d): Factsheet: Cyc-
ling Facilities at Interchanges.

29 Dufour (2010)
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Cyklistická stanice v Mannheimu (Německo, 325 000 
obyvatel) se nachází poblíž hlavního nádraží a je 
možné se z ní přímo a bezbariérově dostat na první 
nástupiště. Od roku 1997 stanice nabízí cyklistům bez-
pečné parkování pro 918 kol 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu. Budova, kterou cyklistická stanice využívá, 
byla dříve halou pošty, která byla opuštěna. Díky tomu 
mohla být cyklistická stanice zřízena v již existující 
budově.

Cyklistická stanice v Mannheimu je typickým příkla-
dem přístupu, který kombinuje parkování kol s dal-
šími s cyklistikou souvisejícími službami. Mannheim-
ská cyklistická stanice nabízí například také násle-
dující služby:

• cykloobchod s novými i použitými koly, vybavením 
a příslušenstvím;

• servis a údržbu kol;

• půjčení náhradního kola zdarma, když je vlastní 
v opravně;

• recyklaci starých i nepoužitých kol;

• každoroční cyklistický bleší trh;

• půjčovnu kol;

• bezpečnostní kódování kol;

• informační stánek místní cyklistické asociace.

Cyklistickou stanici v Mannheimu provozuje místní 
nezisková organizace, jejímž cílem je poskytnout kva-
lifikaci mladým a nezaměstnaným lidem, aby se lépe 
uplatnili na trhu práce. Na cyklistické stanici se mladí 
lidé kvalifikují například jako cyklomechanici. Kom-
binace s programy integrace nezaměstnaných může 
pomoci získat dodatečné rozpočty ke zřízení cyklis-
tické stanice a na druhou stranu poskytuje mladým 
lidem šanci najít cestu zpět na trh práce. 30

Obrázek 50: Cyklistická stanice, Mannheim (Německo)
Zdroj: Hefter 2011

30 BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH (2011)

Případová studie: Cyklistická stanice v Mannheimu (Německo)

5.2 Zvláštní opatření ohledně parkování kol 

Někdy je potřeba vybavenost k parkování kol využít jen 
krátkodobě. K tomu může například dojít při velkých 
veřejných událostech. Na akce, jako jsou koncerty pod 
širým nebem, sportovní události nebo jiné festivaly lze 
často dojet na kole a vzhledem k vysoké vytíženosti veřej-
nou dopravou či pozdními návraty se může jednat 
o nejefektivnější dopravu i na delší vzdálenost. V tako-
výchto případech lze použít jednoduché a rychle demon-
tovatelné zařízení určené k parkování velkého množství 
kol. Mnozí organizátoři velkých akcí často vůbec ani neu-
važují o parkování kol.

Z toho důvodu město Curych (Švýcarsko, 390 000 obyva-
tel) zřídilo pro podobné situace odpovídající službu 
a nabízí mobilní stojany na kola, které si lze zdarma 
vypůjčit. Organizátoři musí pouze zaplatit náklady nutné 
k přepravě a instalaci stojanů. Městu Curych patří cel-
kem 235 stojanů, které vznikly pro celostátní výstavu 
Expo 2002. Jelikož je půjčování mobilních parkovacích 
stojanů na kola velmi pohodlné, mnoho organizátorů akcí 

tuto službu oceňuje. Curyšská městská správa se snaží 
spolupracovat s pořadateli, aby podpořila dopravování 
se na kole na akce a zpět.31

Obrázek 51: Mobilní stojany na kola, Curych (Švýcarsko)
Zdroj: Město Curych

31 Mayrhofer (2011)
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Další z možných služeb pro cyklisty, kteří přijeli navští-
vit nějakou událost, je zřízení hlídaných parkovacích 
míst nebo areálů, kde mohou lidé během akce kola 
nechat. Tak si mohou být cyklisté jisti, že jsou jejich 
kola chráněna před zloději. Příklad takového hlídaného 
parkování lze nalézt v Dortmundu (Německo, 580 000 
obyvatel), kde místní cykloklub nabízí možnost parkovat 
kola v hlídaném prostoru, zatímco ti, co na nich přijeli, 
sledují domácí zápasy místního fotbalového mužstva (viz 
obrázek 52). Největší výhodou hlídaného parkování je 
minimální náročnost, pokud jde o infrastrukturu, pro-
tože k parkování velkého množství kol postačuje uza-
vřený prostor s jednoduchými stojany.32

Obrázek 52: Hlídané parkování, Dortmund (Německo)
Zdroj: ADFC Dortmund e.V.

5.3 Cyklomajordomus

V Kodani byl v roce 2010 představen pilotní projekt, který 
má za cíl řešit problém nesprávně zaparkovaných kol 
okolo stanic metra. “Hlavním úkolem takzvaného cyklo-
majordoma je v dobré náladě a s úsměvem na rtech umis-
ťovat do stojanů kola zaparkovaná na nevhodných mís-
tech. Cyklomajordomus však “nejen přesouvá kola, jež 
překážejí, ale také promaže řetěz a napumpuje duše, 
je-li potřeba.”33

Byly instalovány cedule, aby byli cyklisté informováni, 
že jejich kolo bylo odstraněno a na řídítka každého pře-
místěného bicyklu byla nalepena cedulka uvádějící důvody 
této akce. Cílem tohoto šestiměsíčního projektu byla 
změna parkovacích návyků u cyklistů, kteří nechávali 
kolo kdekoliv u stanice metra a tím pádem blokovali 
vchody a únikové východy. Projekt “Cyklomajordomus” 
byl financován jako součást veřejného programu na pod-
poru zaměstnanosti, který má dlouhodobě nezaměstnané 
lidi přivést zpět na normální trh práce.

32 Planungsbüro VIA eG (2004)
33 Dánská cyklistická ambasáda (2010)

Projekt měl velký úspěch, protože po zavedení cykloma-
jordoma u vybraných stanic metra poklesl právě u těchto 
stanic výrazně podíl špatně zaparkovaných kol. Tento 
projekt je také dobrým příkladem opatření, které mění 
lidské chování pozitivním a inovativním způsobem.

Obrázek 53: Cyklomajordomus, Kodaň (Dánsko)
Zdroj: Dánská cyklistická ambasáda

5.4 Odstranění nepoužívaných kol

Přístup, v jistých ohledech podobný dánskému cykloma-
jordomovi, je často praktikován v Německu. Stará, opuš-
těná, a často rozbitá kola, která jsou zaparkována nebo 
“zapomenuta” ve veřejném prostoru, jsou po uplynutí 
určitého ultimáta odstraněna.

Obrázek 54: Rozbité kolo s varovnou žlutou nálepkou, 
Frankfurt (Německo) 
Zdroj: Hefter 2012

Jako příklad lze uvést německá města Frankfurt nad 
Mohanem, Mannheim34 a Cáchy35, kde jednou do roka 
místní úklidová služba, cyklistická sdružení a policejní 
oddělení spolu obejdou širší centrum města a jiná místa, 
kde se parkují kola, aby objevili nepoužívaná nebo roz-
bitá kola. Ty jsou potom buď okamžitě odstraněna, pokud 
představují veřejné ohrožení, nebo jsou označena spe-
ciální varovnou samolepkou či visačkou. Majitel rozbi-
tého nebo opuštěného kola je vyzván, aby v určeném 

34 Město Mannheim (2011)
35 Město Cáchy (2011)
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období kolo odstranil. Pokud se v této době o kolo nikdo 
nepřihlásí, veřejná úklidová služba jej vezme a po něja-
kou dobu skladuje. Pokud se vlastník neukáže, je kolo 
buď recyklováno, nebo někdy opraveno, například na místní 
cyklistické stanici, a později prodáno jako použité kolo.

6. Kurzy ježdění na kole pro dospělé

Strach ze silničního provozu je jeden z hlavních důvodů, 
proč lidé nejezdí na kole.36 Jezdit bezpečně, efektivně 
a pohodlně vyžaduje dovednosti, které nejsou v žádném 
případě samozřejmé, obzvláště pro obyvatele měst s níz-
kým podílem cyklistů. Cyklisté jsou zranitelnější než 
řidiči motorových vozidel, zejména pokud chybí infra-
struktura a chybí adekvátní podmínky pro bezpečný plošný 
pohyb na jízdním kole. Lidé, kteří by chtěli jezdit na kole 
častěji, mají strach z očividně nebezpečné dopravní situ-
ace ve městě. To platí zejména pro města s podílem cyk-
listiky nižším než 5 % (začínající města) — zpravidla proto, 
že v těchto městech nejsou ostatní účastníci silničního 
provozu zvyklí na interakci s cyklisty.

Zvyšování povědomí a informační kampaně s tématem 
bezpečnosti cyklistiky jsou jedním ze způsobů, jak docí-
lit, že bude více lidí jezdit na kole bezpečněji. Tyto kam-
paně mohou značně přispět k lepší situaci na komunika-
cích. Aktivnější způsoby jak působit na lidi, kteří jezdí 
na kole rekreačně nebo kteří nejezdí vůbec, jsou kurzy 
a výukové programy, které mají za cíl naučit, jak jezdit 
bezpečněji a jak zvýšit jezdecké schopnosti a tedy i sebe-
jistotu. Praktické kurzy se zaměřují na ty, kteří chtějí 
začít jezdit na kole. Cílem je snížení nehodovosti, upo-
zornění na negativní aspekty chování v některých situa-
cích a připrava nejmladších účastníků silničního provozu, 
aby se stali bezpečnějšími uživateli dopravního prostoru. 
Obecně řečeno cílí na to, aby se účastníci naučili37:

• lépe ovládat jízdní kolo (cyklistické dovednosti);

• bezpečné interakci s ostatními účastníky provozu 
(chování vůči ostatním);

• jak používat kolo a existující infrastrukturu pro kaž-
dodenní účely tím nejlepším možným, nejrychlej-
ším, nejbezpečnějším a nejpohodlnějším způsobem 
(aby lidé používali kolo denně, vhodně volili trasu, 
správně parkovali a využívali v kombinaci s ostat-
ními dopravními prostředky);

• které obecné dopravní předpisy jsou důležité pro 
cyklisty (důležité zejména pro ty, kteří nevlastní 
řidičský průkaz).

36 Bikeabaility programme (2011)
37 CTG; IG Velo (2007)

Rozbitá kola ve veřejném prostoru a přeplněné parko-
vací stojany narušují vzhled města a zbytečně zabírají 
parkovací místo. Funguje také určitý efekt rozbitého 
okna, který podporuje další vandalismus a krádeže ostat-
ních kol. Odstranění takových kol lze proto doporučit.

Stejným způsobem by se ostatní uživatelé silnic mohli 
a měli učit interakci s cyklisty tím, že porozumí jejich 
potřebám a uvědomí si jejich zranitelnost.38

V ČR takto inovativně funguje především centrum Sema-
for v Olomouci (http://www.olomouc.eu/semafor). 

Obrázek 55: Praktický kurz jízdy na kole pro dospělé
Zdroj: ADFC, Rasch

Cílové skupiny

Možnými cílovými skupinami výcvikových programů jsou 
buď socio-demografické podskupiny, nebo cyklisté a poten-
ciální cyklisté, například:

• dospělí cyklisté — začátečníci;

38 GTZ (Publ.) / Godefrooij et al. (Ed.) (2009)
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• senioři a hendikepovaní občané;

• ženy;

• imigranti z jiných kulturních oblastí s odlišnými 
dopravními návyky.39

Hlavní zúčastněná strana a iniciátor:
• organizace mající vztah k cílovým skupinám  

(jako kluby pro seniory, integrační kurzy);
• místní cyklistická sdružení.

Místní zúčastněné strany, které mohou být  
partnerem:

• místní úřad;
• místní provozovatel veřejné dopravy;
• zdravotní agentury a organizace;
• lokální prodejci kol;
• sportovní sdružení;
• policie.

6.1 Dospělí cyklisté — začátečníci

Kurzy pro začínající dospělé cyklisty by měly obsahovat 
praktickou výuku jak zacházet s kolem a jak se chovat 
v silničním provozu. Takové kurzy jsou nejvíce potřeba 
v začínajících městech, kde většina dospělých nevyrůs-
tala s kolem. Dospělí začátečníci, kteří se rozhodli absol-
vovat ve skupině kurz jízdy na kole, vykazují značnou 
míru motivace, jelikož sami převzali iniciativu a vzali 
na sebe odpovědnost naučit se, jak se na kole pohybo-
vat bezpečně. Je třeba je podporovat a povzbuzovat 
všemi možnými způsoby, aby pokračovali v pravidelném 
ježdění.

Cyklistické obchody hrají důležitou roli, pokud jde o vzdě-
lávání nových cyklistů. Prodejci kol mohou působit jako 
prostředníci a podněcovat, neboť mají blízko k uživate-
lům a rozumějí jejich potřebám. Mohou informovat poten-
ciální cyklisty o dostupném vybavení a probouzet v nich 
zájem o pravidelné ježdění. Obchodník s koly je také 
důležitý hráč, pokud jde o propagaci praktických kurzů, 
jelikož obchod je logicky jedním z míst, kde potenciál-
ního cyklistu může napadnout shánět informace. K obcho-
dům s koly lze také přistupovat jako k partnerům pro 
organizaci kurzů.

39 Odstavec převzat z Urbanczyk (2010) a upraven

6.1.1 Realizace a rozvaha nákladů

Délka a obsah kurzů se liší v závislosti na cílové skupině. 
Lidé, kteří se učí jezdit na kole úplně od nuly, budou vyža-
dovat více času než ti, kteří si potřebují jen osvojit doved-
nosti v provozu. Ačkoli je teorie určitě užitečná, zkuše-
nost jízdy na silnici ve společnosti zkušeného instruktora 
je to, co s největší pravděpodobností přesvědčí ne-cyk-
listu, aby na kolo sedl častěji. Dopravní teorie, praktické 
zvládnutí jízdy na kole a jízda po silnici s instruktorem — 
to všechno by mělo být součástí kurzu cyklistických doved-
ností pro dospělé.40

Je dobré vyhnout se objevování objeveného (to jest tvo-
ření osnov, které už byly vyvinuty jinde) tím, že se zkon-
taktujeme s jinými městy, která už podobné cyklistické 
kurzy zavedla.

Náklady, které je potřeba započíst do rozpočtu jsou vývoj 
osnov kurzu dle místních podmínek, jeho administrace, 
platy instruktorům, reklama a propagace, evaluace kurzu, 
materiál (bezpečnostní vesty, nářadí, dopravní kužely, atd.).

Možné zdroje příjmu jsou státní podpora, sponzoring 
od firem, účastnické poplatky.

Hlavní zúčastněná strana a iniciátor:
• místní cyklistická sdružení.

Místní zúčastněné strany, které mohou být  
partnerem:
• místní úřad;
• místní provozovatel veřejné dopravy;
• zdravotní agentury a organizace, policie;
• lokální prodejci kol;
• organizace sdružující lidi z cílové skupiny.

Další literatura

Brožura konsorcia PRESTO (2011e): Factsheet:  
Targeted adult cycling training programmes.

6.2 Senioři a postižení lidé

Když se snižují fyzické schopnosti jako je zrak, rovno-
váha a fyzická zdatnost a člověk se začne bát, že z kola 
spadne, mají dokonce i zkušení starší cyklisté tendenci 
vzdát každodenní jízdu na kole. Procento seniorů a lidí 
s různým druhem postižení neustále stoupá kvůli demo-

40 Odstavec převzat z brožury konsorcia PRESTO (2011e) a upraven
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grafické proměně. To si žádá větší uvědomění a zavedení 
tréninků, které budou šity speciálně na míru potřebám 
a možnostem starších občanů. Senioři si chtějí zachovat 
nezávislost a pohyblivost a zůstat v kondici jak dlouho 
to jen bude možné. Obsah kurzu pro seniory by měl pokrýt 
taková témata, jako jsou:

• ježdění za šera a ve tmě;

• bezpečné chování za deště nebo jiné nepřízně počasí;

• jak si poradit s obtížnou dopravní situací;

• jak zkontrolovat a udržovat kolo;

• jak bezpečně parkovat.

Toto vše může učinit ježdění na kole pohodlnějším, zlep-
šuje cyklistické dovednosti a sebedůvěru a osvěžuje zna-
lost pravidel silničního provozu. Jako při každém tré-
ninku by po teorii mělo následovat ozkoušení v praxi. To 
může být také příležitostí představit účastníkům kurzu 
alternativy, jako jsou elektrokola a tříkolky pro dospělé 
(včetně zkušebních jízd).

Inzeráty v místních novinách nebo plakáty v centrech 
pro seniory mohou starší lidi motivovat k tomu, aby 
se zapsali do kurzu. Praktický lékař, místní lékárna, seni-
orský klub, zdravotní pojišťovny nebo zdravotní agen-
tury/organizace — ti všichni mohou být zapojeni jako 
partneři, aby propagovali, připravovali a realizovali tré-
nink.

Obrázek 56: Cyklistická brožura pro seniory (Nizozemsko)
Zdroj: Dewickere, Fietsersbond vzw (2010)

Případová studie:

Bezpečně a zdravě na kole (Belgie)

Účelem projektu je povzbudit starší lidi, aby dále 
jezdili každý den na kole a pomoci jim zůstat v kon-
taktu s okolní společností a udržet si dobré zdraví. 41

Mezi důvody, proč se vzdát ježdění na kole patří 
zvyšující se rychlost provozu na silnici, nárůst jeho 
objemu a úbytek fyzických sil. Statistiky ukazují 
vyšší počet starších cyklistů zraněných nebo usmr-
cených při nehodách. Důsledkem toho, že se člo-
věk vzdá cyklistiky, je úbytek denní fyzické aktivity 
a menší kontakt s okolním světem. Proto má pro-
jekt za cíl povzbudit starší lidi a umožnit jim jez-
dit na kole jak dlouho to jen bude možné a vypěs-
tovat u nich bezpečné jízdní návyky.

Realizace

Během projektu byla naplánována a uskutečněna spe-
ciální výuka. Kondiční kurzy pro osvěžení dovedností, 
holandsky „Opfrissingscursus Senioren veilig op de 
fiets!“ — kondiční kurz Senioři bezpečně na kolech42 
trvají jeden den a jsou pro lidi starší 55 let. 

Začíná se sdělením hlavní myšlenky, jak je pro účast-
níky důležité, aby pokračovali v ježdění na kole. 
Následuje interaktivní program vysvětlující pravi-
dla silničního provozu, jehož součástí je i “test 
dopravních znalostí”. Přítomen je také místní mecha-
nik, který zkontroluje kola, zda vyhovují provozu 
na silnici. Promítne se film pro seniory od belgické 
agentury pro bezpečnost silničního provozu (BIIV) 
o bezpečné a asertivní jízdě (“Senioren: veilig met 
de fiets”43). Lidé dostanou tipy na zpříjemnění jízdy 
a nepovinné bezpečnostní vybavení.

Během kurzu je zdůrazňována důležitost nepřetr-
žitého procvičování dovednosti jízdy na kole. To 
zahrnuje vysvětlení nejlepších způsobů jak na kolo 
bezpečně nasednout, jak náhle zastavit a jak mané-
vrovat a držet řídítka jednou rukou. Také se vyu-
čují dovednosti pro všední ježdění, jako jak se vyhnout 
neočekávané překážce, jak zahnout doleva nebo 
jak jet po úzké cestě. Nakonec je praktická jízda 
po okolí a speciální pozornost se věnuje několika 
obtížným místům a tomu, jak se s nimi nejlépe vypo-
řádat. Ti, kteří úspěšně dokončí kurz, dostanou 
osvědčení o způsobilosti bezpečné jízdy na kole.

41 Případová studie převzata z Rzewnicki (2009c) a upravena
42 “Kondiční kurz ‘Seniors safe on the bicycle’”
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6.3 Ženy

V místech, kde je cyklistika na vyšší úrovni, je ježdění 
na kole zastoupeno rovnoměrněji ve všech segmentech 
společnosti. V zemích, kde je úroveň cyklistiky spíše níz-
ká,44 je podíl žen mezi cyklisty také disproporčně nižší. 
Obzvláště dívky, i když jako malé děti na kole jezdily, 
mají tendenci jako teenageři přestat, protože to nepo-
važují za dostatečně společensky únosné (cool) — toto 
se týká především mainstreamu. 

Zdá se, že snahy, které mají povzbuzovat školou povinné 
děti k ježdění na kole, selhávají, když dívky dosáhnou 
puberty. Začnou považovat image cyklistů, které vidí 
okolo, za zkrátka nedostatečně přitažlivou. Navíc nedo-
statek cyklistické infrastruktury vyžaduje jistou dávku 
sebeprosazování a sebejistoty v provozu mezi auty, což 
je u dívek méně obvyklé.45 Tento postoj obvykle přetrvá 
i po pubertě, ale lze jej přesto ovlivnit výukovými pro-
gramy, zacílenými na ženy. Vedle předávání znalostí jak 
zvládat kolo a jak se vypořádat s dopravou, se může tré-
ninkový kurz pro ženy a dívky zaměřit na údržbu kola, 
jízdu v dešti nebo po tmě, nácvik toho, jak převážet věci 
se správně vybaveným kolem (například košíky nebo braš-
nami), poradit s výběrem správného modelu kola a základ-
ního vybavení a také co si vzít na sebe. Dále jak jezdit 
na kole s dětmi nebo v těhotenství.46 

Ženy a dívky lze přilákat k účasti na kurzech spoluprací 
s lokálními zaměstnavateli (například tak, že uhradí 
náklady na takový trénink), supermarkety a obchody 
(které mohou kurz propagovat), místními fitness studii 
a školami.

6.4 Imigranti z jiných kulturních oblastí

V zemích jako je Dánsko, Nizozemsko nebo Německo 
se kurzy jízdy na kole pro imigranty ukázaly jako velmi 
oblíbené. Imigranti (ženy imigrantky jako hlavní cílová 
skupina) přicházejí obvykle ze zemí, kde ježdění na kole 
není typickým rysem tamní kultury, nebo je spojováno 
s maskulinitou. Může být dokonce považováno pro ženu 
za nevhodné.47 Tyto ženy se nikdy neučily základům jízdy 
na kole a mohou dokonce potřebovat extra povzbuzení, 
aby to vůbec zkusily. Tréninkové kurzy cílící na ženy nejen 
zlepší jejich schopnost jízdy na kole, ale také jejich jazy-
kové dovednosti, jejich fyzickou kondici a zvýší jejich 
nezávislost. Trénink prohloubí také jejich integraci 
do komunity a často je spouštěčem účasti i v dalších akti-
vitách.48

44 Pucher/Buehler (2008)
45 Beauty and the Bike project (2009)
46 Sustrans (2009)
47 Van der Kloof (2009)
48 Ward (2007)

Muži nejsou obyčejně kulturně omezováni v ježdění 
na kole, ale v závislosti na kultuře odkud pocházejí, vidí 
v kole dopravní prostředek chudých. V Nizozemsku byly 
nějaké cyklistické iniciativy pro muže založeny49. Jsou 
propagovány ve spolupráci s organizacemi, které posky-
tují služby imigrantům a nejlepšího účinku dosahují, 
pokud jsou propagační materiály a oznámení distribuo-
vána v různých jazycích.

Případová studie:

Tilburg (Nizozemsko) — Cyklistické kurzy 
pro imigrantky

Již více než 25 let nabízí Centrum pro imigrantky 
v Tilburgu (Nizozemsko, 200 000 obyvatel) výuku 
jízdy na kole. Skupina deseti až dvanácti účastnic 
se schází jednou týdně a kurz trvá deset týdnů. 
Program je financován místní správou s dotacemi 
od kraje, státu nebo z jiných zvláštních zdrojů. 
Každá účastnice zaplatí 25 €.

Lekce jsou rozděleny na část cyklistickou, teore-
tickou a společenskou s tím, že všechny tři části 
jsou považovány za stejně důležité. Cyklistické 
kurzy pomáhají ženám hned několika způsoby. Jež-
dění na kole je levné, pomáhá účastnicím vybu-
dovat nezávislost a sebejistotu a poskytuje jim 
fyzicky prospěšný pohyb. Samotné kurzy nejen 
zdokonalují dovednosti jízdy na kole, ale staly 
se pro imigrantky místem setkání, hovoru a výměny 
informací. Kurz končí závěrečnou zkouškou, ten 
kdo ji složí, dostává cyklistické osvědčení.

V roce 1996 byla založena v Tilburgu organizace 
Steunpunt Fiets (Podpora cyklistiky). Centrum pro 
imigrantky zde převzalo iniciativu a vyvinulo pod-
kladové materiály pro cyklistické kurzy, které jsou 
nabízeny v mnoha městech a vesnicích. Cílem Ste-
unpunt Fiets je podporovat integraci a emancipaci 
cizinek praktickou pomocí během kurzů jízdy 
na kole po celém Nizozemsku.50

49 Van der Kloof (2009)
50 Případová studie převzata z brožury konsorcia PRESTO (2011e) 
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7. Další cyklistické služby
Kromě výše zmíněných existuje ještě celá řada dalších 
možných služeb pro cyklisty. Všem je společný cíl učinit 
dopravu na kole pohodlnou, přitažlivou a snadnou.

7.1 Cyklistické samoobsluhy

Když je cyklista “na cestě”, může být velmi užitečné, 
pokud město poskytuje jednoduchá a dostupná samoob-
služná místa pro údržbu a opravu kola. Taková služba 
se hodí, zejména pokud je nejbližší opravna daleko. Také 
může být důležité, aby si mohl člověk sám na kole udě-
lat údržbu a drobné opravy, aby ušetřil peníze.

7.1.1 Stojany se stlačeným vzduchem

Příkladem malého, ale užitečného vylepšení může být 
instalování stojanů se stlačeným vzduchem podél cyklis-
tických tras nebo v centrech měst. Tyto stojany mohou 
stát samostatně, nebo mohou být součástí sloupů s infor-
mačními tabulemi nebo jiných kusů městského mobiliáře. 
Příklady lze nalézt v Německu v Münsteru, ve Švýcarsku 
v Curychu nebo v Odense v Dánsku (viz obrázek 57).

Obrázek 57: Stojan se stlačeným vzduchem k pumpování 
kol, Odense (Dánsko)
Zdroj: www.eltis.org, Schiffer 2010

7.1.2 Prodejní automaty na cyklistické duše

Další užitečné opatření je instalace prodejních automatů 
na duše, nebo na malé sady k jejich lepení. Mohou být 
umístěné například na stěnách domů, nebo poblíž sto-
janů na parkování kol či na parkovacích stanicích. Někdy 
tyto prodejní automaty umístí poblíž svých obchodů pro-
dejci kol a starají se také o jejich provoz. Výhodou těchto 
automatů je, že cyklisté mohou koupit duše 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu, tedy dokonce i tehdy, když jsou 
běžné obchody zavřené.51

51 Böhme (2011)

Obrázek 58: Prodejní automat na duše
Zdroj: Götzke 2008, www.wikipedia.org

7.1.3 Samoobslužná servisní místa

Zajímavý přístup ke službám pro cyklisty představili 
v rakouském Salcburku (148 000 obyvatel). Jelikož je 
v centru města nedostatek opraven kol, salcburská správa 
začala s instalací samoobslužných servisních míst. První 
prototyp byl zřízen v nepoužívané elektrodistribuční 
skříni vestavěné ve zdi (viz obrázek 58). Jelikož tento 
prototyp zaznamenal značný úspěch, bylo v Salcburku 
postupně zřízeno více zdokonalených servisních míst 
a nyní se o jejich instalaci stará reklamní agentura. Jedno 
servisní místo v Salcburku je přímo zbudováno jako sou-
část reklamního sloupu. Tato samoobslužná servisní místa 
poskytují všechno potřebné nářadí, pumpu a stojan 
k uchycení kola. Všechny nástroje jsou zabezpečeny proti 
krádeži. Servisní místo je ideální zkombinovat s automa-
tem na prodej duší.52

7.1.4 Služby na čerpacích stanicích

Cyklistům také pomůže, pokud jim čerpací stanice umožní 
použít již existující infrastrukturu jako například vzdu-
chovou pumpu. Benzínky mohou nabídnout další služby, 
jako poskytnutí nářadí na malé opravy nebo prodávat 
duše či sady k jejich lepení. Zajištění služeb pro cyklisty 
na již existujících čerpacích stanicích může být oboustranně 
výhodné jak pro cyklisty, tak pro provozovatele benzí-
nových pump.

52 Weiss (2008)
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Obrázek 59: Samoobslužná servisní místa, Salzburk (Rakousko)
Zdroj: Město Salzburk

Případová studie:

Služby pro cyklisty a produkty nabízené na čerpacích stanicích (Maďarsko)

V Maďarsku v roce 2011, jako odpověď na nový trend 
rekreační i dopravní cyklistiky, MOL — maďarský ropný 
a plynárenský koncern — přišel s novou službou na domá-
cích čerpacích stanicích. Cyklopointy (BringaPONTok) 
nabízejí paletu služeb a produktů na 125 benzínových 
stanicích po Maďarsku.

Cyklopointy, jichž bylo v září 2011 stopětadvacet, 
se nacházejí ve městech při cyklotrasách a v turistic-
kých oblastech, které navštěvují hojně cyklisté. Spo-
čívají ve stojanech s nabídkou cyklistických produktů 
(duše, sady k lepení, zámky, cyklorukavice atd.) Dále 
nabízejí nářadí, které si zákazník může na místě vypůj-
čit a výběr zdravých nápojů a něčeho malého k jídlu.

22 těchto stanic nabízí zvláštní zařízení k mytí kol 
a 28 jich nabízí zvláštní odpočívadla pro cyklisty.

Ve spojení s otevřením cyklopointů přidal MOL cykli-
stickou sekci na svou webovou stránku. Ta obsahuje 
tipy na cyklovýlety po Maďarsku. Každý z tipů je dopl-
něn mapou a daty pro GPS zařízení ke stažení.

Krom prospěchu, který plyne MOLu, je tato služba 
přínosem pro cyklisty, neboť poskytuje základní servis 
a produkty na mnoha lokacích po celé zemi, včetně 
míst, kde by se samostatný cykloobchod neudržel.53

53 Případová studie převzata ze Spencer (2011)

Obrázek 60: Cyklistické potřeby v obchodě MOLu
Zdroj: Spencer 2011
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Případová studie:

“Síť služeb pro cyklisty” ve Frankfurtu  
nad Mohanem (Německo)

Odbor pro cyklistiku ve Frankfurtu nad Mohanem 
(680 000 obyvatel) přišel se službou nazvanou “Rad 
Service Netzwerk”, která dovoluje cyklistům pro-
vádět drobné opravy na svých kolech při průjezdu 
městem. Místní firmy a další partneři po městě 
poskytují základní sady nářadí a nástrojů, které 
obsahují pumpičku, nářadí a soupravu k lepení 
duší. Cyklisté mohou najít partnery projektu sítě 
služeb buď pomocí interaktivní mapy na webu 
Odboru pro cyklistiku, nebo při průjezdu městem 
díky cedulím, které mají partnerské společnosti 
ve výlohách (viz obrázek). 54

Obrázek 61: Cedule, 
která označuje obchod 
který je partnerem sítě 
služeb pro cyklisty
Zdroj: Hefter 2011

7.1.5 Dílny na opravu kol 

Další užitečná nabídka služeb pro cyklisty je možnost 
naučit se sám si zkontrolovat a opravit kolo. Na jedné 
straně je schopnost opravit přetržený řetěz nebo vymě-
nit duši kola užitečná tam, kde momentálně není k dis-
pozici žádná opravna. Na straně druhé to cyklistům umož-
ňuje dělat si drobné opravy či pravidelnou údržbu sami 
a tak ušetřit. 

Schopnost rozumět kolu po technické stránce, a sám si 
ho opravit, může být velice užitečná, protože pak mu 
lidé budou více věřit coby prostředku každodenní pře-
pravy. Pro nízkopříjmové skupiny je také schopnost sám 
si kolo opravit způsobem jak ušetřit.

54 Město Frankfurt nad Mohanem (2011a)

Obrázek 62: Technická kontrola kola 
Zdroj: www.eltis.org, Schiffer 2010

Dílny na opravu kol bývají často zřizovány místními cyk-
listickými asociacemi, středisky pro vzdělávání dospě-
lých nebo studentskými organizacemi. Některé z těchto 
opravárenských dílen jsou zaměřené na cílové skupiny, 
jako například ženy, které často bývají nejisté ve věcech, 
jež se týkají technických záležitostí. 

Hlavní zúčastněné strany a iniciátoři:
• místní cyklistické asociace; 

• centra vzdělávání dospělých. 

Místní zúčastněné strany, které mohou být  
partnerem:
• místní prodejci kol;

• university / státní školicí střediska.

7.2 Služby údržby kol

Pro automobily nabízejí výrobci, prodejci či asociace 
celou řadu zvláštních služeb a záruk, zatímco pro bicykly 
je to úplně nový přístup. Má-li být cyklistika každodenní 
formou dopravy, je velice důležité mít dobře fungující 
a bezpečné kolo. Proto jsou dodatečné služby, které 
napomáhají tomu, aby kolo bylo spolehlivou formou ces-
tování, tak důležité.

7.2.1 Služba prohlídky kol 

Obecně se pokládá za nutné, aby existovaly pravidelné 
prohlídky aut. Pro kola se to často nebere jako cosi samo-
zřejmého. V Německu mnoho místních poboček cyklis-
tické asociace nabízí pravidelné prohlídky kol, aby zkon-
trolovaly jejich bezpečnost na cestách. Některé důležité 
prvky takové prohlídky jsou:

• testování světel; 

• seřízení brzd;
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• kontrola a promazání řetězu;

• seřízení přehazovačky;

• kontrola pneumatik.

Typickým obdobím pro prohlídku, zjišťující zda je kolo 
bezpečné pro silniční provoz, je jaro a podzim. Během 
zimy nebývají kola používána, a proto musí být zkontro-
lována na jaře, kdy začíná nová sezóna. Pokud v zimě 
používána jsou, je také důležité prohlédnout je, protože 
ježdění v chladné sezóně výrazně opotřebovává řadu 
částí, kvůli sněhu, ledu a posypové soli.

Podzim je nejlepším obdobím pro kontrolu osvětlení 
a reflektorů. Testování světel bývá často součástí kam-
paní propagujících všeobecné používání osvětlení kol. 
Například cyklistické asociace nebo místní policie mohou 
nabídnout individuální prohlídky světel v rámci cyklistic-
kých událostí nebo na školách při propagačních akcích 
popularizujících bezpečnou jízdu.

Obrázek 63: Kontola světel v Bonnu, Německo 
Zdroj: ADFC, Gloger

Hlavní zúčastněné strany a iniciátoři:
• místní cyklistické asociace, sdružení, spolky 

a komunity;

• místní policejní stanice. 

Místní zúčastněné strany, s nimiž je možné  
uzavřít partnerství:

• místní prodejci kol.

7.2.2 Záruka na provoz kola

Německá síť samosprávných výrobců kol VSF e.V. uvedla 
na trh „VSF..all-ride“ kolo, které je speciálně oriento-
váno na spolehlivost a trvanlivost v podmínkách každo-
denní dopravy. Příchod „bezproblémového kola“ zna-
mená, že dostupná technologie a produkty by měly být 
zkombinovány rozumným způsobem tak, aby nabídly bez-
pečné a neproblematické kolo pro použití v městské 
dopravě.55 

Obrázek 64: VSF..all-ride loga”
Zdroj: Verbund Service und Fahrrad e.V. 2011

Vedle zvláštní pozornosti, věnované součástkám kola 
nevyžadujícím náročnou údržbu, byl koncept dodatečně 
vylepšen speciálními službami. Zákazníci, kteří si kou-
pili VSF..all-ride bicykl dostanou speciální záruku na pro-
voz. Když je například kolo v nutné opravě, může zákaz-
ník zadarmo používat kolo náhradní. VSF..all-ride koncept 
závisí na spolupráci různých výrobců, kteří tato speci-
álně odolná kola produkují a nabízejí k nim speciální 
záruky. Zákazníci VSF..all-ride kol mohou získat mimo-
řádný balíček služeb, který obsahuje zvláštní péči na dva 
roky včetně opravy píchlé duše, čtyři prohlídky, okamžitý 
servis, celoživotní mazání řetězu, náhradní kolo a mnoho 
dalšího.56 

55 Possert (2008)
56 Possert (2008)
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7.3 Řízení korporátní mobility 

Integrální způsob, jak propagovat cyklistiku, je nabízení 
služeb, které zaměstnance motivují k tomu, aby použí-
vali jízdní kola pro cestu do práce či pro služební cesty. 
Jedna běžná forma této podpory je projekt „do práce 
na kole“ (viz detailněji oddíl IV. této příručky). Jiná mož-
nost je nabízet firemní služby a firemní zařízení tak, aby 
se užívání kol stalo pro zaměstnance atraktivnější. Tyto 
služby se mohou pohybovat od prostého parkovacího pro-
storu po místnosti k převlékání, odkládací skříňky a spr-
chy. V některých případech může být možnost převléci 
se z cyklistického do formálního oblečení důležitá. S tím, 
jak se v posledních letech elektrická kola stávají stále 
populárnější, může být poskytování nabíjecích stanic pro 
firmy také možnost.

Společnosti mohou také podporovat používání kol tím, 
že subvencují jízdné městské dopravy tak, aby zaměst-
nanci mohli kombinovat veřejnou dopravu a cyklistiku. 
Náklady na tyto dotace mohou být z části pokryty tím, co 
společnost ušetří na parkovacích místech pro auta, když 
přesvědčí více zaměstnanců, aby přešli z aut na kola.

Krátký souhrn výhod pro firmu: 

• omezení nákladů na parkovací místa pro auta (zři-
zování a údržba parkovišť);

• jednodušší dojíždění pro zaměstnance;
• zdravější zaměstnanci v lepší kondici;
• menší uhlíková stopa již firma zanechává;
• lepší image zodpovědné a udržitelné firmy; 
• méně služebních aut

Obrázek 65: Bicykl městské správy, Curych (Švýcarsko) 
Zdroj: Město Curych

Jiný přístup k zapojování kol do přesunů souvisejících 
se zaměstnáním je poskytování firemních kol pro služební 
cesty na krátké vzdálenosti. Například městská správa 
švýcarského Curychu poskytuje svým zaměstnancům 110 kol 
určených pro cesty spojené s prací (viz obrázek 65). Tato 
kola jsou udržována zaměstnavatelem a mohou se použí-

vat, aniž by bylo zapotřebí si je předem rezervovat či pře-
konávat jakoukoli jinou byrokratickou překážku.57 

Integrace jízdních kol do obecné strategie systému orga-
nizace firemní mobility vyžaduje dopravního koordiná-
tora (na částečný úvazek) ve vedení podniku. Belgická 
maloobchodní společnost Colruyt zaměstnává speciál-
ního dopravního koordinátora a poskytuje firmou vlast-
něná kola na stanicích veřejné dopravy. Colruyt kombi-
nuje propagaci užívání kol s dalšími opatřeními, jako 
spolujízda či motivační podněty pro využívání veřejné 
dopravy.58

Jiným příkladem je Městská rada Mnichova. Pomáhá fir-
mám se zaváděním takových strategií řízení podnikové 
dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Podí-
lející se podniky dostávají podporu v podobě čtyř semi-
nářů a čtyř tréninků na půdě firmy poskytovaných envi-
ronmentálními konzultanty.59 Společnosti například 
dostanou informace a know-how v oblastech jako jsou 
sbírání dopravních dat, příklady možných aktivit, uvá-
dění projektů do praxe nebo zlepšováni cyklistické infra-
struktury.

Případová studie:

Modelový projekt „Kolo & podnikání 2.0“ 
(Německo) 

Modelový projekt „Kolo & podnikání 2.0“ má za cíl 
zavést elektrokola do strategie organizování firemní 
přepravy soukromých podniků a veřejné správy 
v německé oblasti Rýn-Mohan. Zaměstnanci podí-
lejících se firem a správních orgánů mohou použí-
vat elektrokola pro své služební cesty stejně jako 
pro dojíždění do práce tak, aby bylo možno vyhnout 
se používání aut. Důvod pro uvedení elektrokol 
do strategie podnikové dopravy je ten, že mnoho 
denních cest je delších než pět kilometrů a proto 
příliš dlouhých pro obyčejné šlapací kolo. Elektro-
kola jsou přívětivá k životnímu prostředí a dosti 
rychlá pro cesty až do 15 nebo 20 kilometrů. 

Modelový projekt byl spolufinancován německou 
vládou a byl doprovázen vědeckým výzkumem, 
který měl zdokumentovat jeho vhodnost pro kaž-
dodenní používání.60 

Další literatura

EPOMM Max-Project: http://www.epomm.eu

57 Walter (2009)
58 Canters (2011)
59 Rzewnicki (2009a)
60 ADFC Landesverband Hessen e.V.; Planungsverband Ballungsraum 

Frankfurt/Rhein-Main (2010)
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Další inovativní způsob organizování dopravy je „dopravní 
rozpočet“, který můžeme najít u firem, jež usilují o to, 
ovlivnit dopravní chování svých zaměstnanců. Dopravní 
rozpočet je pevně stanovený měsíční rozpočet, který 
může pracovník použít na pokrytí dopravních nákladů 
bez ohledu na to, jakou formu dopravy užije. Pokud 
se rozpočet do konce měsíce celý nevyčerpá, zůstane 
tato částka buď přímo zaměstnanci, nebo se převede 
na jiné zaměstnanecké výhody (např. dovolená navíc). 
Čím levněji pracovník cestuje — tj. používá kolo, veřej-
nou dopravu, případně telekonferenci místo osobního 
setkání, tím více ušetří. Tato jednoduchá, ale účinná 
finanční pobídka stimuluje pracující, aby používali udr-
žitelnější způsoby přepravy.

Zavedení dopravního rozpočtu do korporátního systému 
přepravy má řadu výhod.

• Pro zaměstnavatele — možnost směřovat systém 
dojíždění k lepší kontrolovatelnosti a snížit náklady 
na dopravu i parkování. Dopravní rozpočet může 
přispět ke snaze společnosti být udržitelný a atrak-
tivní zaměstnavatel. Dále může vést k úspoře nákladů. 

• Pro zaměstnance — finanční výhody a vyšší flexibi-
lita při kontrole financí utracených za cestování. To 
může vést k lepší vyváženosti mezi pracovním a sou-
kromým životem, protože se omezí stres spojený 
s dopravou. 

• Pro společnost — menším počtem kilometrů ujetých 
autem se sníží množství dopravních kongescí, čímž 
lze snižovat ekonomické ztráty, nutné investice 
do budování cest a samozřejmě se sníží i emise.

Jestliže výše uvedené není podporováno vhodnými nástroji 
(síťová platforma, excelové dokumenty), může to vést 
k vyšší administrativní zátěži. V Nizozemsku existuje 
několik firem, které nabízejí administrativní podporu při 
zavádění dopravního rozpočtu. (např. Mobility Mixx) Navíc 
rozpočet musí být dostatečně vysoký, aby zaměstnance 
motivoval ke změně jejich dopravního chování, ale zase 
ne příliš vysoký, aby to vedlo k rušení i nutných služeb-
ních cest. 

V Nizozemsku byly dopravní rozpočty zavedeny pouze 
několika společnostmi. V poslední době s nimi experi-
mentují některé firmy ve Francii a Belgii. Ve Švédsku 
byla dokončena studie o tom, zda a za jakých podmínek 
by bylo možno zavést dopravní rozpočty do této země. 
Studie ukázala, že jednou významnou překážkou je fis-
kální systém. Pokud není kompatibilní s proplácením 
náhrad dopravních nákladů zaměstnancům a pokud by 
společnost tratila při jeho zavedení peníze, nebude fun-
govat. Finanční prospěch je z hlediska zaměstnanců nej-
důležitější důvodem pro jeho přijetí.

Další faktor možného úspěchu je dostupnost vhodných 
alternativ k jízdě autem, takových jako dostatečně hustá 
síť veřejné dopravy, dobrá provázanost systémů, jed-
notné jízdné, a dosažitelnost sdílených kol poblíž doprav-
ních uzlů. 

Případová studie: 

Dopravní rozpočet v nizozemské společnosti 
YACHT

Před několika lety asi tři čtvrtiny zaměstnanců 
nizozemské agentury na zprostředkování práce pro 
vysokoškoláky jménem Yacht měly pronajaté auto. 
To představovalo dva tisíce aut, 85 milionů naje-
tých kilometrů a 5,5 milionů litrů paliva spotřebo-
vaného každý rok. V roce 2007 firma zavedla 
dopravní rozpočet. To zaměstnancům dávalo mož-
nost vrátit vypůjčené auto a dostat 120 % sumy 
placené za výpůjčku — z toho si mohli buď indivi-
duálně hradit své cestovní náklady, nebo koupit 
celoroční jízdenku na veřejnou dopravu a zbytek 
dostat jako součást platu. Počet zaměstnanců 
účastnících se programu stoupl z 13,4 % v roce 
2009 na 15,4 % v roce 2010. Nádavkem k cestov-
nímu rozpočtu uplatnila Yacht další opatření týka-
jící se udržitelného cestování. Jedním z nich bylo 
najímání aut s nízkými emisemi CO2. Dále to bylo 
vybavení zaměstnanců kartou mobility — čipovou 
kartou, kterou lze platit lístky na vlak, taxíky, auta 
z půjčovny nebo „park and ride“ parkování. Tře-
tím opatřením bylo sdílení aut v programu SMART. 
Všemi těmito způsoby se firmě podařilo snížit emise 
CO2 o 19 % v jednom roce.

Další literatura
EPOMM (2012): Mobility Budget. In: EPOMM 
E-Newsletter March 2012. URL: http://www.
epomm.eu/newsletter/electronic/0312_EPOMM_
enews.html (14.03 2012).

7.4 Služby obchodníků cyklistům

Pokud podporujeme jízdu na kole jako každodenní způ-
sob dopravy, musíme přirozeně brát v úvahu, že cyklisté 
jsou i spotřebitelé. Tato skutečnost by se měla odrazit 
v realitě. Maloobchodníci často podceňují cyklisty coby 
zákazníky, protože většinou utratí méně peněz než ti, 
kteří přijedou autem. Bere-li se však v potaz to, že cyk-
listé nakupují mnohem častěji a dávají přednost obcho-
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dům v oblasti, kde bydlí, stávají se výhodnou zákaznic-
kou skupinou pro lokální obchodní síť. Takovou, kterou 
si obchodníci mohou pojistit dlouhou řadou speciálních 
nabídek.”61 

Prodejci by neměli zákazníky na kolech podceňovat 
z těchto důvodů:

• zařízení pro zaparkování kol je mnohem levnější 
než parkoviště aut a zabírá méně místa (výstavba 
a údržba), cyklisté mají zpravidla minimální pro-
blémy s parkováním kol;

• spotřebitelé na kolech mnohem častěji navštěvují 
místní obchody namísto velkých předměstských 
nákupních středisek;

• vstřícnost vůči cyklistům zlepšuje reputaci obchodů 
a prodejců coby moderních podniků dbajících na udr-
žitelný rozvoj; 

• obchody spolupracující s cyklisty mohou inzerovat 
cyklistické služby a infrastrukturu a tak získávat 
nové zákazníky.

To jsou hlavní důvody, proč by obchodníci měli uvažovat 
o zavedení příslušných služeb a infrastruktury pro své 
„cyklistické zákazníky“. Každá forma investice do malo-
obchodních struktur pro cyklisty může fungovat na bázi 
win-win situace, tj. oboustranně výhodného principu. 
Maloobchodníci mohou získat zákazníky, nakupování bude 
pro cyklisty pohodlnější a podpoří se místní obchodní síť 
a zásobování. Oslovit cílovou skupinu maloobchodníků 
a místních prodejců, aby investovali do služeb a infra-
struktury vstřícné k cyklistům, se může stát součástí 
kampaní a projektů propagujících cyklistiku.

61 Federální ministerstvo dopravy, výstavby a bydlení (2002)

Uvedeme si některé příklady služeb pro nakupující cyk-
listy.62,63

• Poskytování adekvátního parkovacího prostoru a par-
kovacích zařízení blízko obchodů — rakouská Vídeň 
(1 700 000 obyvatel) například spolupracuje s malo-
obchodní sítí Spar. Po celém městě budují před 
obchody Spar parkovací stojany pro kola pod hes-
lem „jezdi a nakupuj“ („bike and buy“)64, (viz obrá-
zek 68).

• Dodávka nákupů domů — taková služba pojmeno-
vaná „nakup a jeď“ (shop and go)65 existuje napří-
klad v německém městě Mülheim/Ruhr (170 000 
obyvatel). Zákazníci mohou jednoduše nechat své 
tašky v obchodech, které se na projektu podílejí, 
a ty se postarají o dodávku až domů. Dodávková 
služba stojí jen malý poplatek navíc ve výši 3 € 
za jeden odvoz. Tento projekt vznikl ze spolupráce 
Sdružení místních obchodníků a městské správy. 

62 Federální ministerstvo dopravy, výstavby a bydlení (2002)
63 BUND (2008)
64 Město Vídeň (2010)
65 Město Mülheim an der Ruhr (2011)

Obrázek 66: Parkovací stojany pro kola před samoobsluhou Spar, Vídeň (Rakousko)
Zdroj: Rosinak & Partner

• Odkládací skřínky ve větších obchodech — cyklisté 
si v nich mohou bezpečně uložit své věci a tašky 
během nákupu. Německé město Kitzingen (21 000 
obyvatel) nabízí například speciální boxy, v nichž si 
návštěvníci centra města mohou bez problémů odlo-
žit své věci (viz obrázek 67).

• Výpůjční služba speciálních přívěsných vozíků 
za kola — ty ulehčují jízdu s malými dětmi (viz obrá-
zek 68) nebo přesun větších předmětů při nakupo-
vání s bicyklem. Jiná možnost je půjčovna větších 
a menších košíků, které se mohou připnout na kolo 
k převážení nákupu. 

• Servisní služba — poskytování drobné údržby kol 
v době, kdy cyklista nakupuje (kupříkladu dohuštění 
kol, olejování, či opravy).

Kapitola III: Služby cyklistům
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Obrázek 67: Odkládací skřínky v Kitzingenu (Německo) 
Zdroj: Turistické informace Kitzingen, Beer

Základní myšlenkou každé služby, která má propagovat 
použití kol při nakupování, je snaha učinit toto naku-
pování tak pohodlné a jednoduché, jak je to jen možné. 
V tomto kontextu jsou také důležité plánovací strate-
gie — jako například využití pěších zón s povolenou jíz-
dou cyklistů pro zlepšení přístupu obchodních tříd. Jiným 
způsobem jak zvýšit podíl cyklistů, mohou být speci-
fické kampaně tak, jak předvádí následující případová 
studie. 

Obrázek 68: Dětský vozík za kolo
Zdroj: Projekt BICY, www.bicy.it

Případová studie: 

Nakupovat se zvonícím zvonkem na kole  
(Nizozemí)

Tento projekt „nakupuj na kole“ se poprvé reali-
zoval v Breukelenu (15 000 obyvatel) v roce 2006 
jako součást plánu na snížení počtu aut a omezení 
dopravy. Podle úspěšného flámského modelu naku-
pující sbírají známky, které jim umožňují vyhrát 
ceny. Program je řízen konzultační firmou najatou 
městem a opakuje se každý rok. 

Provedení 

Když obyvatelé města navštíví jeden ze 43 zúčast-
něných obchodů na kole, dostanou známku. Plná 
karta s deseti známkami (jedna za návštěvu) jim 
dává šanci vyhrát některou z několika cyklistic-
kých cen. Celkem bylo podáno 550 karet se znám-
kami, což představuje 5500 nákupů. Přes dvě stovky 
lidí doplnily karty svými návrhy, jak by místní 
orgány mohly zlepšit svou cyklistickou politiku. 
Většina se týkala změn dláždění, většího množství 
a lepších parkovišť pro kola a zvýšení bezpečnosti 
ve městě. 66

Více detailů viz: www.belgerinkel.nl 
(pouze v holandštině) 

Obrázek 69: Screenshot webové stránky kampaně
Zdroj: www.belgerinkel.nl (28.11 2011)

Hlavní zúčastněná strana a iniciátor:
• místní správa / řídící orgány městského centra.

Místní zúčastněné strany, které mohou být part-
nerem:
• místní či celostátní maloobchodní firmy;
• cyklistické asociace; 
• místní asociace maloobchodníků;
• pořadatelé městských trhů.

66 Případová studie převzata od Rzewnicki (2009b)
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Další literatura
DIFU — Německý institut pro otázky měst (2012): 
Cyklistická zkušenost — Místní akce pro podporu 
nakupování s kolem. K dispozici na síti: www.
nationaler-radverkehrsplan.de/en/transfers
telle/. 

7.5 Cyklistické doručovací služby

Doručování různých druhů zboží pomocí kola je další pří-
stup. V tomto směru jsou obzvláště rozšířené cyklistické 
kurýrní služby. Avšak vedle známých kurýrů na kole to 
mohou také být lokální městské dodávky na krátké vzdá-
lenosti. Například zvláštní nákladní kola mohou být pou-
žita na dopravu balíků. Malé podniky prodávající potra-
viny, kávu, zmrzlinu, či doručující poštu mohou užívat 
kola jako prostředku dodání.

Jeden příklad služby lokálních dodávek na malé vzdále-
nosti lze najít v centru Londýna (viz http://gnewtcargo.
co.uk/)67. V rumunské Bukurešti jsou nákladní kola pou-
žívána v pilotním projektu jménem “RECICLETA” (viz obrá-
zek 70) pro sběr odpadního papíru (viz Eltis)68. Tento pro-
jekt má na jedné straně za cíl podporu recyklace papíru 
a na druhé nabízí perspektivu práce nezaměstnaným. 

V pražském centru lze již čas od času potkat vlastní 
kurýrní kola například pizzerie, restaurací, rozvoz zboží 
pro každodenní potřebu po jiných maloobchodnících 
apod. 

Obrázek 70: RECICLETA nákladní kolo v Rumunsku
Zdroj: RECICLETA

V rámci programu Inteligentní energie pro Evropu začal 
v roce 2011 projekt „CYCLE Logistika Přesunujte zboží 
na kole“, který měl podpořit používání kol pro pohyb 
a logistiku v centrech měst (více detailů www.cyclelogi-
stics.eu).

67 Stadtschreiber (2011)
68 Dragutescu, Baston (2011)

7.6 Bezpečnostní kódování a zabránění 
krádežím

Jedním ze způsobů, jak snížit riziko krádeže bicyklu, je 
vyrýt do rámu speciální bezpečnostní kód. Ten může být 
buď přímo vyryt do rámu kola (viz obrázek 71), nebo 
k němu připevněn samolepícím štítkem, který lze jen 
těžko odstranit (viz obrázek 72). Služba vyrývání nebo 
nalepení speciálního bezpečnostního kódu je často posky-
tována místní cyklistickou asociací nebo místní policií. 
Kolo vybavené bezpečnostním kódem může být snadno 
přiřazeno právoplatnému majiteli v případě, že je ukra-
deno a nalezeno. Pokud je kolo s bezpečnostním kódem 
ukradeno, je mnohem těžší jej prodat a proto je pro 
potenciální zloděje méně lákavé.

Dobrý způsob jak poskytovat službu vyrývání či nalepo-
vání bezpečnostních kódů na rámy kol je kombinovat ji 
s jinými akcemi, které propagují cyklistiku nebo které 
testují nová kola.69

Obrázek 71: Vyrývací stroj
Zdroj: Pfaerrich 2006, www.wikipedia.org

Obrázek 72: Štítek dokazující, že kolo má kód
Zdroj: ADFC Frankfurt

69 ADFC (2011b)
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7.7 Množnost místní zpětné vazby 
ve městech — služba „web 2.0“ 

Některá města cyklistům umožňují přímou zpětnou vazbu 
ve věcech týkajících se místní cyklistické infrastruktury 
a dalších záležitostí, které mají co dělat s používáním 
jízdních kol. Velmi často mívají místní kontaktní osobu, 
kterou většinou bývá oficiální cyklistický koordinátor 
nebo mluvčí. Cyklisté se s ním mohou spojit, když mají 
nějakou otázku nebo poznámku k lokální cyklistické 
situaci.

Jedním příkladem takové služby zpětné vazby může být 
třeba zřízení speciálního telefonního čísla „střepy na cyk-
lotrase“, případně e-mailové adresy, na kterou mohou 
lidé oznamovat, že někde na cyklistické stezce je napří-
klad rozbité sklo. Švýcarské město Curych zavedlo takové 
číslo a internetovou službu před několika lety70. Německý 
Frankfurt nad Mohanem umožňuje hlásit problémy (jako 
střepy na cestě) a zaznamenat je přímo do interaktivní 
internetové cyklomapy (viz obrázek 73) a dokonce při-
dat vlastní fotografie uvedeného místa.71

70 Město Curych (2004)
71 Město Frankfurt nad Mohanem (2011b)

Ve své době měla i Praha svou tzv. Zelenou linku, na kte-
rou šlo hlásit poruchy infrastruktury, chybějící značení 
či jiné problémy související s cyklistickou dopravou.

Obrázek 73: Screenshot interaktivní mapy s možností zpětné 
vazby Hesensko (Německo)
Zdroj: ivm GmbH / www.meldeplattform-radverkehr.de
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1. Komunikace je nedílná součást dopravní kultury

V úvodu této příručky je zmínka o Asociaci měst pro cyk-
listy, která nevidí největší problém ani ve financích, ani 
ve špatné legislativě, ale v názorech na cyklistickou 
dopravu. Většina z nás se někdy setkala s některým 
z následujících výroků.

• Cyklistou jsem nikdy nebyl, a nikdy nebudu, takže 
mě to nezajímá.

• Proč by měli mít cyklisté povolen vjezd do pěší zóny, 
když tam ani auta nemůžou?

• Copak cyklisté nemohou těch pár set metrů kolo 
vést? 

• Lidé jezdí do práce na kole, protože nemají na auto.

• Správce komunikace nebude udržovat cyklistické 
pruhy.

• Nejprve je třeba řešit motorovou dopravu, cyklisté 
přijdou na řadu hned potom.

• Sport má na starosti kolega — zkuste to ve vedlejší 
kanceláři.

• Rodiče, kteří vozí své děti na kole, ohrožují jejich 
zdraví a životy.

• Smýšlení o cyklistice může být pravicové a levicové, 
mé smýšlení je z velké části pravicové (u jiných 
zase levicové)

Jak ale dosáhnout změny pohledu? Jak oslovit politiky, 
úředníky, veřejnost? Právě na tyto a podobné otázky 
hledá Asociace měst pro cyklisty odpovědi a tento oddíl 
„KOMUNIKACE“ by je mohl zodpovědět. První rada se hned 
nabízí. Pokud chceme vypracovat marketingovou strate-
gii, pak je nutné ji provázat s konkrétními „hardwaro-
vými“ opatřeními (plánování integrující cyklistiku — oddíl 
I., dopravní opatření — oddíl II. a služby oddíl III.). Ať už 
vybudujeme novou cyklostezku nebo zřídíme novou 
úschovnu pro kola, vždy se jedná o dobrý důvod, proč 
hovořit o cyklistické dopravě a kultuře. Vyvrcholením 
celé příručky se tak stává „KOMUNIKACE“, která ovšem 
musí vyústit ve zpracování místní cyklostrategie. Ta musí 
být předem odsouhlasena všemi stranami a finanční zdroje 
na její realizaci by měly být zajištěny již ze začátku. 
Každý plán, který nemá jasně určené finanční zdroje je 
v ohrožení a vyvolává klamné iluze. 

Před vypracováním místní cyklostrategie doporučujeme 
seznámit s několika principy, které mohou pomoci při 
její přípravě: 

Pro začátek je proto velmi důležité vstřebat informace, 
na jakých základech se vůbec komunikace buduje.

• Proč je nutné cyklistiku propagovat?  
(viz kapitola 2.)

• Spolupráce a taktické myšlení  
(viz kapitola 3.)  
Zaměříme se na to, jak rozlišovat mezi klíčovými 
hráči, cílovými skupinami a další stranami. Před-
stavíme také vybrané metody a poznatky z analýzy 
rolí (Actor Analysis) a klíčové momenty cyklistické 
agendy se zaměřením na komunikaci.

• Strategie a prvky marketingové komunikace  
(viz kapitola 4.) 
Marketingem nemyslíme pouze reklamu a vztahy 
s veřejností (Public Relation, PR), ale také vytvo-
ření celkového dlouhodobého konceptu stojícího 
na ústřední myšlence. Jde o to vytvořit „výhodnou 
pozici na trhu (VPT)“ pro produkt jménem „posílení 
využívání jízdního kola“.

• Určování cílových skupin  
(viz kapitola 5) 
Obecně řečeno, cyklistika je téměř pro každého — 
mladí i staří, muži i ženy, lidé z různých sociálních 
tříd nebo v různé fyzické kondici a ve většině pří-
padů i lidé s postižením mohou jezdit na jízdním 
kole. Neexistuje takové poselství, které by zasáhlo 
takto širokou škálu lidí. Poselství musí být zformulo-
váno tak, aby odpovídalo na různé potřeby a touhy 
každé ze skupin.

• Ukázky marketingových kampaní a dalších komu-
nikačních postupů  
(kapitola 6)

• Jak vyhodnocovat dopad propagace?  
(kapitola 7)
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2. Proč je nutné cyklistiku 
propagovat? 

Vraťme se ale na začátek a položme si jednoduchou 
otázku — Proč je nutné vůbec propagovat cyklistickou 
dopravu? V rovinatých oblastech České republiky s rela-
tivně vysokým počtem cyklistů je kolo obecně vnímáno 
spíše pozitivně, nebo alespoň neutrálně (tj. lidé berou 
kola na vědomí, aniž by jim věnovali velkou pozornost). 
Na jiných místech však kolo může vyvolávat negativní 
asociace nebo předsudky; může být vnímáno jako staro-
módní, nepohodlné, nebezpečné, pomalé nebo jen jako 
zábava pro sportovce, která nemá nic společného s kaž-
dodenní dopravou. Jinde může být také jednoduše pova-
žováno za známku chudoby�. Takto uvažují nejen běžní 
občané, ale také většina politiků a lidí ve vedoucích pozi-
cích. Avšak s tím, jak se čím dál více projevuje zátěž 
motorové dopravy, nastává nyní ten správný čas pro odha-
lení obrovského nevyužitého potenciálu, který v sobě 
cyklistika pro města skrývá. 

První překážka na cestě k cyklistice — nutnost pořídit si 
jízdní kolo, byla již do značné míry překonána1. Již v roce 
1996 vlastnil každý druhý obyvatel tehdejších 15 zemí 
Evropské unie jízdní kolo (viz obrázek 1)2, Česko tento 
fakt jen potvrzuje.

Propagace cyklistiky musí být samozřejmě doprovázena 
a provázána s kroky vedoucími ke zlepšování infrastruk-
tury. Pouze za těchto podmínek bude skutečně úspěšná 
a potenciál jízdního kola jako efektivní městské dopravy 
bude využit.

Tato příručka obsahuje všechny aktivity propagace cyk-
listické dopravy, které vedou k posílení cyklistiky jako 
způsobu každodenní dopravy ve městech. Propagací 
v tomto případě nemyslíme pouze marketing, nicméně 
ho také zahrnujeme. 

Informace jsou dostupné také na webu cyklodopravy — 
www.cyklodoprava.cz/marketing/duvody/.

2.1 Zvyky, pocity a překážky

Ani skvěle navržená cyklistická infrastruktura nevede 
automaticky k většímu počtu uživatelů.3 4 Rozhodování 
vedoucí k volbě konkrétního dopravního prostředku je 
poměrně komplexní proces. Volba dopravního prostředku 
a dopravní chování člověka je výsledkem výchovy, pro-
cesu socializace a osobních sklonů a preferencí, na základě 

1 ECMT (2004)
2 (Möller 2007)
3 Data převzata z Urbanczyk (2010) a přizpůsobena
4 Kapitola 2,1 převzatá z Urbanczyk (2010) a upravena

kterých vznikají prostřednictvím racionálního uvažování 
a konkrétní situace dané dopravní návyky jedince. Proto 
se vyplatí snažit se dobře pochopit existující překážky 
a možnosti k jejich překonání. 

Chceme-li ovlivnit lidské chování a volbu dopravního pro-
středku, existuje několik parametrů, na které stojí za to 
se zaměřit. Na rozdíl od vnějších příčin, osobních ome-
zení nebo fyzických skutečností, jako je délka cesty, závisí 
volba dopravního prostředku na vnímání dostupnosti jiných 
přepravních možností. Máme-li své dopravní návyky měnit, 
zvažujeme z osobního hlediska přínosy a náklady jiné 
cesty. Proto je cílem propagace informovat všechny účast-
níky silničního provozu a zvýšit povědomí o všech mož-
nostech dopravy, včetně jízdního kola. 

Obrázek 1: Vlastnictví jízdních kol v EU 15 mezi lety 1991 
a 1996 v přepočtu na 1000 obyvatel
Zdroj: Data převzata od Dekostera; Schollaert 1999

Další důležitou skutečností v propagaci cyklistiky je úloha 
zvyku v lidském životě. My lidé, jsme bytosti založené 
na zvycích, a pokud nás nic nenutí ke změně, budeme 
dál udržovat navyklé způsoby. 

Pouhé vědomí přínosu cyklistiky ke změně nestačí. Často 
stavíme i na předem vytvořených představách a domněn-
kách. Každý člověk, částečně nevědomě, posuzuje jed-
notlivé způsoby dopravy tím, že zvažuje jejich účinnost, 
pohodlí, míru flexibility, cenu, nebo také jednoduše podle 
toho, jak ho daný prostředek baví. Lidé, kteří na kole 
nejezdí vůbec nebo jen málo kdy, většinou považují jízdní 
kolo za pomalé, nebezpečné a nepohodlné. Mnoho z nich 
je poté, co usednou do sedla překvapeno, jak rychlý, bez-
pečný a pohodlný dopravní prostředek to je. Povede-li 
se prostřednictvím propagace přimět lidi k tomu aby kolo 
zkusili, často je to přesvědčí o výhodách cyklistiky.

Lidské uvažování ovlivňuje také řada vnějších faktorů. 
Některé z nich mohou být do určité míry změněny, jiné 
jsou ale trvalé. Mezi ovlivnitelné věci, jakkoli těžká může 
být jejich změna, patří celkový obraz, kvalita, nálada 
nebo politika a plánování. Zatímco mezi těžko měnitelné 
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faktory patří počasí, topografie a společenské normy 
(např. v některých zemích není jízdní kolo považováno 
za vhodný dopravní prostředek pro ženy)5, což ovšem 
není případ Česka. 

Je jasné, že účinná propagace musí pracovat jak s infor-
macemi, tak i s lidskou zkušeností. Proto by komunikace 
za účelem růstu cyklistiky měla zahrnovat tři základní 
části: 

• informace o konkrétních možnostech (věcné zlep-
šení);

• komunikace symbolických zisků (hodnot);

• ukázky konkrétních životních situací na příkladech 
z praxe.

2.2 Užitek a důvody pro cyklistiku

Existuje řada věcných a pádných důvodů, proč je jež-
dění na kole účinným způsobem dopravy ve městě. Podle 
toho komu takové sdělení směřujeme (viz. kapitola IV., 
podkapitola 5, Cílové skupiny), vypadá i bodový seznam 
argumentů. Následuje ukázka, jak může vypadat takový 
seznam určený pro politiky a vedoucí pracovníky.

Existují i jiné seznamy (např. na webu), které jsou určeny 
k oslovení každého člověka bez ohledu na jeho úlohu 
ve veřejném životě (odkazy na ně najdete v oddíle „další 
literatura“ na konci kapitoly).

Při rozhovorech s politiky a vedoucími pracovníky je 
zejména užitečné zdůraznit, že cyklistika je výhodná 
a důležitá investice a že má další pozitivní efekty, které 
jsou s nárůstem počtu cyklistů spojeny. Na druhou stranu 
při komunikaci s širší veřejností je potřeba vedle faktů 
a rozumových argumentů zmínit také emocionální a sym-
bolickou stránku věci. Informace jsou dostupné i na webu 
cyklodopravy — www.cyklodoprava.cz/marketing/duvody/.

2.2.1 Sedm důvodů pro jízdní kola

Ježdění na kole po městě:6

• je zábavné a velmi pohotové;
• zlepšuje váš každý den;
• je úsporné;
• je zdravé;
• je bezpečné;
• chrání kulturní dědictví  

evropských historických měst;
• respektuje životní prostředí.

5 City of London Planning Division (2005)
6 Pez (1998)

1. Je to zábavné a velmi pohotové

Jízdní kolo opakovaně vítězí v soutěži o nejlepší vynález 
uplynulých 200 let. Důvod je prostý, ježdění na kole je 
jednoduše zábava. Cyklistika dává lidem pocit svobody, 
který vysedáváním v autě nikdy nemohou získat. Záži-
tek, když svištíte na kole z kopce, ten v autě jednoduše 
nezažijete. Na kole si také můžete zvolit svojí vlastní 
cestu. V sedle můžete projíždět úzkými uličkami, podél 
potoků nebo „řezat“ zatáčky takovým způsobem, o kte-
rém se vám v autě ani nezdá.

2. Cyklistika zvyšuje kvalitu života a zlepšuje veřejná 
prostranství

Cyklistika dělá z města lepší místo pro život.7 Lidé na kole 
si více všímají podnětů ve svém okolí a mohou na ně rea-
govat. Ze sedla bývají lidé vnímaví k místům, cítí pocit 
sounáležitosti a posilují tak sousedského ducha. Ve měs-
tech s rozvinutou cyklistickou kulturou neslouží kolo jako 
pouhý dopravní prostředek, ale stává se i výrazem život-
ního stylu. Představuje totiž svobodu, nespoutanost 
a radost z pohybu. Na kole také může jezdit téměř každý, 
a proto funguje jako společenský tmel. Ať jste boháč 
nebo chudák, „kravaťák“ nebo děcko, každý může mít 
požitek z jízdy.

Životní prostředí ve městech v současnosti trpí nejvíce 
hlukem z dopravy. Podle studie projektu Evropské unie 
s názvem Silence jsou motorová vozidla největším zdro-
jem hluku ve městech.8 Světová zdravotnická organizace 
varuje, že každý třetí občan EU je vystaven hluku, který 
ho velmi obtěžuje9. Více jak 1/8 obyvatel je přitom vysta-
vena takovému hluku, který poškozuje zdraví člověka 
(WHO 2003).10 Stálá hluková zátěž způsobuje poruchy 
spánku, stres a vysoký krevní tlak. Zlepšení podmínek 
pro městskou cyklistiku dokáže nahradit krátké cesty 
auty „tichou dopravou“ — jízdou na kole nebo chůzí.

3. Ježdění na kole je úsporné

• Jakou cenu skutečně platíme za dopravu  
a ztracený čas? 

V zemích EU dosahují náklady na dojíždění v průměru 
13 % (2005) z celkových nákladů domácnosti.11 Jelikož 
ceny pohonných hmot trvale rostou, částka se v budoucnu 
ještě bude zvyšovat. Ačkoli nedokážeme snížit kupní cenu 
vozu, podaří-li se nám nahradit některé krátké cesty jíz-
dou na kole, ušetříme za palivo, parkování, poplatky 
a údržbu. Mezi náklady na dopravu patří také ztracený 
čas. Podle odhadů ušetří ve Velké Británii každý, kdo 
přesedne z auta, průměrně 90 EUR týdně. 

7 Chapter 2.2,1 based on Urbanczyk (2010) and edited
8 Cycling Promotion Fund Australia (no year)
9  Zdroj: www.silence-ip.org (5.2 2012)
10 To odpovídá hluku 55 Ldn 37 dB (A)
11 To odpovídá hluku 65 Ldn dB (A)
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V řadě měst, která trpí nadměrnou motorovou dopravou 
je dojíždění na kole nejrychlejším způsobem dopravy. 
V některých evropských městech je dnes průměrná ces-
tovní rychlost auta dokonce nižší, než před sto lety! 
Dokonce i průměrně fyzicky zdatný cyklista dokáže před-
honit auta, autobusy nebo tramvaje. Na kole neztrácíte 
čas hledáním místa na parkování. Kolo zamknete větši-
nou přímo na místě, kam jedete. 

Obrázek 2: Cestovní čas ve vztahu k délce cesty (chůze, 
autobus, vlak, auto, jízdní kolo)
Zdroj: Urbanczyk 2010, citace Dekoster Schollaert 1999

Doba cestovního času (DCČ) zahrnuje časovou investici 
potřebnou jak na samotnou jízdu, tak i docházku a čekání. 
Cena ztraceného času, zejména při dojíždění po přetí-
žených silnicích, patří mezi nejvyšší cestovní náklady. 
Zkrácení doby cestovního času (ZDCČ) ukazuje na úspory, 
které získáme zkrácením cestovní doby.12 Počítáme-li 
celou cestu „ode dveří ke dveřím“, na vzdálenost do 5 km 
je nejrychlejší dopravní prostředek po městě jízdní kolo. 
Na tabulce 1 níže najdete srovnání doby cestovního času 
kola s ostatními dopravními prostředky. 

• Jaké externí náklady má dojíždění autem a na jízdním 
kole?

Externí náklady jsou další dopady dojíždění, u nichž lze 
předpokládat, že stojí další peníze, které ale nejsou hra-
zeny přímo dojíždějícím. Zahrnují například cenu 
na výstavbu a údržbu dopravní infrastruktury, znečistěné 
ovzduší, obtěžování hlukem, dopravní zácpy, zábor a zne-
hodnocení půdy, stres a ztráty při dopravních nehodách. 

Dobrým příkladem rozdílné míry externích nákladů jsou 
ztráty způsobené dopravními nehodami. Statistiky uka-
zují, že ačkoli se cyklisté zdají být ohrožení motorovou 
dopravou, ve skutečnosti je jejich nehodovost velmi 
nízká. Na bedra cyklistů jde tedy pouze zanedbatelná 
část nákladů a dopravních nehod. Navíc, jak již bylo 
řečeno dříve, stále platí pravidlo, že čím více cyklistů, 
tím nižší je riziko dopravních nehod v ulicích. Mezi další 
externí náklady patří třeba cena za cyklistickou infra-
strukturu. V porovnání s jinými druhy dopravy je ale tato 

12 VTPI (2009), Forester (1994)

částka přepočteno na uživatele velmi nízká. K dobrému 
výsledku přispívá, že cyklistická infrastruktura vykazuje 
na jeden m2 — díky vyšší hustotě jízdních kol v jednom 
jízdním pruhu — výrazně větší přepravní kapacitu. Cyk-
listé také nevypouští žádné znečišťující látky do ovzduší13.

Externí náklady Cyklodoprava Automobilová 
doprava

Výskyt dopravních 
nehod Nízký Vysoký

Náklady na 
infrastrukturu Nízké Vysoké

Množství 
znečišťujících látek Žádné Vysoké

Tabulka 1: Tabulka 1: porovnání externích nákladů 
cyklistické a automobilové dopravy
Zdroj: vlastní zdroje

• Nakupování na kole.

Lidé ve městě chodí nejčastěji nakupovat tam, kam by 
šlo snadno dojít i pěšky nebo dojet na kole. Ačkoli cyk-
listé podle výzkumu dělají menší nákupy oproti motoris-
tům, chodí zase nakupovat výrazně častěji. Ve výsledku 
utratí lidé na kolech při nákupech více peněz, než moto-
risté.14

Studie dále ukazují, že investice do opatření ke zvýšení 
počtu cest na kole mají prokazatelnou finanční návrat-
nost. Například v Kodani vypočítali, že na každém kilo-
metru, který člověk ujede na kole, se ušetří v průměru 
jeden dolar za zdravotní péči.15 Projekt „Anglie na kole“ 
(Cycling England) hodnotil příklady různých opatření 
na podporu cyklistiky (např. projekty „Nasedni“, Bike IT, 
„Škola cyklistiky“, Cycle Training nebo „Londýnská síť 
cyklotras“, London Cycle Network) a zjistil, že jak inves-
tice do infrastruktury, tak i propagace vykazují finanční 
návratnost. Jestliže opatření vedou skutečně k nárůstu 
počtu cest na kole, pak podle studie přispívají ke zmír-
nění dopravní kongesce, zlepšení kvality ovzduší a sní-
žení nákladů na zdravotní péči. Ačkoli nelze obecně říci, 
že každé opatření pro jízdní kola přináší okamžitý přímý 
zisk, zvýšený počet cest na kolech přináší široký pozi-
tivní efekt, který časem ukáže, že investice do cyklistiky 
se více než vyplatila.16 

4. Ježdění na kole je zdravé

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je druhým 
největším zdravotním rizikem po kouření fyzická pasi-
vita. Tělesná pasivita je hlavní příčinou mnoha úmrtí 
a chorob obyvatel ve vyspělých zemích. Nedostatečný 

13 Vermeulen (2003)
14 Údaje z města Graz (2006)
15 Zdroj: www.copenhagenize.eu
16 Cycling England, “Anglie na kole” (2007)
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pohyb také zapříčiňuje ekonomické ztráty díky vyšší 
nemocnosti zaměstnanců spojené s absencí v práci.17 
Časté dojíždění na kole zlepšuje kondici, která na oplátku 
zvyšuje naši obranyschopnost proti běžným onemocně-
ním. Pozitivně ovlivňuje funkce srdce, krevního oběhu 
i imunitního systému. Lepší kondice zmírňuje pocity 
bolesti, zlepšuje celkové držení těla a vede tak celkově 
k vyšší kvalitě života člověka — což se na druhou stranu 
projevuje sníženými výdaji na zdravotnictví. 

Ježdění na kole funguje také jako všem dostupné dechové 
cvičení a účinná metoda redukce nadváhy. Když na kole 
nakupujete nebo dojíždíte do práce, nestojí vás toto cvi-
čení žádný čas navíc. Svůj díl fyzického pohybu mohou 
tak získat i velmi vytížení lidé, kteří jinak nemají žádný 
volný čas. S tím, jak se nadváha stává v rozvinutých 
zemích stále větším problémem, narůstá i význam jízd-
ního kola jako prostředku k dobré fyzické kondici. V České 
republice v roce 2013 proběhl druhý ročník kampaně 
„Nakupuj na kole“ realizovaný sdružením NaKole. Za zmínku 
také stojí kampaň „Do práce na kole“, která letos zazna-
menala již třetí ročník s celkovou účastí 11 českých měst.

Je známá pravda, že pohyb přispívá k lepší duševní kon-
dici. Fyzická aktivita stimuluje chemické procesy v mozku 
a lidé se po ní cítí lépe a spokojeni. Na druhou stranu 
pasivní „sedavý“ život zvyšuje riziko výskytu deprese, 
která na oplátku zase podněcuje člověka k spíše pasiv-
nímu životnímu stylu. Pravidelné ježdění zlepšuje jak 
tělesnou, tak i duševní stránku života.

Cyklistika je skvělá v jedné věci, abyste dokázali na kole 
někam dojet, nemusíte mít nikterak skvělou kondici. 
Přesto si můžete být jistí, že na místo benzínu každým 
kousíčkem cesty spalujete vlastní kalorie.

Jestliže žijete kancelářským životem nebo máte stresu-
jící práci, ježdění na kole vám pomůže vydechnout a pro-
čistit si hlavu. Fyzický pohyb totiž produkuje v mozku 
serotonin, o kterém je známo, že vyvolává pocit úlevy 
a spokojenosti. Ale nejen to, pořádná projížďka vám 
umožní odpočinout si od běžných starostí a nahlédnout 
věci z nové perspektivy. 

5. Cyklistika je bezpečná

Ve městech, kde jezdí málo cyklistů, považují lidé často 
ježdění na kolech za nebezpečné. Důraz na nošení bez-
pečnostních přileb, reflexních vest a jiných „výstraž-
ných“ pomůcek toto riziko vlastně naznačuje. Je to ale 
bohužel stejné jako s dalšími obavami — obava z ježdění 
po městě se jednoduše nezakládá na faktech. Ačkoli jsou 
chodci a cyklisté jistě zranitelnější než motoristé, ve sku-
tečnosti umírá mnohem více lidí na následky fyzické pasi-

17 Ibid

vity než při nehodách na kole.18 Podívejme se například 
na Rakousko — v roce 2003 zde zemřelo při nehodách 
na jízdních kolech 56 obyvatel, zatímco na následky 
fyzické pasivity jich zesnulo více jako 6 500.19

Ježdění na kole není samo o sobě nebezpečné, některé 
situace se ale mohou nebezpečnými stát. Dochází k tomu 
v případech, kdy se jednotliví uživatelé navzájem nere-
spektují, když porušují pravidla nebo když někdo udělá 
závažnou chybu. Na druhou stranu tyto situace a z nich 
plynoucí ohrožení lze účinně omezovat. Zásadní je odpo-
vídající cyklistická infrastruktura a respekt k dopravním 
pravidlům, podstatného účinku ale lze také dosáhnou 
kampaněmi zaměřenými na různé cílové skupiny.

Možná byste očekávali, že s přibývajícími cyklisty stoupne 
ve městě i nehodovost na jízdním kole. Ve skutečnosti 
je ale pravý opak pravdou. Například v dánském městě 
Odense vzrostl počet cest na kolech mezi lety 1996/1997 
až 2002 o 20%, počet nehod s účastí jízdního kolo přitom 
za stejné období o 20% klesl.20 Proto lze říci, že čím větší 
je podíl cest na kole v celkové dopravě, tím nižší je prů-
měrná nehodovost cyklistů. Jedním z důvodů je, že lidé, 
kteří častěji jezdí, si v sedle více věří. Stejně důležité 
ale je, že čím více cyklistů jezdí po ulicích, tím lépe si 
na ně ostatní zvyknou a dávají dobrý pozor. Vzrůstající 
počet cest na kole mění také chování řidičů: tím, jak 
i někteří motoristé častěji využívají jízdní kolo, získá-
vají vlastní zkušenost, jak se cyklista cítí mezi auty.

6. Cyklistika chrání kulturní dědictví evropských his-
torických měst

Evropská města a tudíž i ta česká jsou výjimečná. Mají 
totiž kompaktní strukturu, která umožňuje bydlení, práci 
i rekreaci vše na jednom místě. Evropské dědictví histo-
rických měst s hustým osídlením a krátkými vzdálenostmi 
je ideální pro pěší docházku nebo dojížďku na kole. 
Takové uspořádání snižuje potřebu dlouhého cestování 
a tím i nutnost motorové dopravy. 

Jízdní kolo bylo první prostředkem městské hromadné 
dopravy v Evropě poloviny 20. století. Zejména v letech 
před a po II. světové válce bylo kolo rozšířeným a dostup-
ným dopravním prostředkem pro každodenní cesty.21 

Tabulka 2 ukazuje podíl cest jednotlivých druhů dopravy 
při každodenních aktivitách ve 27 zemích Evropské Unie.

Od šedesátých let minulého století stoupá díky suburba-
nizaci s nízkou hustotou obyvatel a rozptýlenému osíd-
lování i počet vlastnictví osobních automobilů. Cesty 
auty se postupně staly dominantním způsobem dopravy.22 

18 WHO (2004)
19 Zdroj město Graz (2006)
20 WHO (2006)
21 de la Bruheze, Veraart (1999)
22 European Environment Agency (2006)
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Potřeba překonávat dlouhé vzdálenosti zbavila cesty 
pěšky a na kole jejich atraktivity, závislost na motorové 
dopravě prudce vzrostla a způsobila úpadek městského 
prostředí.23 Ačkoli tento trend není ještě zcela překo-
nán, od 90. let existuje řada pokusů jak odvrátit jeho 
následky pomocí vytvoření „města krátkých vzdáleností“. 
Navíc v řadě evropských měst probíhá proces re-urbani-
zace, který dokazuje, že mnoho obyvatel chce žít ve měs-
tech.24 Tento trend znamená příležitost pro znovu zave-
dení jízdního kola jako významného městského 
dopravního prostředku. 

23 WHO (2006)
24 Priemus (2003)

Narůstající důležitost měst jako atraktivních míst pro 
život podtrhují tři současné vývojové trendy. Zaprvé, 
dochází k demografickým změnám — stárnoucí populace 
potřebuje krátké vzdálenosti a síť služeb, které jsou 
možné pouze v městských areálech. Zadruhé, mezi lidmi 
vzrůstá popularita městského životního stylu. A za třetí, 
velikost domácností se stále zmenšuje. Tyto trendy vytvá-
řejí dohromady podmínky, které činí jízdní kolo stále 
dominantnějším dopravním prostředkem v hustě osídle-
ných oblastech.

Hlavní dopravní prostředky každodenních cest ve 27 zemích EU

% auto % veřejná doprava % chůze % jízdní kolo % motocykl % jiný

EU 27 52,9 21,8 12,6 7,4 2,1 1,4

Belgie 61,2 16,5 5,1 13,4 0,4 1,1

Bulharsk 32,7 28,2 30,1 1,8 0,4 1,0

Česká Rep. 36,2 36,8 15,8 7,2 1,5 0,5

Dánsko 63,4 11,8 3,7 19,0 0,2 1,6

Německo 60,9 14,8 7,1 13,1 1,5 1,4

Estonsko 37,2 31,3 22,0 4,7 0,3 1,2

Řecko 46,1 25,1 16,5 2,7 7,3 1,6

Španělsko 47,4 30,2 14,5 1,6 3,7 1,2

Francie 63,7 20,1 9,4 2,6 2,3 0,7

Irsko 67,7 14,2 12,2 3,2 0,4 1,3

Itálie 54,4 18,2 14,4 4,7 5,2 0,9

Kypr 89,2 4,6 2,8 0,3 2,0 0,4

Litva 29,0 63,3 25,1 7,5 0 0,9

Lotyšsko 48,5 29,9 12,9 5,1 0,2 0,8

Lucemburg 63,6 28,4 5,7 1,7 0 0,1

Maďarsko 28,2 35,3 11,6 19,1 1,2 0,2

Malta 64,7 25,9 5,9 0 0,6 1,0

Nizozemí 48,5 11,0 3,0 31,2 1,7 2,9

Rakousko 61,3 20,1 8,0 8,0 0,9 0,9

Polsko 43,0 31,4 14,2 9,3 0,6 0,2

Portugalsko 52,9 21,9 17,7 1,6 1,1 1,4

Rumunsko 30,3 26,5 28,9 5,2 0,5 1,5

Slovinsko 68,4 10,3 12,6 6,9 0,7 0,4

Slovensko 32,3 30,9 22,9 9,5 0,5 0,6

Finsko 61,9 12,6 10,2 12,5 0,1 2,4

Švédsko 52,0 19,8 11,4 17,1 0,3 1,9

Velká Británie 56,7 22,1 13,4 2,2 1,2 3,5

Tabulka 2: Tabulka 2: Hlavní dopravní prostředky každodenních cest ve 27 zemích EU (hodnoty chybějící do 100% jsou 
způsobené volbou kategorií „nedopravuji se denně/pravidelně“ a „bez odpovědi“. Výzkumný vzorek byl přibližně 1000 obyvatel 
v každé zemi, vyjma Malty, Kypru a Lucemburska, kde činil vzorek přibližně 500 obyvatel)
Zdroj: Data from European Commission (Publisher) (2011)
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Volný prostor je uvnitř evropských měst velkou vzácností, 
a proto města potřebují prostorově nenáročný účinný 
dopravní systém. A jízdní kolo tyto požadavky splňuje. 
Na krátké vzdálenosti je velmi rychlé a ať již jede nebo 
stojí, zabírá velmi málo místa. Do historických měst nebo 
míst s hustou zástavbou se cyklistická infrastruktura 
skvěle hodí a nezbytně nevyžaduje velké prostorové 
intervence ani investice.

7. Cyklistika je ekologicky šetrná forma dopravy 

Klimatické změny a vyčerpání neobnovitelných zdrojů 
jsou stálou agendou celosvětových politických debat, 
stejně akutní jsou ale dopady motorové dopravy na životní 
prostředí obyvatel, zejména zvýšené emise v ovzduší 
(NOx, CO2, SO2) a jemný polétavý prach. Krátké cesty 
auty navíc generují neadekvátně vyšší množství škodli-
vin, než cesty na dlouhé vzdálenosti. Abychom dobře ilu-
strovali jejich měřítko — 30 % cest auty je kratších než 
3 kilometry, 50 % cest je kratších než 6 kilometrů.25 Tato 
skutečnost představuje velkou výzvu ke změně způsobu 
dopravy. 

Ve srovnání s jinými oblastmi vypadá snížení emisí CO2 

z dopravy zvláště slibně. Úbytek by mohl činit až 13 % 
(IFEU 2008). Německé město Mainz spočítalo, že jízdní 
kolo by mohlo ke snížení emisí významně přispět (viz 
obrázek 3).26 Studie skupiny Britští cyklisté ve veřejném 
zájmu (British Cyclists’ Public Affairs Group) prokázala, 
že dokonce i skromné zvýšení počtu cyklistů může způ-
sobit pokles emisí v Británii až o 6 %. Kdyby se cyklistika 
v Británii dostala až na úroveň Holandska (tj. 27 % všech 
cest vykonají lidé na jízdních kolech), mohlo by to způ-
sobit snížení emisí až o 20 %.27 

25 Dekoster, Schollaert (1999)
26 IFEU (2008)
27 Davies (1995)

I kdyby se elektrické automobily a další nízko-emisní 
vozidla staly v budoucnu masově prodejnými, nepřinesly 
by výraznou úlevu od zamoření hlukem, bariérového 
efektu vozidel, záboru půdy silniční infrastrukturou, 
vyčerpávání zdrojů a problému s nakládáním s použitými 
díly a automobily.

Obrázek 3: Potenciál úspor v % podle různých opatření
Zdroj: Urbanczyk 2011
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3. Spolupráce a taktické myšlení 
Asociace měst pro cyklisty bude sice dlouhodobě inicio-
vat výměnu zkušeností mezi městy formou workshopů, 
bude inspirovat a podněcovat města, aby podnikala kon-
krétní kroky v propagaci cyklistiky a učila se navzájem 
jeden od druhého, ale klíčovou roli koordinace a komu-
nikace na městské úrovni má být v kompetenci oficiálně 
jmenovaného městského cyklokoordinátora, který v rámci 
svých aktivit zajišťuje aktivní podporu cyklistické dopravy 
a implementaci nejen konkrétních cyklodopravních kroků, 
ale i marketingových opatření. Funkce cyklokoordiná-
tora je detailně popsána v oddíle I. Strategie plánování 
(kapitola 7), na webu www.cyklomesta.cz/rubriky/cyk-
lokoordinatori/, nebo na stránkách EnCYKLOpedie. Jeho 
komunikační aktivity se budou zaměřovat jak na kon-
krétní cílové uživatele, tj. každého jedince v dopravě, 
takna politiky a vedoucí pracovníky, kteří jsou stejně tak 
důležití jsou pro rozvoj cyklistiky. 

Proto se nyní zaměříme na to, jak rozlišovat mezi klíčo-
vými hráči, cílovými skupinami a další stranami. Před-
stavíme také vybrané metody a poznatky z analýzy rolí 
(Actor Analysis) a klíčové momenty cyklistické agendy 
se zaměřením na komunikaci. To vše vytváří širokou vědo-
mostní základnu, která pomůže lidem v českých městech 
formovat procesy komunikace a spolupráce.

Má-li být naše snaha o propagaci a posílení cyklistiky 
úspěšná, budeme vždy potřebovat podporu a pomoc řady 
rozdílných hráčů. Ať již budeme pracovat s veřejnou 
správou, se sdružením cyklistů nebo jiným typem orga-
nizace, vždy bude klíčová spolupráce, partnerství a další 
způsoby vzájemné podpory. Nicméně díky tomu, že budeme 
nuceni pracovat s partnery, kteří budou do spolupráce 
zahrnuti různou měrou, je nutné si uvědomit, jaká podoba 
spolupráce je pro nás žádoucí.28 Je nutné si uvědomit 
jak s jednotlivými skupinami komunikovat a jakým způ-
sobem je zapojit do agendy na podporu cyklistiky. V mezio-
borovém výzkumu29 se pozice zainteresované strany 
(Stakeholder) definuje takto: „Zainteresovanou stranou 
je osoba, skupina nebo instituce, jejíž potřeby a zájmy 
přispívají k řešení problému (tj. nízký podíl jízdních kol 
v dopravě), v první fázi bez rozlišení, jestli pozitivně, 
nebo negativně. V průběhu realizace tyto strany formu-
lují své potřeby a přebírají vymezené zájmy. Podílejí 
se na definování problému a jeho vyjádření způsobem 
a znalostmi, které jsou jim vlastní. Podílejí se na hod-
nocení společenské relevance a proveditelnosti výsledků, 
a proto jsou pro vyřešení problému velmi důležité.“30 

Naproti zainteresovaným stranám stojí běžní hráči, kte-
rými jsou všechny každodenní postavy a instituce, které

28 Převzato z FGM-AMOR (Publisher) (2011)
29 Tento termín představuje takový výzkum, který zahrnuje jak 

vědecké znalosti, tak i praktické znalosti se zaměřenímna řešení 
konkrétních problémů.

30 Becker, Jahn (2006)

tvoří místní/krajskou společnost. Jelikož všichni nutně 
nepřispívají k problému (nevyužitý potenciál cyklistické 
dopravy), nepovažujeme je za zainteresované strany. 

Mezi cílové skupiny patří uživatelé dopravy/cestující, 
po kterých chceme změnit zaběhnuté dopravní návyky. 
Můžeme je rozlišit podle demografie, uživatelského cho-
vání nebo životního stylu (viz kapitola 5). Cílovou skupi-
nou mohou být i samosprávy (vedoucí pracovníci/ politici 
a úředníci) nebo místní podnikatelé. Záleží na perspek-
tivě spoluúčastníka, tj. jestli se jedná například o část 
úřadu, poskytovatele služeb nebo neziskovou organizaci. 

Zainteresované strany jsou nicméně vždy aktéry míst-
ního života. Jsou to strany, které mají vliv na provádění 
jednotlivých opatření vedoucích k cíli, např.:

• obecní, krajští a státní politici/ městské rady, 
státní úřady/ obecní a městské úřady, magistráty, 
správci komunikací;

• policie;
• místní podnikatelé a firmy;
• lékaři specialisté, zejména ti zainteresovaní 

v otázkách veřejného zdraví, prevence obezity 
a duševního zdraví

• poskytovatelé energií;
• organizace hájící občanská práva, ekologická 

sdružení a skupiny a další „neziskovky“;
• vzdělávací zařízení: školky, školy, vysoké školy;
• provozovatelé veřejné dopravy;
• zájmová sdružení obchodníků a podnikatelů;
• turistické spolky a organizace;
• profesní organizace, hospodářské organizace; 
• média.

Představitelé zainteresovaných stran jsou ale také jen 
obyčejní lidé, kteří chodí pěšky nebo jezdí na kole a jejich 
chování je proto ovlivněno jejich osobní zkušeností. Takže 
ve výsledku se obě strany — cílové skupiny i zaintereso-
vané strany složitě propojují.31

Mezi nejdůležitější zainteresované skupiny patří: 

• městští a krajští dopravní odborníci, kteří pracují 
na městských/ krajských úřadech (vedoucí odborů 
a lidé s pravomocí);

• obecní/ magistrátní/ krajští politici v městské radě;
• městští a dopravní odborníci v poradenských (pro-

jekčních) firmách.

Lze říci, že dobře zvládnuté zapojení zainteresovaných 
stran je správný základ k tomu, aby se cyklistika stala 
součástí místní dopravní kultury. Abyste dokázali zainte-
resované strany pro spolupráci získat, je dobré mít na mysli 
následující body.

• Kdo je tou zodpovědnou stranou pro daný cíl nebo 
část projektu? Na které argumenty slyší?  viz ana-
lýza zainteresovaných stran (kapitola 3.1).

31 Odstavec byl převzat z Thiemann-Linden et al. (2010)
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• Jaký je scénář komunikace a postupu zapojení? 
 viz plán na zapojení zainteresovaných stran (kapi-
tola 3.2).

• Jak se mohou zainteresované strany podílet z dlou-
hodobého hlediska?  viz síťování (kapitola 3.3).

Klíčové faktory úspěšné komunikace

Pro komunikaci vedoucí k udržitelné dopravní kultuře 
existují vzhledem k dané definici dopravní kultury (viz 
úvod tohoto sborníku) následující klíčové faktory.32

• Po všech těch debatách, přích a disputacích ohledně 
dopravní politiky nyní nastal čas, kdy je napříč všemi 
politickými uskupeními ve městě nutné vytvořit 
dlouhodobý rámcový konsensus týkající se rozvoje 
města a dopravy, to zahrnuje širokou politickou, 
mezilidskou a administrativní spolupráci. 

• Většinou se objevují postavy, které dodávají pro-
cesu změny dlouhodobou dynamiku.

• Pravidlo změn ve městě — racionální postupy musí 
brát úvahu emocionální stránku věci, jak je napří-
klad vysoká uživatelská citlivost vůči kvalitě veřej-
ných prostor. 

• Abychom pracovali profesionálně, musíme zacho-
vávat pravidla komunikace i během fáze tvorby 
představ a idejí, tzn. dbát na celistvost a sevřenost 
komunikace a dodržovat pravidla používání jednot-
ného dizajnu.

• Navrhovaná opatření pro včlenění cyklistiky potře-
bují být technicky vyspělá a velmi kreativní zároveň 
a to ve dvou směrech; v konkrétním provedení 
i ve způsobu, jakými budou komunikovány.

• Perspektiva musí být stavěná z pohledu uživatele 
a cest ode dveří ke dveřím, tak nejlépe představí 
různé možnosti dopravních prostředků a služeb 
a jejich kombinací.

Komunikace probíhá na různých úrovních:

• při vyjednávání dohody a spolupráci se zodpověd-
nými profesními hráči;

• při vyjednávání zkušeností a názorů s občany (učení 
se navzájem);

• při výměnách mezi účastníky v dopravě (více samo-
regulace);

• komunikace jako performance (zaujmout lidi pomocí 
výrazu a vyvoláním emocí).

3.1 Analýza zainteresovaných stran

Má-li být propagace cyklistiky úspěšná, je zcela zásadní 
vést správně komunikaci, spolupracovat a zapojovat 
různé zainteresované strany, k čemu nám může poslou-
žit metoda analýzy aktérů.33 Spolupráce s různými zain-
teresovanými strany musí být šitá na míru. Mezi různé 

32 Deffner/Goetz (2008)
33 Deffner/Goetz (2008)

strany patří politici, dopravní inženýři, podnikatelé, školy, 
příznivci a členové cyklistických sdružení. Ke každé sku-
pině je nutné přistupovat trochu jinak:

• dávejte příznivcům najevo, že je jejich pomoc uži-
tečná;

• vyjádřete uznání odborných znalostí, i když právě 
nedochází ke shodě na politické úrovni;

• s politiky otevírejte politické otázky, nezabředá-
vejte s nimi do technických diskusí;

• s úředníky je dobré zacházet opatrně, nejsou zod-
povědní za politická rozhodnutí, ale mohou být 
velmi vlivní. 

Pro lepší orientaci nám může posloužit metoda analýzy 
aktérů. Za tímto účelem skupiny inženýrů a architektů, 
cyklistů a dalších stran pracují spolu, aby pojmenovali 
každou zainteresovanou stranu a zvážili ji podle její pri-
mární nebo sekundární důležitosti. Kdo jsou potenciální 
spojenci, příznivci nebo oponenti? Jak jsou silní? 

Obrázek 4: 

Partneři

Příznivci

Protivníci

Nezúčastněné 

strany

V
liv

ví
ce

m
én

ě

Postoj k problému
pozitivní negativní

Spolupracujte Začleňte

Využijte Informujte

Základní struktura analýzy zainteresovaných stran
Zdroj: Vlastní shrnutí upravené z GZT (Publisher) / 
Godefrooij et al. (Ed.) (2009)

Obrázek 4 představuje skvělý nástroj pro analýzu růz-
ných zainteresovaných stran a jejich postavení. Pomocí 
něj můžeme zjistit, jaká je současná pozice klíčových 
hráčů a kam bychom je chtěli posunout během spolu-
práce, plánování a dalších aktivit. Zainteresované strany 
můžeme hodnotit podle jejich důležitosti, podle míry 
pozitivního nebo negativního přístupu k problematice 
a můžeme je přibližně členit na partnery, protivníky, pří-
znivce a nezúčastněné strany. Ačkoli se jedná pouze o při-
bližné kategorie, toto rozčlenění nám může pomoci zvo-
lit správný přístup vedoucí k úspěchu.

Schéma představuje matici, ve které jsou různí hráči umís-
těni podle jejich přístupu a vlivu na proces. Zatímco zelené 
šipky indikují kýžený směr pohybu, červené ukazují, jakému 
posunu bychom se měli raději vyhnout. Z oponentů chceme 
raději udělat partnery, příznivce nebo selže-li ostatní, 
alespoň nezúčastněné strany. Mějme na vědomí, že příz-
nivci mohou být užiteční k tomu, aby přiměli partnery 
k pevnějšímu závazku. Nová partnerství mohou vznikat 
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navázáním spolupráce s příbuznými organizacemi (např. 
sdružení na podporu chůze nebo sdružení seniorů) tím, 
že rozšíří svojí podporu i na opatření vstřícná k cyklistům. 
Na začátku analýzy zainteresovaných stran je dobré vytvo-
řit si dva různé pohledy. Jeden, který postihuje součas-
nou situaci a druhý, který ukazuje, kam bychom se v pro-
cesu plánování a zavádění změn chtěli dostat během 
příštího měsíce až jednoho roku. 

Zřetelně se nám ukáže, zdali je užitečné nebo dokonce 
nutné vyvinout snahu k dosažení některé určité zaintere-
sované strany a co tím získáme. Nositelé tohoto zájmu by 
měli dokázat jasně formulovat, proč by měla ta která sku-
pina být oslovena a jak nejlépe jí dosáhnout. Pochopení 
jejich skutečných zájmů a cílů by toto mělo usnadnit. 

Vyjasněte si, čeho chcete dosáhnout, uvědomte si, jakou 
povahu má konkrétní zainteresovaná strana a jak nej-
lépe ji oslovit a poté naplánujte konkrétní kroky. Mějte 
na paměti, že vedle zmíněných rad existuje řada dalších 
faktorů. Do úvahy lze dále vzít, jaké prostředky máme 
k dispozici, jaké dovednosti a (osobní) kvality mají ti, 
kteří budou vyjednávat, jak vysoký je odhadovaný pří-
nos vynaloženého úsilí, atd. 

3.2 Zapojení zainteresovaných stran

Partnerství a spojenectví mají obzvlášť vysoký význam. 
Mohou totiž dodat procesu klíčové zdroje a snížit náklady 
poskytnutím know-how, podporou příznivců a dalšími 
kroky, které by jinak stály nemalé úsilí a další nezbytné 
náklady.34 Většina organizací má své „dveřníky“, klíčové 
hráče, jejichž otevřená podpora může ospravedlnit novou 
pozici před očima celých skupin nebo mezi dalšími klí-
čovými hráči. Vytváření sociální sítě, networking, pomáhá 
pospojovat tyto skupiny a udržet je ve společném ohnisku 
zájmu. Soustavná práce na vytváření informované širší 
komunity nám tedy může přinést klíčovou podporu v důle-
žitých chvílích procesu zavádění cyklistiky. 

Jelikož otevřená spolupráce všech zainteresovaných stran 
významně pomáhá koncentrovat odborné, organizační 
a finanční zdroje, je klíčovou podmínkou pro úspěch stra-
tegie na podporu cyklistiky. Vytvoření a udržování sítě 
klíčových hráčů a zainteresovaných stran je přínosné 
zejména na krajské úrovni, kde se často setkáváme 
se srovnatelnými výchozími podmínkami a problémy. 35

Způsoby, jak zapojit zúčastněné strany, byly otestovány 
a podrobně popsány v metodě Aktivního přístupu (viz 
odkazy). Konkrétními kroky jsou například pořádání pra-
videlných kulatých diskusních stolů, setkání, zvláštních 
příležitostí, workshopů a sběr hodnotících dotazníků, 
stejně jako podrobné osobní rozhovory. K zainteresova-
ným stranám by se mělo přistupovat takovým způso-

34 Kapitola 3,2 převzata z GTZ (Publisher) / Godefrooij et al. (Ed.) 
(2009) a upravena

35 Odstavec převzat z Planungsbüro VIA eG (2004)

bem, aby se cítili být členy týmu, který sdílí a rozumí 
společným cílům, na jejichž dosažení se všichni vzá-
jemně podílí. 

Zvláštní role cyklistických zájmových skupin

Zájmové skupiny cyklistů hrají v procesu tvorby a imple-
mentace cyklistické agendy velmi specifickou roli. Tyto 
skupiny často fungují jako katalyzátor celé agendy a při-
tahují k tématu pozornost. Dovedou obhajovat zájmy cyk-
listů a mohou působit jako kritický hlas, který monitoruje 
úspěšnost postupu. Zkušenosti z iniciativy Lokomotiva 
(Locomotives Programme), kterou vede Odborná plat-
forma pro cyklistiku (Interface for Cycling Expertise), uka-
zují, že neziskový sektor a občanští aktivisté mohou mít 
silný vliv na zájem a ochotu úřadů přiznat cyklistice své 
místo v městské dopravě a ekonomickém rozvoji. 

Když již přijde řada na umisťování cyklistických prvků 
v ulicích, měli by být do procesu zapojeni místní lidé. 
Důvody, proč dávat hlas místním, jsou tři. Zaprvé, lidé by 
měli mít z podstaty demokracie šanci podílet se na podobě 
jejich nejbližšího okolí. Zadruhé, a toto je ještě důleži-
tější, zapojení místních vede k účinnějším řešením a vyhnutí 
se mnohdy těžko odstranitelných chyb. A zatřetí, pakliže 
uživatelé dostali šanci se na řešení infrastruktury podílet, 
narůstá jejich podpora pro tyto kroky.

Není v možnostech této knihy poskytnout úplný výčet 
všech způsobů zapojení cyklistických zájmových skupin 
do procesu integrace cyklistických opatření v rámci řízení 
dopravy. Nejznámější metody pracují s těmito prvky:

• debaty v tzv. ohniskových skupinách (tj. vybraní 
typičtí reprezentanti z řad cyklistů) k určení pro-
blémů a vytvoření jejich soupisu;

• všeobecná debata, která formuluje potřeby cyklistů 
a udává pořadí jejich závažnosti;

• financování, ať již formou soutěže nebo jinak, které 
umožní skupinám aktivně se zapojit a pokrýt někte-
rou z oblastí (škola cyklistiky, „cyklistické neděle“, 
tj. víkendové programy pro cyklisty, pozn. překl., 
program bezpečné cesty do škol, apod.), které jsou 
součástí místní nebo krajské cyklostrategie;

• aktivní zapojení místních cyklistických skupin do plá-
nování a navrhování konkrétní podoby cyklistické 
infrastruktury; a dále

• zájmové skupiny, které mohou hrát důležitou roli 
při správě a údržbě vytvořené cyklistické infrastruk-
tury.

3.3 Plán zapojení zainteresovaných stran

Jedním z nástrojů, jak systematicky zapojit zaintereso-
vané strany je vytvoření zvláštního plánu, který definuje 
strategie a postupy k zahrnutí a přesvědčení všech nezbyt-
ných stran. Takový plán používá například metoda aktiv-
ního přístupu. 
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Důležité otázky plánu na zapojení především jsou: 

1. Struktura

Prosím vyplňte tabulku číslo 3. V případě potřeby vytvořte 
další odstavce vespod a přidejte nezbytné podrobnosti. 
Postupujte podle instrukcí v každém poli. 

2. Přesvědčivé argumenty

Formulujte argumenty SPECIFICKY pro každou jednotli-
vou zainteresovanou stranu. Jako vodítko použijte zku-
šenosti a prezentace ze zahajovacího setkání. Zde jsou 
ukázky některých argumentů ve prospěch “Pochodují-
cího autobusu” (Walking Bus).

• Děti a rodiče, kteří se zúčastní, udělají něco pro své 
zdraví

• Pod dohledem dospělých bude jejich cesta bezpečná

• Děti bude společnosti ostatních bavit

• Děti se budou ve škole lépe soustředit, protože se 
před výukou „protáhnou“

• Sníží se užití automobilů (zmírní se hluk, nebezpečí, 
ušetří klima)

• Časová úspora pro rodiče, kteří nemusí chodit 
s dětmi do školy denně

• Méně aut před školou a menší problémy s parková-
ním

3. Koho oslovit a jak to provést?

Vyberte, kteří lidé mají být osloveni a pokud to lze, 
vypište jejich jména a povolání nebo pracovní pozice. 
Zvažte a poznamenejte si, jakým způsobem mají být 
osloveni, tj. jestli elektronickou poštou, klasickým dopi-
sem, telefonátem nebo jinými méně konvenčními meto-
dami. 

4. Další kroky

Promyslete, kterými dalšími kroky budete zaintereso-
vané strany udržovat aktivní a jak jim budete předávat 
informace, tj. např. skrze pravidelné akce, zpravodaje, 
vytvořením tradice debatních kulatých stolů, prostřed-
nictvím dárků a poděkování. 

Další literatura:

Thiemann-Linden et al. (2010): Active Access. 
Stakeholder Involvement Plan.

4. Strategie a prvky marketingové 
komunikace

Po té, co známe důvody pro podporu cyklistické dopravy 
a dokážeme za nimi pevně stát, po té, co známe své 
partnery a cílové skupiny je čas na marketing. Jím nemy-
slíme pouze reklamu a vztahy s veřejností (Public Rela-
tion, PR), ale také vytvoření celkového dlouhodobého 
konceptu stojícího na ústřední myšlence. Jde o to — 
podobně jako v obchodních vztazích — vytvořit „výhod-
nou pozici na trhu (VPT)“ pro produkt jménem „posílení 
využívání jízdního kola“. Již v úvodu tohoto oddílu bylo 
řečeno, že pokud chceme vypracovat marketingovou 
strategii, pak je nutné ji provázat s konkrétními „hard-
warovými“ opatřeními (plánování integrující cyklistiku — 
oddíl I., dopravní opatření — oddíl II. a služby oddíl III.) 
Pro vypracování místní cyklostrategie budeme vycházet 
jak z této kapitoly, tak i z oddílu I. Strategie plánování 
a kapitoly 3.3. Místní cyklostrategie.

Jelikož naším hlavním cílem je změnit jednání lidí a nikoli 
povzbudit zájem o určité spotřební zboží, používáme 
metodu sociálního marketingu. 

Podle ustálené definice sociálním marketingem je: 36„So-
ciální marketing je osvojení technik komerčního marke-
tingu za účelem obecné změny v přístupu a k ovlivnění, 
udržení či upoutání pozornosti k odpovídajícím sociálním 
normám, zažitému pohledu na věc a způsobu jednání.“ 

Aby byl sociální marketing účinný, musí být splněno něko-
lik podmínek. Vedle obecné změny v jednání jako hlav-

36 Andreasen (1994)

Přístup Zainteresované 
strany Přesvědčivé argumenty Koho jak oslovit Další kroky

“Pochodující 
autobus” – 
cesty 
do základní 
školy

• Učitelé
• Rodiče
• Média

•  Děti se ve škole lépe 
soustředí

•  Není potřeba doprovodu 
každého dítěte

•  Denně/zdraví

•  Životní prostředí/
bezpečnost

•  Ředitele školy 
telefonicky

•  Představitele 
rodičovské rady 
dopisem

•  Redaktora místního 
média pracovním 
obědem

•  Schůzky/kulaté 
debatní stoly, 
zpravodaj, aktuality 
z projektu skrze 
fotografie/emailem

Tabulka 3: Příklad, jak strukturovat zainteresované strany, reflektovat jejich cíle a jaký k nim zvolit přístup.
Zdroj: Thiemann-Linden (2010)
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ního cíle jsou klíčovými požadavky průzkum trhu a určení 
cílových skupin. U cílových skupin musíme vyvolat pocit, 
že z obchodu budou mít nějaký užitek. V případě soci-
álního marketingu se často jedná o prospěch, který 
se odehraje až v budoucnosti a není tedy citelný oka-
mžitě. Mimoto by se měl sociální marketing, stejně jako 
u klasického marketingu, skládat ze čtyř nástrojů: pro-
dukt-, cena-, komunikace-, a užitek z věci.

Naším cílem je pomocí různých marketingových kroků 
ovlivnit způsob jednání. Jejich prostřednictvím bychom 
měli zasáhnout a případně změnit vnímání, přístup a jed-
nání účastníků dopravy. Obecné cíle sociálního marke-
tingu zahrnují čtyři druhy sociálních změn: 37

• měla by se změnit úroveň informovanosti cílové 
skupiny;

• cílová skupina by měla být dovedena k tomu, aby 
vykonala určitou aktivitu (např. očkování);

• měly by se změnit převládající způsoby jednání 
(kouření, řízení auta, atd.);

• měl by se změnit pohled na určité věci.

Z toho plyne, že kýžená změna sociálního jednání je 
velmi komplexní a nestačí udělat pouze jediný krok. Je 
jednoduché zvýšit úroveň povědomí (1) skrze informační 
kampaň. Ve stejnou chvíli ale lidé musí být vedeni k tomu, 
aby udělali nějaký vlastní krok, například použili častěji 
kolo (2). A zároveň je potřeba, aby změnili i své zvyky — 
třeba způsob dojíždění (3). Nejobtížnější je dosáhnout 
celkovou změnu pohledu na věc (4). 

Je zřejmé, že pouhé poskytování informací a zviditel-
nění tématu nebude dostačující. Je nutné dosáhnout 
změn ve výkladu norem a zažitých přístupů skrze inte-
grovanou komunikační strategii, která zahrnuje jak změnu 
„image“, tak i zapojení zainteresovaných stran a vnitřní 
komunikaci na úrovni samosprávy a orgánů rozvoje města. 

Výběr technik sociální marketingu se řídí podle toho, 
jakou podobu mají osobní náklady na změnu chování 
a jaký prospěch změna osobě přinese. 38 Způsob prová-
zání změny s konkrétními osobními přínosy závisí na té 
které cílové skupině a vyžaduje užití rozličné kombinace 
technik. V případě „změny dopravního chování směrem 
k vyššímu užívání jízdního kola“ je osobní přínos sice 
konkrétní, ale náklady (tj. změna jednání a pohledu 
na věc) jsou vysoké. Proto je změna obtížná. Abychom 
dokázali představit přínosy v jednoduché, lákavé a kom-
plexní podobě, jsou důležité komunikační nástroje. 

Obecně řečeno, komunikační strategie musí stanovit, 
kdo říká co a komu, kdy to říká a jaké médium k tomu 
používá. Nejefektivnější je zaměřit se na cílové skupiny 
a jedince, které projevují ochotu ke změně. Kampaně 
zaměřené na konkrétní cílové skupiny nebo jedince jsou 

37  Kotler/Roberto (1991)
38 Rangan et al. (1996)

efektivnější, probíhají-li až po osvětových kampaních 
na národní nebo místní úrovni. Publikum je pak totiž lépe 
připravené vyslyšet volání ke změně pohledu na věc 
a způsobu jednání. Aby se kampaň neminula účinkem 
a abychom zbytečně nepromrhali peníze, je důležité 
vědět, jaké stádium uvědomění si již veřejnost dosáhla. 
Komunikační strategie má za cíl dosáhnout s co nejniž-
šími náklady právě takového stádia veřejného mínění, 
kdy se začíná přiklánět směrem ke změně dopravního 
prostředku a vyšší bezpečnosti. Jestliže jsme této „změny 
nálady“ již dosáhly, je důležité dále směřovat ke kon-
krétní změně v jednání.39

4.1 Vypracování strategického plánu 
a jeho jednotlivé fáze

Jedním ze způsobů, jak představit marketingovou komu-
nikaci a ukázat její provázání s konkrétními „hardwaro-
vými“ opatřeními (plánování integrující cyklistiku, dopravní 
opatření, služby) je použití modelu fázování40 a jeho při-
způsobením pro propagaci cyklistiky.

• Krok 1. Analýza (příprava plánování a partner-
ství; situační analýza);

• Krok 2. Prognóza (scénář, brainstorming);

• Krok 3. Strategický marketing (stanovení cílů, 
stanovení priorit);

• Krok 4. Operativní marketing (akční plán);

• Krok 5. Implementace (způsob provedení a finan-
cování);

• Krok 6. Kontrola (vyhodnocení).

Obrázek 5: 

Krok 1
• Analýza (příprava plánování a 

partnerství; situační analýza)

Krok 2
• Prognóza (scénáře, brainstorming)

Krok 3
• Strategický marketing (stanovení cílů a 

priorit)

Krok 4
• Operativní marketing(akční plán)

Krok 5
• Implementace (způsob provedení)

Krok 6
• Kontrola (vyhodnocení)

Fáze cyklistické propagace
Zdroj: Vlastní kompilace na základě Brandner (2000)

Obrázek 5 ukazuje klíčové části marketingu, které se sklá-
dají ze strategického a operativního marketingu. Připo-

39 Odstavec převzat z Dánského ředitelství silnic a dálnic (2000)
40 Brandner (2000)
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juje fáze analýzy, prognózy (scénář, brainstorming), rea-
lizace (vytvoření vize a její provedení) a kontroly 
(vyhodnocení). Na každou z těchto fází je potřeba se podí-
vat zvlášť. Klíčová je komunikační fáze marketingu. Tu 
najdeme zejména v bodě čtyři, kde pojem operativní mar-
keting zahrnuje všechny fáze marketingu: čtyři kroky 
vytvoření produktu, užitek z věci (její „distribuce“), komu-
nikaci a cenu. Jelikož implementace následuje hned poté, 
týká se tento bod pouze komunikace a tvorby produktu. 

4.1.1 Příprava: plánování a partnerství

Pro zavádění cyklistiky na místní úrovni je nezbytně nutné 
mít zpracovanou místní cyklostrategii, včetně akčního 
plánu, která je politicky zaštítěna.41 Takový plán, stra-
tegie nebo SUMP (nebo něco podobného, viz oddíl I. Stra-
tegie plánování) by již měl počítat s prvky komunikace. 
Abychom ušetřili peníze, zabezpečili, že všichni dodrží 
své závazky a zmírnili konflikt mezi různými snahami 
a projekty doporučujeme, aby byl plán nebo strategie 
všemi stranami předem odsouhlasený. 

Finanční zdroje by měly být zajištěny již ze začátku. 
Každý plán, který nemá jasně určené finanční zdroje je 
v ohrožení a vyvolává klamné iluze. Zdroje financování 
mohou být dostupné prostřednictvím soukromých nebo 
i jiných organizací. Určitá opatření lze také financovat 
ze zdrojů na národní úrovni nebo z EU. Neustále vzrůstá 
počet stran a organizací, které mají zájem na zmírňo-
vání dopadů automobilismu a rozvoji cyklistiky. Ty by 
měly být zapojené do přípravy a koordinace cyklistické 
strategie. Většina možných partnerů a zainteresovaných 
stran je vyjmenována v úvodu kapitoly 3.42 Dalšími part-
nery mohou být:

• zaměstnanci;

• výrobci a prodejci kol.

Celistvá kampaň vyžaduje vytvoření jednotné společné 
„korporátní“ identity, užití celé kombinace různých kroků 
a sjednocení všech různých opatření pod jednu střechu. 
Takto systematicky provedený marketing vyústí ke změně 
jednání obyvatel ve veřejném zájmu. Příjemci musí v kaž-
dém kroku číst jasný rukopis. Nezáleží, jestli se jedná 
o prvky propagační kampaně (tj. plakáty, výlohy, rádia, 
filmové a TV spoty, atd.) nebo obvyklé nástroje pro vztahy 
s veřejností (tj. akce, soutěže, služby nebo žádosti 
o finanční příspěvek, atd.).

4.1.2 Analýza situace

Důležitým startovním bodem pro vytvoření akčního plánu 
je získat přehled o současné situaci. Některé z analýz 
jsou nicméně potřeba už pro plánování a prioritizaci infra-

41 Kapitoly 4.1,1 až 4.1,6 převzaty z Urbanczyk (2010) 
a zpracovány

42 Dánské ředitelství silnic a dálnic

struktury a pomocných opatření. Zde jsou některé z pří-
kladů, které se také mimo jiné týkají komunikace:43

• nehodovost a kritická místa (tj. mapy nehodovosti, 
policejní statistiky);

• objemy dopravy (tj. automatické sčítače, ruční sčí-
tání, dotazníková šetření);

• cestovní vzory (tj. analýzy dopravních kongescí);

• dopravní Infrastruktura (tj. správa silnic, parkování, 
investiční akce);

• analýza místních firem otevřených k cyklistům nebo 
firem s velkým počtem dojíždějících na kolech.

Informace můžeme získávat buď přímo z vlastních zdrojů 
(základní výzkum jako je sčítání, pozorování, rozhovory, 
dotazníky, ohniskové skupiny, konzultace) nebo z jiných 
zdrojů (druhotný výzkum ze statistik, novin nebo inter-
netu).44

Nedisponujete-li dostatečnou vhodnou vnitřní kapacitou, 
lze najmout na expertní práci také externího konzul-
tanta. Z dlouhodobého hlediska je získání nového zku-
šeného člověka výhodné. Mnoho měst zřizuje pozici cyk-
lokoordinátora.

4.1.3 Prognóza

Jak má vypadat budoucnost našeho města? Tato otázka 
se zaměřuje na druhou fázi cyklistické propagace. Je 
třeba se zamyslet nad možným rozvojem města a vytvo-
řit několik možných scénářů, které nám pomohou plně 
rozvinout obrázek o budoucnosti města. Technik jak 
tohoto dosáhnout je několik, ale určitě by nemělo chy-
bět vytváření scénářů kvalitativních a kvantitativních, 
a stejně tak i použití kolektivního brainstormingu, které 
jsou v tomto ohledu velmi užitečné. Veškeré scénáře, 
představy a vize je nutné spojit s ostatními prognózami 
provedenými v rámci okolních měst nebo regionu. Pří-
kladem jsou dopravní plány, plány SUMP, dále plány demo-
grafické nebo plány rozvoje města.

4.1.4 Jak si stanovit cíle

Ujasněte si, čeho chcete dosáhnout. Měli byste vzít 
do úvahy jak potřeby cílové skupiny (např. rekreačních 
cyklistů, příležitostných cyklistů, pravidelných cyklistů), 
tak i dotčených zúčastněných stran. Zvolte si ambici-
ózní, ale realistické cíle, které se kryjí s cíli národní cyk-
listické strategie (www.cyklostrategie.cz).

Podle Příručky cyklistického marketingu by vaše cíle měly 
být SMART.45

• Konkrétní (Specific)  
Ujistěte se, že vaše cíle odpovídají konkrétním 

43 Národní centrum sociálního marketingu (datum neuvedeno)
44 Rada pro Národní cyklostrategii (2004)
45 Ibid.

Kapitola IV: Komunikace a změna chování

187 



výsledkům. Akce, které provádíte k dosažení výsledku, 
nejsou samotným výsledkem (např. leták není výsle-
dek, ale způsob, jak výsledku dosáhnout). 

• Měřitelné (Measurable) 
Kvantifikujte vaše cíle (např. vyjádřete v procen-
tech, v poměru)

• Dosažitelné (Achievable) 
Lze váš cíl přiměřeným úsilím a zvoleným způsobem 
opravdu dosáhnout? 

• Odpovídající (Relevant) 
Zvolte takové cíle, které odpovídají potřebám vašich 
klientů

• Časově ukotvené (Time-specific) 
Stanovte si jasné datum začátku a konce.

Konkrétní cíle jsou například změna způsobu cestování 
od auta směrem k jízdnímu kolu (v %) za určitou dobu, sní-
žení počtu vážných zranění cyklistů (v %) v určitém časo-
vém období nebo postavení X km cyklistických pruhů.46

4.1.5 Akční plán

Jakmile víte, čeho chcete dosáhnout, je potřeba určit 
jak toho dosáhnete. Lokální akční plán by měl zjistit 
potřeby cílových skupin. Co lidé skutečně chtějí a jaký 
užitek si slibují? Akční plán by měl obsahovat seznam 
možných opatření (viz kapitola 4.2, 5, 6) a způsobů vyhod-
nocení jejich účinnosti (viz kapitola 7). Mějte na vědomí, 
že opatření zahrnují jak infrastrukturu, tak i propagaci 
a další měkká opatření. Optimálním strategií, jak dosáh-
nout změny od užívání aut k většímu využití jízdního 
kola, je kombinace různých zlepšení pro cyklisty spolu 
s omezením automobilové dopravy. Zde jsou vyjmeno-
vána opatření na zlepšení infrastruktury a souvisejících 
služeb, avšak ani ty se neobejdou bez komunikace. Aby 
lidé mohly vnímat nové cyklotrasy, stojany a mapy jako 
přidanou hodnotu, musí se o nich dozvědět. 

Možná opatření mohou zahrnovat:47

• plánování liniové infrastruktury (např. cyklistické 
trasy a sítě tras, obousměrky);

• parkování jízdních kol (např. více stojanů, parko-
vací centra, přístřešky);

• lepší údržba tras (např. zimní údržba);
• vyšší bezpečnost (např. řešením kritických míst);
• omezení automobilové dopravy (např. snižování 

kapacity sítě, omezením rychlosti);
• podporou intermodality (např. parkoviště Bike 

and Ride, možností přepravy jízdního kola v kole-
jové dopravě);

• cyklistické programy (např. plošné půjčovny kol, 
služební kola v organizacích);

• akce (např. cyklojízdy, dny bez aut);

46 Dánské ředitelství silnic a dálnic (2000)
47 Ibid.

• informační a osvětové kampaně (např. kampaň 
Na kole do práce, propagace nových cyklotras, 
kampaně na zvášení bezpečnosti);

• tréning a vzdělávání (např. cílená výuka a tré-
ning).

4.1.6 Jak si stanovit priority?

Každé opatření je nutné jasně popsat a nejlépe jej dopro-
vodit obrázkem. Odhadněte náklady každého kroku a sta-
novte, jaké jsou jeho případné alternativy. Seřaďte opat-
ření v seznamu podle dopadu, jaký budou mít na změnu 
způsobu cestování (mějte na paměti, že skutečná změna 
jednání může trvat řadu měsíců). Pro správný odhad 
mohou být užitečné tyto otázky.48 

• Kolik nových cest na jízdním kole dané opatření 
vyvolá?

• Kolika nehodám jízdních kol dané opatření 
zabrání?

• Kolika účastníků silničního provozu se dané opat-
ření dotkne?

• Co dané opatření účastníkům provozu přinese? 

• Jak velké procento účastníků provozu změní svoje 
chování? 

4.1.7 Implementace

Když budeme proces koordinovat z jednoho místa, bude 
dobře přehledný. Pro dohled nad celým procesem zavá-
dění cyklistiky by měla být určena jedna osoba, ať již je 
to cyklokoordinátor nebo najatý specialista. Tato pozice 
by měla sloužit jako hlavní koordinátor pro všechny part-
nery. Buďte připraveni akční plán přizpůsobovat novým 
potřebám. Uvolněte v něm místo pro nově vzniklá opat-
ření a zbavte se opatření, jejichž potřebnost opadla. 
Důležitou roli v komunikaci s vašimi cílovými skupinami 
sehrají média. Média by měla být v ideálním případě 
o procesu informována od samého začátku, je však nutné 
je zapojit nejpozději při uvedení nového opatření. 

Jelikož je způsob vyhodnocování uveden v samostatné 
sekci této části, není opakovaně pojednán v kapitole pro-
pagace (viz podkapitola 7). 

4.2 Položky marketingové komunikace

4.2.1 Teoretické modely změny jednání

Transteoretický přístup (TTP) je behaviorální teorie 
v rámci environmentální a sociální psychologie/ sociolo-
gie.49 Původně byl TTP založen na šesti stupních změny 
jednání, které postupně následují jeden po druhém. 
Model byl vytvořen v roce 1982 Procházkou a Di Clemen-

48 Ibid.
49 Představení TTP a související úvahy převzaty a upraveny 

z Deffner/Götz (2008a)
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tem za účelem objasnění vědomých procesů rozhodo-
vání. Model explicitně pracuje s časovou osou. Jedná 
se z tohoto důvodu o jediný model, který bere do úvahy, 
že změna jednání je proces, kde jednotlivé fáze probí-
hají jedna po druhé za sebou. Různí lidé se tak mohou 
ve stejnou chvíli nacházet v různé fázi procesu. Aby 
se nové jednání nevracelo zpět ke starým zvykům, musí 
následovat fáze vytvoření nových zvyků a nové rutiny. 
Z tohoto pohledu se model jeví jako účinný a pro naše 
cíle použitelný. Model se zatím používal zejména ve vztahu 
k negativním zdravotním návykům, například při překo-
nání závislostí nebo pro zavádění fyzického pohybu. Stále 
však může vzbuzovat pochybnosti, zdali „řízení auta je 
špatný návyk/ závislost“. Nám však jde spíše než o zba-
vení se řízení auta o zavedení určitých nových návyků. 

Transteoretický přístup předpokládá, že každá změna 
jednání je dlouhodobý proces, který prochází různými 
fázemi. Původně se změna v jednání odehrávala na šesti 
úrovních.50 Pro motivaci k cyklistice a „imagovou“ kam-
paň (viz 6.1) byl zjednodušen do tří fází (viz obrázek 6).

• Úvodní fáze (prvotní rozjímání) — ve které se komu-
nikují racionální argumenty i emocionální obsahy 
ve prospěch bezemisní dopravy. Cílem této fáze je 
vyprovokovat úvahy o dopravním chování.

• Fáze vlastní aktivity — ve teré dostávají motoristé 
šanci vyzkoušet si pěší docházku nebo dojížďku 
na vlastní kůži (příprava a provedení zkoušky).

• Potvrzovací fáze (fáze ukotvení) — je zaměřená 
na všechny osoby, které skutečně změnili své dopravní 
chování, a snaží se je motivovat a podpořit v tom, 
aby si své nové návyky udržely. Jelikož po změně 
jednání často hrozí návrat ke starým praktikám, je 
tato fáze potvrzování nového zvyku velmi důležitá.51

Obrázek 6: 

Transteoretický model

Úvodní fáze

Fáze vlastní 
aktivity

Potvrzovací 
fáze

Tři fáze kampaně „‘Kopf-an: Motor aus’
Zdroj: Vlastní shrnutí upravené z Fairkehr 2011

Předpoklady transteoretického modelu již byly empiricky 
ověřovány v několika studiích z různých oblastí přístupu 
ke zdraví. Výpovědní hodnota jednotlivých proměnných 
byla víceméně potvrzena.52 Podle analýz z různých oborů 
se model osvědčil k vyvolání krátkodobé změny jednání. 

50 Keller (1998); Prochaska et al. (1994)
51 Fairkehr GmbH (2011)
52 Prochaska et al. (1998)

V dlouhodobém horizontu, kdy změna přetrvá déle, než 
několik měsíců, však model často selhává. 53 Příčinou 
mohou být tyto aspekty: 

• aktivita typu dojíždění spočívá na odlišných vzor-
cích jednání (jiných, než je například kouření);

• jasné vyčlenění osob, které jsou na „startovní čáře“, 
je klíčovou podmínkou pro volbu komunikace; díky 
spletitosti situace se ale často nedaří tyto lidi úspěšně 
vyčlenit;

• jednání, které vyžaduje fyzickou aktivitu, je ovliv-
ňováno mnoha vnějšími faktory (věk, pohlaví, socio-
-ekonomický status), které transteoretický přístup 
nezohledňuje; vezmeme-li TTP jako nástroj k pře-
mýšlení o tom, jak by změna dopravního chování 
mohla vypadat, pomůže nám to lépe vyvinout komu-
nikační strategii; bez teoretického modelu v pozadí 
bude naše strategie spočívat pouze na předpokla-
dech a náhodném souboru různých opatření.

Poznámka

Zadáme-li vypracovat strategii nebo kampaň komuni-
kační agentuře, jejich koncepce by měla spočívat na teo-
retickém pozadí, které vysvětluje, jak by měla fungo-
vat.

Modely fungování reklamy a výzkum komunikace

Na rozdíl od výše zmíněného je sto let starý AIDA model 
představitelem statického modelu.54 Vyvinul ho v roce 
1898 E. St. Elmo Lewis jako návod pro obchodní konver-
zaci.55 Zkratka AIDA znamená: 

• Pozornost (Attention)  
vyvolání pozornosti k produktu;

• Zájem (Interest)  
vzbuzení zájmu o produkt;

• Touha (Desire)  
touha koupit si produkt;

• Akce (Action)  
akt spotřeby.

Následně byla po AIDĚ vytvořena ještě řada statických 
modelů, které jsou na poli výzkumu reklamy a komuni-
kace velmi rozšířené.� Statické modely popisují spíše 
řetězce reakcí, než že by vysvětlovaly, co reakce vyvo-
lalo. Chybí v nich ale dvě součásti, které jsou důležité 
jak pro klasické spotřební nákupy, tak i pro snahu změ-
nit určité jednání. Na jedné straně je tu vyvolání momentu 
účasti (zapojení), na druhé straně existuje takzvaná 
předběžná zkušenost, což znamená, že osoba již měla 
co do činění s (kýženým) jednáním a že tuto zkušenost, 
nebo spíše její zárodky, znamenaly pro jedince nějaký 
přinos.

53 Adams & White (2005)
54 Shrunutí a úvahy o AIDA čerpají z Deffner/Götz (2008a)
55 Bongard (2003)
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Jednotlivé fáze změny jednání však nemusejí probíhat 
pouze v řadě za sebou. Není tedy jisté, jaké je přesné 
pořadí jednotlivých akcí v reakčním řetězci. Toto vychází 
najevo v takzvaném modelu třech úrovní. Typický řetě-
zec učení, který leží v základech AIDA modelu, vypadá 
takto: 

• učení (kognitivní zpracování);

• prožitek (citové zpracování);

• jednání (vědomá činnost).

Výzkumy však ukázaly, že lidé také mohou nové jednání 
rovnou zkoušet. Z toho plyne, že jednání může být prv-
ním krokem v řetězci (jednání — prožitek — učení), nebo 
že pořadí může také vypadat učení — jednání — proži-
tek. Avšak stejně jako u transteoretického modelu by 
podle toho, v jaké jsou lidé fázi, měl vypadat zvolený 
způsob komunikace. Vedle toho také hraje roli míra zapo-
jení cílových skupin a z ní vyplývající rozdílná „startovní 
čára“ pro volbu správné komunikace. 

Závěry

Navzdory všem problémům může AIDA model sloužit jako 
rámec vedoucí ke změně jednání. Čtyři fáze mohou být 
na podporu cyklistické dopravy modifikovány následují-
cím způsobem:56

• vzbudit pozornost — aby mohli lidé na kole začít 
jezdit, musí si být této možnosti vědomi  „Viděl 
jsem ty krásné fotky dam na jízdních kolech.“;

• vyvolat zájem — kromě počáteční pozornosti musejí 
být lidé zvědaví a zajímat se  „Možná bych to 
mohl na kole také zkusit.“; 

• vzbudit touhu — pasivní zájem musí být převeden 
na aktivní přání být toho součástí  „Také chci být 
u toho!“;

• vyzvat k akci — Nalijte poslední kapku, která při-
měje publikum do toho skočit rovnýma nohama, tj. 
nasednout na kolo  „A cykloobchod XY přináší 
právě nyní báječnou nabídku!“.

Dále mohou být ze zkušenosti s komunikačními modely 
vyvozeny tyto závěry.

• Neexistuje stanovený pořádek mezi jednáním, uče-
ním a prožíváním. To musíme brát na vědomí při 
tvorbě konkrétního postupu (viz model tří úrovní).57

• Typický model učení — prožitek — jednání platí, 
když je cílová skupina otevřená novým myšlenkám 
a když je svolná k debatě. V takovém případě totiž 
bude prožitek z jízdy lidmi očekáván  „Ano, to 
mě bude bavit.“ a povede k očekávané změně jed-
nání.

• Pořadí jednání — prožívání — učení platí, jestliže 
na počátku stojí spontánní zážitek, například dobře 

56 Liebert (2003)
57 Seznam je převzatý a upravený z National Cycling Strategy Board 

(2004)

dostupná lákavá možnost vyzkoušet si kolo. Nena-
dálá událost tedy vyvolá prožitek a z něho vyplyne 
poučení  „Vlastně to bylo docela fajn — mohl/a 
bych to zkusit častěji!“.

• Vedle toho je možné i pořadí učení — jednání — 
prožitek. Jako ilustraci si můžeme představit třeba 
člověka, jehož kolegové v práci dojíždějí pravidelně 
na kole a snášejí pro cyklistiku řadu argumentů. Pak 
může nastat chvíle, kdy člověk zkusí na kole také 
vyjet  „Neměl/a bych to také zkusit?“. 

Nakonec se také stává, že v rámci posloupnosti proži-
tek — jednání — učení může vše začít od emocí. Jako 
příklad uveďme fascinaci vysoce pokročilými technolo-
giemi u moderních bicyklů, které vzbuzují chuť je vyzkou-
šet a nakonec i ony mohou vyvolat „aha efekt“ poznání. 

Pozor na bumerangový efekt. Veďme v patrnosti, 
že reklamní kampaně mohou také vyvolat negativní ode-
zvu. Stává se to zejména u otázek redukce emisí CO2 
a další environmentální tematiky. Občas můžeme slyšet 
povzdech: „Já už to nemůžu ani slyšet!“. Existuje však 
možné východisko. Postavme komunikaci na přínosu, 
zábavnosti a specificích vzhledem ke konkrétní cílové 
skupině a náš hlavní cíl — redukci C02 — zmiňme jen tak 
mimochodem: „A dále také cyklistika přispívá k redukci 
C02.“

4.2.2 Co je “vlajková loď” cyklistiky?

Cyklistická doprava může přinést skutečně řadu výhod, 
problém ale je, že o všech se nedá mluvit ve stejný čas 
se všemi najednou.58 Nejlepší je zvolit takový pohled 
na věc, potřeby a zvolit způsob podání, které budou nej-
lépe platit na vybranou cílovou skupinu.59 Aby nedochá-
zelo k bumerangovému efektu (viz 4.2.1), neměla by 
argumentace stát pouze na otázkách životního prostředí. 
Řada z lidí, pro které je životní prostředí důležité, již 
tuto výzvu vyslyšela. Lepší, než opakovat „mantru“ 
o životním prostředí, je vybrat další argumenty, které 
budou na publikum platit.

Naše hlavní sdělení by měla v lidech evokovat pozitivní 
rozpoložení tím, že vyvolají ducha zábavy a radosti z jízdy 
na kole nebo pocit svobody a nezávislého pohybu (nebo 
jakýkoli jiný pozitivní pocit, který bude na zvolenou část 
populace nejlépe platit). Propagace by měla spojovat 
cyklistiku s pozitivními představami a tím lidi povzbudit 
k většímu využití kola. Jelikož dopravní jednání popu-
lace často stojí na iracionálních základech, snaha o rozumo-
vou argumentaci se většinou nesetkává s úspěchem. 

Viz tabulka 4 s příklady sdělení pro různé cílové skupiny.60

58 Shrnutí a úvahy převzaty a upraveny z Deffner/Götz (2008a)
59 Kapitola 4.2,2 převzata a upravena z Urbanczyk (2010)
60 Rada pro Národní cyklostrategii (2004)
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Cílová skupina Sdělení

Děti (žáci)
Cyklistika je zábavná, přináší pocit 
svobody a nezávislosti. Na kole jste 
plnohodnoutnou součástí dopravy.

Dospělí Cyklistika je zábavná, dostane vás 
do formy a posílí zdraví. 

Dojíždějící Ježdění na kole šetří čas a peníze a drží 
vás ve formě. 

Začátečníci 
na kole

Ježdění na kole je rychlé, jednoduché 
a pohotové.

Dámy Jízdní kolo ženám sluší, je zábavné 
a dělá hezkou postavu

Starší lidé Cyklistika přináší příjemný odpočinek, 
posiluje zdraví a kondici. 

Motoristé Jízdní kolo je rychlé, pohodlné a přináší 
úspory. 

Tabulka 3: Tabulka 4: Příklady sdělení pro různé cílové 
skupiny
Zdroj: Vlastní shrnutí upravené z Urbanzcyk (2010)

Sdělení určená širšímu obecenstvu mohou motivovat 
a mluvit o bezpečnosti a vzájemné ohleduplnosti a respektu 
všech účastníků provozu. Na společenské úrovni převlá-
dají témata jako bezpečnost, životní prostředí, dopravní 
kongesce a respekt mezi lidmi v provozu. Mohou existo-
vat také sdělení, která konkrétně cílí na jiné spoluřidiče, 
motoristy. Měli bychom se vyhnout kampaním, které 
zostuzují motoristy. 

Dokonce i ve městech, kde je cyklistika zavedená a kde 
jsou její přínosy zřejmé téměř každému, se vyplatí cíleně 
posilovat pozitivní konotace. V jednom z nejvíce cykli-
stických měst na světě — v dánské Kodani — použili 
úspěšný slogan „I bike Copenhagen“ (Jezdím po Kodani 
na kole), aby připomněli a ujistili obyvatele, jak velmi 
atraktivní cyklistika je. A tedy, jak sympatičtí jsou díky 
kolu sami Kodaňané.

„Doporučuji propagovat novou cyklotrasu raději jako 
„úžasnou, rychlou a pohodlnou cestu za nákupy“, než 
„zpevněnou komunikaci postavenou magistrátem, aby 
odvedla cyklisty mimo hlavní průtah městem.“61

4.3 Jednotný vzhled

Bez ohledu na velikost kampaně nebo akce, kterou plá-
nujete, je nutné pro úspěšnou a efektivní komunikaci 
vyvinout jednotný vzhled prvků. Jednotný vzhled musí 
být originální, přitažlivý a musí reprezentovat náš pro-
dukt — cyklistickou dopravu. Logo, které slouží jako samo 
sebe vysvětlující symbol, musí být na všech prvcích 

61 Rada pro Národní cyklostrategii (2004) 

s významem pro cyklistiku ve městě (značení v terénu, 
informační prvky, plakáty, reklamy, internet, apod.). 
Stejně jako u jiných produktů dochází k vytvoření vztahu 
mezi cyklistikou dopravou, jejím logem a celým prove-
dením jednotného vzhledu. Na všech informačních mate-
riálech i „obchodních“ prvcích musí být estetický prvek, 
tj. vizuální provedení vysoce viditelné. Cyklistika musí 
být vnímána pozitivně a získat vlídnou tvář. 

Obrázek 7: Loga cyklistických měst, která spojují pozitivní 
obrázek s místní charakteristikou. Logo Kodaně (nahoře) 
a logo Mnichova (vespod). 
Zdroj: www.ibikecph.dk, www.radlhaupstadt.munechen.de

Logo slouží jako nosič značky „jízda na kole“ a nese její 
poselství. Logo může obsahovat pouze grafické prvky 
nebo může být spojeno s nápisem. Záleží to na místních 
podmínkách, zdali navazujeme na předchozí marketin-
gové kampaně, jako jsou například předchozí kampaně 
města, atd. Řada log, která byla v minulosti velmi úspěšná, 
pracovala s místními specifiky, jako jsou typické měst-
ské barvy, zkratky, tvar města nebo místní dominanty. 
Doporučujeme vytvářet logo a jednotný vzhled ve spo-
lupráci s profesionální marketingovou agenturou. Logo 
by v ideálním případě mělo nést tato poselství:

• spojovat se elementárně s „jízdním kolem“ 
nebo „jízdou na kole“;

• být jednoduše rozeznatelné;

• nést představu „cyklistického města“ (velocity);

• vyvolávat emoce;

• spojovat se s místními specifickými znaky 
(barvy, zkratky, apod.).

Vedle loga je také důležité vytvořit lákavý slogan, který 
se snadno pamatuje. Provedení nápisu, stejně jako jeho 
barvy, musí odpovídat logu. S tímto „podpisem“ by si 
každý měl spojovat cyklistickou kulturu v konkrétním 
městě a každému by mělo být na první pohled zřejmé, 
které město konkrétním „podpisem“ komunikuje. 

Logo a slogan by měly sloužit k vytvoření originálního 
produktu cyklistické dopravní kultury v daném městě. 
Produkt musí být snadno odlišitelný od jiných způsobů 
dopravy a to se nejlépe děje na pocitové rovině. 
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Případová studie: „Jezdím po Kodani na kole“

Pomocí kampaně „Jezdím po Kodani na kole“ 
se město Kodaň propaguje jako nejlepší město pro 
cyklisty na světě a to jednak směrem dovnitř, 
ke svým vlastním občanům, a jednak i ke zbytku 
světa. Vědomí, že pro cizince je kodaňská cyklistická 
kultura unikátní, posiluje cyklistiku v očích samotných 
obyvatel Kodaně. A tím, že se posiluje představa 
o cyklistice, se kruhem zase posiluje cyklistika 
samotná. Termín „Zkodanit něco“ (to Copenhagenize) 
byl vyvinut a stal se mezi urbanisty synonymem 
pro úspěšné plánování, které klade do centra 
dopravní politiky jízdu na kole a pěší docházku 
a to jak ku prospěchu svých obyvatel, tak i životního 
prostředí a celkové lepší obyvatelnosti města. 

Tyto propagační prvky jsou však pouze jedním 
článkem v mnohem širším generelu sloužícího 
ke zvýšení podílu jízd na kole v Kodani a ke zlepšení 
celkové atmosféry pohybu na kole ve městě.62

Doporučená literatura

Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (není datováno): 
Příručka pro zavádění jednotného cyklistického 
značení. Město Bolzano/Bolzen přátelské 
k cyklistům. 

62 Přehled celkových propagačních kampaní konsorcia PRESTO 

5. Určování cílových skupin

Obecně řečeno, cyklistika je téměř pro každého — mladí 
i staří, muži i ženy, lidé z různých sociálních tříd nebo 
v různé fyzické kondici a ve většině případů i lidé s posti-
žením mohou jezdit na jízdním kole. Ale jak již bylo 
řečeno v kapitole 4.2.2, neexistuje takové poselství, 
které by zasáhlo takto širokou škálu lidí. Poselství musí 
být zformulováno tak, aby odpovídalo na různé potřeby 
a touhy každé ze skupin.

Abychom dokázali změnit dopravní chování lidí, musíme 
se podívat na jejich motivy, potřeby a pohledy na věc. 
Existují různé způsoby jak určit charakteristické znaky 
a jak seskupit lidi se stejnými potřebami. Toto bude 
podrobně popsáno v následujících podkapitolách.63 64

5.1 Od vyčlenění k zacílení

Proces marketingu se skládá ze dvou návazných fází:65 
vyčlenění a zacílení (viz obrázek 8). Vyčlenění znamená 
rozdělení spotřebitelů se stejnými potřebami do skupin. 
Tím získáte skupiny lidí se stejnými potřebami, které již 
můžete oslovit přímo. Kritéria pro vyčlenění mohou být 
například věk, pohlaví, sousedství, ve kterém žijí, místo, 
kde pracují, vlastnictví kola nebo charakteristický pohled 
na různé dopravní prostředky. 

Dopravní podnik města Londýn (Transport for London, 
TfL) rozčlenil londýnský cyklistický trh (lidé, kteří již 
jezdí) od osmi kategorií podle typu cyklisty, frekvence 
použití jízdního kola a účelu cesty. Analýza ukázala, 
že 70 % lidí, kteří na kole již jezdí, jezdí pouze příleži-
tostně (tj. jezdí pouze v létě, pouze nakupovat nebo 
za odpočinkem, pouze o víkendu, pouze za dobrého 
počasí, atd.), zatímco pouhých 30 % londýnských cyklistů 
vykoná 80 % všech cest na kole ve městě. Tuto skupinu 
není potřeba již přesvědčovat. Cílem v tomto případě je 
pouze podpora a povzbuzení zvyku (například zlepšením 
dopravních opatření) jednou za čas (viz 4.2.1 transteo-
retický model).

Lidé, kteří jezdí pouze příležitostně, urazí jen 25 % 
ze všech cest na kole, a proto jsou pro nás nejzajíma-
vější skupinou. Jsou již k cyklistice pozitivně naladěni, 
a proto jsou ideální skupinou ke zvýšení jejich dojížďky 
na kole pomocí různých propagačních opatření (např. 
poskytnutím informacích o vhodných trasách, nabídkou 
tréninku nebo individuálních konzultací).

Z analýzy plyne, že 85 % obyvatel Londýna na kole vůbec 
nejezdí (jsou to např. lidé, co nevlastní kolo, kteří neu-
mějí jezdit na kole, anebo kteří mají negativní předsudky 
vůči cyklistice). Dosáhnout na tuto skupinu je velká výzva, 
nicméně díky rozčlenění této skupiny můžeme přesvěd-

63 Deffner et al. (2009)
64 Cycling England (nedatováno)
65 Kapitola 5,1 převzata z Urbanczyk (2010) a upravena
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čit skrze širokou propagační kampaň a nabídku tréninku 
alespoň některé obyvatele.66

Studie z Londýna jasně vyzdvihuje různé potenciální cílové 
skupiny pro cyklistiku. Ve velké skupině obyvatel, kteří 
vůbec nejezdí, jsou lidé rozdílného věku, pohlaví, dojíž-
dějící různými prostředky, žáci, studenti, důchodci, atd. 
Obecně řečeno, můžeme je rozčlenit pomocí pohledů 
a přístupů, které formují jejich různé životní styly a jejich 
kulturu dopravy. Propagační snahy mohou lépe zacílit 
na jejich potřeby a přání, pakliže dokážou sestavit posel-
ství šité přímo na míru konkrétním lidem, zvolit správné 
komunikační kanály a zvolit odpovídající tón poselství.67

V druhém kroku jsou tyto skupiny s určitými sdílenými 
vlastnostmi seřazeny podle odhadu, jak těžké je pře-
svědčit šlápnout do pedálů. Nelépe je začít se skupinami, 
kde se dá předpokládat dobrá odezva. Můžete tak lépe 
soustředit své zdroje k naplnění jejich potřeb a tužeb. 

Při třetím kole dochází k zacílení na danou skupinu. Tento 
proces se jmenuje „zacílení“. Příklady cílových skupin 
jsou uvedeny v následujících podkapitolách.

Obrázek 8: 

Skupina 1 Skupina 2
Skupina 3 Skupina 4

Obyvatelé Potencionální skupina 1
Potencionální skupina 2
Nevhodná skupina
Nevhodná skupina

Segmentace Zacílení

Proces od vyčlenění k zacílení
Zdroj: vlastní zpracování

5.2 Způsoby, jak určit cílové skupiny

Skutečnost, že různí lidé mají různé potřeby a přání je 
hlavním důvodem pro zacílení propagačních kroků. Jak 
již bylo řečeno, je více než užitečné zaměřit komunikaci 
na dané cílové skupiny, u kterých je vyšší pravděpodob-
nost, že změní své jednání ve prospěch cyklistiky. Ve vět-
šině případů nám stejně rozpočet nedovolí mířit na všechny 
skupiny najednou. Jelikož existuje řada způsobů, jak 
zacílení probíhá, přinášíme následující příklady segmen-
tace obyvatelstva.

Pro výzkum trhu jsou cílové skupiny chápány jako sku-
piny obyvatel, které jsou považovány za možné spotře-
bitele a odběratele určitého zboží a služeb. Jak již bylo 
řečeno v kapitole 4, na poli sociálního marketingu nejde 
o nabídku spotřebního zboží, ale o upření pozornosti 
na sociální problémy nebo ke změně jednání. Osloveny 
by měly být zejména takové skupiny, pro které je dané 

66 Cycling England (nedatováno)
67 Öhmann (2009)

téma relevantní a u kterých lze očekávat ochotu při-
jmout propagované myšlenky nebo jednání. Cílové sku-
piny mohou být určeny podle:

• konkrétní životní situace (fáze životního cyklu) 
nebo socio-demografických charakteristik;

• určitého (spotřebního) chování;

• určitého světonázoru; v rámci marketingu život-
ního stylu se tedy zaměřujeme na obecné 
postoje, životní styl a způsoby sebe-stylizace.

Ve shodě s tímto přístupem je následující rozvržení cílo-
vých skupin ve vztahu k cyklistické dopravě. Cílové sku-
piny nemohou být určeny pouze na základě používání 
jednotlivých dopravních prostředků, jako motoristé, 
pasažéři MHD, atd. Existují jednoduché způsoby, jak určit 
cílovou skupinu na základě jejich socio-demografických 
charakteristik. Například rozlišení skupin na žáky, starší 
lidi a zaměstnance je sice poměrně zběžné, přesto ale 
představuje více méně ucelené rozlišení. Při oslovování 
cílové skupiny je důležité vzít na vědomí specifický životní 
styl. V prvním kroku tyto modely cílových skupin rozčle-
ňují celé spektrum populace — v celé šíři typických 
pohledů na věc, způsobu chování a životních stylů. Poté 
lze jedn či více skupin zvolit za cílovou skupinu.

5.2.1 Podle věku, demografie a životního cyklu

Běžné a praktické je členění populace podle věku nebo 
demografie. Toto členění se dělá, jelikož lze předpoklá-
dat, že rozdílné věkové skupiny mají rozdílné potřeby 
a vstupní předpoklady, například: 

• žáci, zejména z vyšších ročníků základních škol, 
jsou velmi aktivní cyklistickou skupinou;

• aktivní lidé v důchodovém věku;

• dvacátníci, kteří jezdívali na kole, ale jezdit 
přestali.68

Vedle členění na základě věku demografie pracuje i s dal-
šími charakteristikami, jako jsou pohlaví, prostorové 
charakteristiky místa bydliště a pracoviště a míra vzdě-
lanosti. 

Jiné způsoby členění poukazují na rozdílné fáze život-
ního cyklu jedince. Projekt „Životní cyklus“ („Lifecycle“) 
identifikoval určité momenty, ve kterých je změně způ-
sobu dopravního chování pravděpodobná. Tyto momenty 
mohou také být využity k zacílení propagace.

Aby se jízdní kolo stalo partnerem na celý život, je klí-
čové ho představit v určitých momentech životního cyklu, 
kdy jsou lidé náchylní ke změně každodenního chování, 
přístupu k fyzické aktivitě a péče o zdraví.69

68 Seznam je převzatý od Rady pro Národní cyklostrategii (UK, 
2004)

69 Odstavec byl převzat z FGM-AMOR (Vydavatel) (2011)
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Příručka pro změnu v rámci životního cyklu nabízí tyto 
příležitosti ke změně dopravního chování:

• narození dítěte;

• začátek docházky do mateřské školy;

• když se naučí dítě jezdit na kole;

• začátek školní docházky;

• začátek docházky na střední školu/ učiliště;

• obdržení řidičského průkazu;

• začátek dalšího vzdělávání (vyššího, odborného, 
vysokého, atd.);

• první zaměstnání (včetně praxe v rámci učňov-
ských oborů);

• založení rodiny/ společné domácnosti;

• změna bydliště, stěhování;

• změna místa zaměstnání;

• péče o člena domácnosti;

• odchod do důchodu;

• jako způsob společenské aktivity a odpočinku.

Počet lidí různého věku a v různých fázích životního cyklu 
lze odhadnout, bez toho aniž bychom museli nutně nahlí-
žet do statistiky obyvatelstva. 

Obrázek 9: Příležitosti v rámci životního cyklu, kdy se mění 
zaběhnuté zvyky a kdy je pravděpodobná i změna dopravního 
chování. 
Zdroj: vlastní kompilace

5.2.2 Podle zvyklostí jízdy na kole

Další ze způsobů určování cílových skupin předkládá pro-
jekt PRESTO (viz obrázek 10). Tento způsob nachází čtyři 
skupiny cyklistů podle způsobu jejich využití jízdního 
kola a četnosti výskytu tohoto chování v rámci skupiny.70

Závodní cyklisté tvoří nejmenší skupinu. Na kole jezdí 
ze sportovních důvodů a považují to za svůj cíl, svojí 

70 Následující odtavec je převzat z Urbanczyk (2010)

„misi“. Není nutné na ně zaměřovat nějakou propagaci, 
spíše je držet v sedle a ukazovat jim možnost použití 
kola jako běžného dopravního prostředku. Můžeme tuto 
skupinu také považovat jako součást rekreačních cyk-
listů. 

Pravidelní nebo dopravní cyklisté (každodenní cyklisté) 
již tvoří větší skupinu. Pravidelná cyklistika zahrnuje 
všechny tipy cest na kole, které nejsou vykonány pri-
márně za účelem udržení kondice, rekreace nebo sportu, 
ale jednoduše jako prostředek dopravy. Dobrá kondice 
zde slouží pouze jako kladný postranní efekt. Kolo fun-
guje každý den nebo pravidelně za účelem různých cest 
(např. za nákupy, jako prostředek dojíždění, pro cestu 
za kamarády, atd.). Tito cyklisté jsou si již dobře vědomi 
přínosů cyklistiky, přesto by ale měli být ujišťování 
a odměňováni.

Rekreační cyklisté jezdí na kole zřídka a výhradně za úče-
lem odpočinku, například o víkendech. Svá kola nepova-
žují za prostředky vhodné k dopravě ve všední den. Jízdu 
na kole považují dále za prostředek k rozptýlení, dobro-
družství a nástroj pro pobyt v přírodě. V této skupině 
se skrývá v každém městě obrovský potenciál a sem by 
měli cílit kampaně, akce, testovací jízdy a další způsoby 
propagace. 

Potenciální cyklisté (neboli ne-cyklisté) tvoří největší 
skupinu; neseděli na kole déle než rok, nicméně mnozí 
z nich by byli ochotni uvažovat o cyklistice v případě, 
že by podmínky pro byly lepší. Cílené kampaně na vybrané 
podskupiny mohou přinést slibný výsledek. 

Ačkoli každé evropské město — ať již je to cyklistický 
ráj, skokan roku nebo začátečník — má jiný podíl mezi 
závodními, pravidelnými, rekreačními a potenciálními 
cyklisty, společným cílem řady cyklistických strategií pře-
sun lidí z kategorie rekreačních a potenciálních cyklistů 
směrem vzhůru k cyklistům pravidelným a dopravním. 
Obrázek 10 ukazuje, jak by žádaná změna mezi skupi-
nami měla vypadat. 

Obrázek 10: Cílové skupiny a žádoucí změny chování
Zdroj: Urbanczyk 2011194  



Potřebujeme-li zjistit, jak veliká je která ze skupin v dané 
populaci (tj. městě), je možné provést reprezentativní 
průzkum. Otázky by se měly dotýkat návyků a četností 
cest, ale také smyslu cest, zdali kolo bylo použito pro 
rekreaci nebo jako dopravní prostředek. 

5.2.3 Podle geografie nebo polohy

Jednoduchý způsob členění populace je podle geografie, 
respektive dané polohy. Užitečné je to zejména v přípa-
dech, chceme-li, aby lidé začali dojíždět na kole do práce. 
Můžeme se zaměřit na obyvatele, kteří například žijí 
v dosahu určité cyklotrasy, nebo kteří pracují v určité 
oblasti. Abyste to mohli úspěšně provést, budete potře-
bovat informace o dopravním vzorci obyvatelstva.71

Jiným příkladem je zavedení a propagace způsobu „Bike 
and Ride“ (tj. „Zaparkuj kolo a pokračuj veřejnou dopra-
vou“). Propagační opatření mohou být zaměřena na oby-
vatele, kteří žijí do určité vzdálenosti od stanice veřejné 
dopravy. Podobně také podpora dojížďky do školy na kole 
může fungovat pro žáky, kteří žijí ve vhodné vzdálenosti 
od školy. 

5.2.4 Podle dopravní kultury

Výzkumy odhalují, že volba dopravního prostředku nespo-
čívá pouze na rozumové úvaze, ale že minimálně stejně 
významnou roli hrají pocity a představy. V posledních 15 
až 20 letech proběhly výzkumy, které zkoumaly úlohu 
emocí vzhledem k dopravnímu chování. Jedna sociolo-
gická škola zkoumá podmínky tvorby životního stylu (nebo 
způsobu života), protože postihují jak pocitovou tak sym-
bolickou dimenzi. Modely životního stylu stojí na před-
pokladu, že uvnitř různých sociálních skupin jsou hod-
noty, normy, zaměření a přístupy shodně sdílené. Základní 
orientace v životních stylech spočívá například na těchto 
vzorcích:

• tradicionalismus/ modernita (orientace na rodinu, 
individualismus, hedonismus);

• náboženské představy/ světonázory;

• tendence riskovat;

• vášeň pro nové technologie. 

Tato zaměření mohou být také popisována pomocí socio-
-demografických a ekonomických charakteristik sociál-
ních skupin. 

Na základě zjištěné povahy přesvědčení a popsané logiky 
jednání tedy lze předpovědět možné spotřební vzory 
a vzory pro jednání. Modely životního stylu nám tedy 
pomáhají pochopit, které další faktory — vedle času, 
ceny a rozumových důvodů — musí být při volbě doprav-
ního chování vzaty do úvahy. Pochopení osobních inkli-
nací také znamená:

71 Rada pro Národní cyklostrategii (UK) (2004): Příručka 
cyklistického marketingu

• motivace k zábavě, zážitek cvičení, prožitek 
rychlosti;

• tendence riskovat (jednat na hraně), vnímání 
skrze techniku;

• hodnoty jako tradicionalismus, modernita, atd. 

Většina modelů životního stylu postihuje základní zamě-
ření, ale nesahá příliš do hloubky. Přínosnější jsou modely 
dopravní kultury, které zahrnují jak představy životního 
stylu tak i zaměření směrem hodnotám v dopravě. 72

Komunikační kroky na poli propagace cyklistiky by se nic-
méně měly obracet k pohledům a postojům, které jsou 
specifické pro různé životní styly. Jelikož si mezi všemi 
životními styly potřebujeme zvolit takové, které máme 
šanci ovlivnit, musíme zcela záměrně vybírat ty, které 
slibují otevřenost k cyklistice a podobným motivům.

Poznámka
V následující pasáži popíšeme tři hlavní cílové skupiny 
identifikované na základě výzkumu dopravní kultury. 
Jsou sestaveny na základě dat z Německa/ Západní 
Evropy. Tyto skupiny zde představují téměř 50 % popu-
lace starší než 16 respektive 18 let. Jelikož máme pochyb-
nosti o tom, že se vyskytují ve střední a východní Evropě 
ve stejné míře, rozhodli jsme se je propojit s obecným 
modelem životního stylu pro střední a východní Evropu 
(viz dále v textu). 

Cílové skupiny na základě dopravních sklonů

Na základě různých výzkumů dopravní kultury a dopravní 
chování mohou být rozlišeny tři hlavní cílové skupiny.73 
Skupiny, které již jízdní kolo jako prostředek každodenní 
dopravy používají, byly vypuštěny. Lidé, kteří již na kole 
jezdí, nejsou jádrovou cílovou skupinou. Ačkoli je zby-
tečné na ně cílit komunikační kroky, mělo by jim za jejich 
zodpovědné chování patřit dík.

Dopravní kultury s vysokým potenciálem pro každodenní 
cyklistiku.74

  Orientace na zábavu a fyzickou aktivitu: 
Dobrodružství a prožitek na základě dynamiky, 
rychlosti a pohybu na hraně možností.

 Orientace na přírodu a zdraví: 
Dobrodružství a prožitek pomocí sportu, přírody 
a péče o zdraví.

 Orientace na alternativní životní styl: 
Dobrodružství a prožitek skrze umění & zábavu, 
radost z objevování a zvědavost.

72 Ohnmacht a kol. (2009); Götz a kol. (2002)
73 Götz a kol. (2002) and Ohnmacht a kol. (2008)
74 Götz/Deffner (2008b)
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Orientace na zábavu a fyzickou aktivitu

Sklony k dopravnímu chování Sklony k životnímu stylu

• dobrodružství, rychlost, chuť riskovat

• individuální dopravní prostředky, které má člověk 
pod vlastní kontrolou (auto, jízdní kolo) 

• baví je jezdit autem

• vozidla jsou důležitý symbol životního stylu 

• chůze je nudí

• Individualismus

• Vášeň pro nové technologie

• Aktivní trávení volného času: Chuť k zábavě, 
rád si „vyrazí“ (tanec; večírky, atd.)

• Obliba sportování

• Dobrodružství a zábava s kamarády

Socio-demografický popis Cestovní chování

• často mladí lidé, zejména muži

• často bez partnera (singles)

• často lidé s vyšším nebo vysokým vzděláním

• Průměrná míra užívání aut

• Vysoká míra cestování veřejnou dopravou

• Nízká četnost užívání jízdního kola a pěší docházky

Orientace na přírodu a zdraví75

Sklony k dopravnímu chování Sklony k životnímu stylu

• Kombinace touhy po dobrodružství a orientace 
na rodinu Obliba sportování

• Ochota utrácet za dobrodružství v přírodě 
a ekologické cestování

• Otevřený zájem na ochraně přírody za účelem 
využití daným jedincem

• Zajímají se o kulturu a jsou společensky aktivní

• Přiznaný smysl pro odpovědnost (udržitelnost)

• Vášeň pro nové technologie (informační 
a komunikační technologie)

Socio-demografický popis Cestovní chování

• Vyrovnané zastoupení mužů a žen

• Průměrné zastoupení různých věkových skupin

• Lidé žijící ve větších domácnostech 

• Lehce nadprůměrná míra užívání automobilů

• Průměrná míra cestování veřejnou dopravou

• Četnost užívání jízdního kola je lehce 
nadprůměrná

Orientace na alternativní životní styl

Způsob prožívání volného času a rekreace Sklony k životnímu stylu

• Radost a prožitek z kulturní odlišnosti

• Hledání “původnosti”

• Komunikativní a otevření k novým zážitkům 
a poznání

• Zájem o kulturu

• Udržování fyzické i duševní zdatnosti

• Společensky aktivní

• Otevření a tolerantní

• Odmítání tradičních hodnot

Socio-demografický popis Cestovní chování

• Lidé v “nejlepších letech” (50 let plus)

• Dosažené vzdělání nadprůměrné

• Žijí ve větších domácnostech než je průměrná 
velikost 1—2 lidé

• Průměrná míra užívání automobilu

• Nižší než průměrné užívání veřejné dopravy

• Četnost užívání jízdního kola je lehce 
nadprůměrná

75 Tento typ je známý také z jiného výzkumu jako Životní styl pro 
zdraví a udržitelnost
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Obrázek 11: Ukázka plakátu cyklistické kampaně 
zaměřeného na skupinu orientovanou na zábavu a fyzickou 
aktivitu.
Zdroj: město Norimberk

Obrázek 12: Ukázka plakátu cyklistické kampaně 
zaměřeného na skupinu orientovanou na přírodu a zdraví.
Zdroj: město Norimberk

Model, který vytvořilo GfK, se nazývá společenský Euro 
model. Je postaven na oblastech reality, změny, jednání 
a vzezření (představě o sobě sama). Není možné vést 
přímou souvislost s předchozími styly mobility a souvi-
sejícími životními styly. Následující čtyři skupiny život-
ních stylů se vztahují zejména ke stylům mobility.78 Podle 
těchto středo a východoevropských modelů životního 
stylu 21 % — 30 % populace může inklinovat k používání 
jízdního kola. Potenciál může být zužitkován pomocí 
komunikace zaměřené na cílové skupiny a zlepšení infra-
struktury.

 Spolehlivý život: 
Racionální, s „ústy plnými morálky“ — rodiny z vyššími 
příjmy, zaneprázdnění lidé, kteří usilují o harmonický 
a vyrovnaný život

 Módní život plný technologií: 
Aktivní moderní páry středního věku s většinou 
nejdražším vybavením domácnosti, lidé hledající 
sebenaplnění

 Nový život: 
Hédonističtí tolerantní intelektuálové s vyšší životní 
úrovní, kteří usilují o osobní vyrovnanost a aktivní 
zapojení do společnosti.

 “Vychytralý” život: 
Mladí dynamičtí oportunističtí lidé ze skrovných 
poměrů, kteří usilují o úspěch a hmotnou nezávislost. 

Další literatura

Projekt segment: (http://www.segmentproject.
eu/).

FGM-AMOR (Publisher) (2011): How to run a cycling 
action. LifeCycle Implementation Manual.

78 Kofler/GfK 2005

Obrázek 13: Ukázka plakátu cyklistické kampaně zaměřené 
na skupinu orientovanou na alternativní životní styl.
Zdroj: město Norimberk

Vztah k výzkumům životního stylu ve střední a východní 
Evropě

Studie GfK z roku 2005 zkoumala obecné hodnoty a životní 
styl v populaci východní Evropy.76 Studie zkoumala také 
hodnoty, které se mohou vztahovat i k ježdění na kole 
a spotřebitelském chování v dopravě. Spotřebitelé 
z východní Evropy:77

• kladou silný důraz na rodinu;
• tvrdí, že berou ohledy na přírodu;
• jsou orientovaní na bezpečí a vyhýbají se risku;
• jsou více puritánští méně hedoničtí;
• dávají přednost stálým estetickým pravidlům před 

módními výstřelky;
• více se řídí podle společenské atmosféry a nálady;
• volný čas tráví více se svými přáteli;
• přemýšlejí více o budoucnosti, než užívání si „tady 

a teď“;
• staví na základních funkcích produktů, spíše než 

na přidaných hodnotách.

76 11 zemí, vzorek: přes 12000 obyvatel, viz: Kofler/GFK (2005)
77 Ibid.
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6. Ukázky marketingových kampaní 
a dalších komunikačních postupů

Následuje řada různých popisů komunikačních postupů. 
Je to škála od kampaní na celkový dojem (image) a k povzbu-
zení motivace, přes programy a kroky na motivování urči-
tých skupin, po další opatření a aktivity na propagaci cyk-
listiky, které nemají podobu kampaní.

Tato opatření vzbuzují v lidech zájem o cyklistiku jako 
způsob dopravy, zlepšují obecné povědomí o cyklistice 
a posilují schopnosti a sebedůvěru lidí, aby mohli zrevi-
dovat své dosavadní dopravní návyky a vybrat si zdra-
vější a efektivnější dopravu.79

6.1 Kampaně a akce na zlepšení 
celkového povědomí a změnu 
atmosféry

Mnohdy důležitější než samotná „tvrdá“ opatření (tedy 
vybudování cyklistické infrastruktury) je zajistit obyva-
telům možnost jízdy na kole a motivovat je k častějšímu 
užívání kola v každodenním životě. Kampaně na podporu 
cyklistiky mohou obyvatele motivovat k přestupu na kolo. 

Kampaně na zlepšení celkového povědomí se zaměřují 
na ty obyvatele, kteří na kole právě nejezdí a usilují 
o vyvolání pozitivního dojmu z cyklistiky (image) u široké 
veřejnosti. Stejně jako i jinde v oblasti produktovém 
marketingu (např. v automobilovém průmyslu) se k pře-
nosu symbolického i věcného přínosu a navození atmo-
sféry určitého životního stylu využívají emoce. Tímto 
postupem lze kolem našeho „nápadu“ vyvolat atraktivní 
atmosféru.

Kampaně na zlepšení celkového povědomí jsou vhodné 
pro města s rychle se rozvíjející cyklistikou a „cyklistické 
ráje“. Ve městech, která s cyklistikou teprve začínají, 
by radši než do propagace měly být první investice smě-
řovány do infrastruktury a vzdělávání. Propagace by zde 
měla být postavena na něčem skutečně novém a přínos-
ném, co lze potenciálním cyklistům nabídnout. Dokud 
nebudou ve městě panovat alespoň uspokojivé podmínky 
pro cyklisty, není vhodné provádět široké motivační kam-
paně.80 Na úplném začátku je lepší stavět propagaci 
na základě nově postavené infrastruktury. 

79 Převzato z Urbanczyk (2010)
80 PRESTO konzorcium: Factsheet on Broad promotional campaigns

6.1.1 “Zapněte mozek, ne motor” kampaň 
v Německu

První celoněmecká kampaň na podporu chůze a jízdy 
na kole byla zahájena v roce 2009.81 Měla za cíl přinutit 
lidi zamyslet se nad svými každodenními dopravními 
návyky a povzbudit je k cestám pěšky nebo na kole. Kam-
paň se zaměřovala na cílovou skupinu lidí, kteří použí-
vají auto při cestách na krátké vzdálenosti, které by 
se daly jednoduše nahradit chůzí nebo dojížďkou na kole 
(tj. přibližně do vzdálenosti 6 kilometrů). Kampaň se sklá-
dala ze šesti modulů a byla doprovázena citáty několika 
známých osobností společenského života. Jednotlivé 
moduly byly navrženy podle transteoretického přístupu, 
který se používá v psychologii (viz kapitola 4.2). 

Obrázek 14: Venkovní velkoformátová reklama německé 
motivační kampaně. „Děkujeme velice. Vám všem, 
Dortmundským cyklistům!“
Zdroj: „fairkehr“ agentura, s. r. o.

Byly zvoleny vtipné a provokativní slogany. Aby kampaň 
zasáhla zvláště lidi, kteří cestují autem na krátké vzdá-
lenosti, byla vybrána média jako billboardy, plakáty 
a bannery. Kampaň také zahrnovala pořádání zvláštních 
akcí, vydávání brožur a webové stránky, které poskyto-
valy informace o krátkých cestách, včetně kalkulátoru 
CO2 a prezentace přínosu docházení pěšky a na jízdním 
kole. Aby byli lidé osloveni v jejich přirozeném každo-
denním prostředí, byly vytvořeny vtipné spoty do kin, 
plakáty na nákupní vozíky v supermarketech nebo na par-
kovací automaty v ulicích. Jelikož byl rozpočet na kam-
paň omezený, komunikační agentura zvolila raději čas-
těji inzerovat levnější psané slogany, než nákladně 
na místní podmínky adaptovat fotografie a vizuály. Vedle 
důrazu na hesla a slogany zvolila agentura tři různé 
barevné odstíny komunikace podle třech různých úrovní 
transteoretického modelu. 

81 Kapitola 6.1,1 převzata a upravena z Urbanczyk (2010) 
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Obrázek 15: Venkovní reklama: „Zapněte mozek, ne 
motor — Proč nepálit kalorie raději než benzín?“
Zdroj: „fairkehr“ agentura, s. r. o.

V roce 2009 proběhlo mezi německými městy utkání o to, 
ve kterých z nich kampaň proběhne. Byla vybrána čtyři 
města (Dortmund, Bamberg, Halle a Karlsruhe) a kam-
paň byla přizpůsobena specifickým podmínkám každého 
města. Zhodnocení kampaně provedly FORSA a Institut 
Wuppertal. Výsledky ukázaly, že kampaň měla vysokou 
sledovanost: 76 % dotázaných kampaň ve městě zazna-
menalo. Navíc 96 % lidí, které kampaň zasáhla, přivítalo 
její hlavní motiv. A 26 % z nich potvrdilo, že kampaň pozi-
tivně ovlivnila jejich dopravní chování směrem k častější 
chůzi nebo jízdě na kole (Reutter 2010). 

V roce 2009 proběhla také druhá výzva k účasti v kam-
pani a následně bylo vybráno pět dalších měst: (Berlin, 
Braunschweig, Freiburg, Herzogenaurach a Kiel. V těchto 
městech kampaň proběhla v následujícím roce.

Doporučená literatura

Urbanczyk, Rafael (2010): Návod na zavádění 
cyklistiky konsorcia PRESTO. Podpora cyklistiky. 

www.kopf-an.de (v německém jazyce).

Cyklovědomí (Bikeminded), (http://www.
bikeminded.org/), (http://www.cyclingcarma.com/
english/index.php).

Kampaň: Mnichov, hlavní město cyklistiky (http://
www.radlhauptstadt.muenchen.de/).

6.1.2 Jednotný systém pro cyklistiku 
v Bolzanu

Stotisícové severoitalské město Bolzano dokázalo během 
uplynulých deseti let významně zvýšit počet cest na jízd-
ních kolech. V základech tohoto úspěchu stojí jednotný 
celkový systém pro cyklistiku vytvářený od roku 2000 

ve spolupráci města Bolzano a Ekoinstitutu Alto Adige. 
Cyklistický systém Bolzana stojí na čtyřech pilířích:

• celistvá síť cyklistických tras;

• místa pro parkování kol;

• poskytování informací a komunikace;

• marketing.

Poslední dva zmíněné body jsou z hlediska komunikace 
ke změně chování samozřejmě nejdůležitější. Je ale 
důležité mít na paměti, že cyklistika v Bolzanu byla vytvo-
řena jako jednotný systém, a tudíž první dva body jsou 
s druhými dvěma silně propojeny. 

V prvních letech byla v Bolzanu naplánována cyklistická 
síť a v následujícím období Bolzano provádělo systema-
tické marketingové kroky a investovalo do cyklistické 
infrastruktury. Město kofinancovalo řadu opatření z fondů 
EU (projekty EMOTIONS, VIA NOVA, Trendy Travel).

Ve shodě s tím, co bylo řečeno v kapitole 4.3, byly všechny 
propagační aktivity vyvedeny v jednotné podobě značky 
BiciBolzano (Bolzano na kole) a vybaveny logem. Logo 
je vyvedeno na každém jednotlivém informačním prvku 
i na každém cyklistickém zařízení, půjčovnách kol, uka-
zatelích, informačních tabulích i vybraných parkovacích 
místech. 

Obrázek 16: Orientační systém v Bolzanu
Zdroj: Deffner 2011

Obsahem komunikace byly i další opatření, jako napří-
klad orientační systém cyklotras, který tvoří součást 
infrastruktury. Slouží k představení bezpečných tras 
vedoucích do klíčových oblastí ve městě a jako takový 
je skvělým prostředkem pro sdělení, že doprava na kole 
v Bolzanu je dostupná, snadná a atraktivní. 

Jedním z klíčových prvků komunikace a poskytování infor-
mací byla nová „designová“ kapesní skládací mapa. Obsa-
hovala úplný plán všech cyklistických tras v Bolzanu. Dal-
ším prvkem jsou speciální informační tabule na klíčových 
místech cyklotras (viz obrázek 16). Tabule ukazují jed-
nak celkovou mapu tras v Bolznanu ale i podrobné schéma 
konkrétní místní situace a další informace o cyklistice. 
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Obrázek 17: Informační tabule v Bolzanu (Itálie)
Zdroj: Deffner 2006

Celou kampaň doprovodila i klasická reklamní kampaň 
na obřích billboardech, transparentech, reklamou na auto-
busech, pohlednicích, ve spotech promítaných v kinech 
a pořádáním kulturních festivalů s tématem cyklistiky. 
Všechny tyto prvky měly inspirovat lidi k jízdě na kole 
a přesvědčit je, že cyklistika přestavuje něco hezkého. 
Veškeré materiály kladly důraz na výtvarné provedení 
a typický italský způsob vnímání krásy každodenních věcí. 

Obrázek 18: Stojany na kola s logem BiciBolzano (Bolzano 
na kole), Bolzano (Italy)
Zdroj: Deffner 2011

Systematická snaha města Bolzano podpořit cyklistiku 
a změnit způsob chování a přístupu obyvatel k dopravě 
se setkala s úspěchem. Mezi lety 2002 až 2005 vzrostl 
podíl cest na kole z původních 18 % na 23 %. Vzorem pro 
ostatní města jsou zejména skvělé provedení jednotného 
vzhledu, orientační a informační systém a úspěšná reklamní 
kampaň. Je to dobrá ukázka důležitosti souhry jednot-
livých prvků v rámci celkové strategie na podporu cyk-
listiky.82

Další literatura

Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (no year): Toolkit 
for the implementation of a corporate cycling 
system. Bicycle friendly Bolzano/Bozen.

PRESTO consortium Factsheet on broad 
promotional campaigns.

6.1.3 Cyklistické akce, festivaly a tréninkové 
jízdy

K povzbuzení zájmu a upoutání pozornosti můžou poslou-
žit různé cyklistické akce.83 Jedná se o události pod širým 
nebem, jako jsou výstavy a prezentace, závody, burzy 
s cyklistickými potřebami, Dny bez aut nebo zvláštní akce 
u příležitosti představení nového prvku — při otevření 
cyklotrasy, cykloparkoviště, plošné půjčovny kol, atd. 
Nejlepší je pořádat akce v kombinaci s nějakou zavede-
nou příležitostí, jako je např. Evropský týden mobility, 
pravidelný sezónní festival nebo tradiční městské nebo 
pouliční slavnosti. Různé testovací dráhy (např. pro elek-
trická kola, lehokola, moderní skládačky nebo tandemy) 
mohou dát veřejnosti možnost, jak si nechat představit 
východy kola osobně a jak mít zážitek z jízdy. Takové 
akce vzbuzují pozornost u médií a dostanou se tak k mnoha 
rozdílným cílovým skupinám. 

Aby měla událost co největší dosah, je dobré zapojit co 
největší počet zainteresovaných stran. Je důležité do akce 
zapojit také místní prodejce kol. Jsou totiž nejblíže cyk-
listům a lidem, kteří se o kola zajímají, a proto nejlépe 
znají jejich potřeby a překážky. Prodejci by měli mít 
možnost na akcích také prodávat. Akci je potřeba inze-
rovat s dostatečným předstihem v novinách, na inter-
netu, pomocí plakátů, letáků, atd. Je dobré do akce 
zapojit i další zainteresované strany jakou jsou zdra-
votní pojišťovny nebo sportovní a turistické kluby a aso-
ciace. 

82 Rinner (2005)
83 Převzato a upraveno z Urbanczyk (2010)
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Cyklojízdy

Dnes již tradiční cyklojízdy jsou formou aktivní spo-
luúčasti na propagaci každodenní cyklodopravy ve měs-
tech. Svou podstatou na sebe strhávají vlnu pozornosti 
v ulicích a slouží k oslavě svobodného pohybu po městě 
a dále jako podnět k širší diskuzi o cyklodopravě. Cyklo-
jízdy také slouží jako gesto podpory těm, kteří za cyk-
lodopravu lobbují na magistrátech, městských úřadech 
a dalších institucích. Bližší informace o připravovaných 
cyklojízdách jsou k dispozici na stránkách www.cykloji-
zdy.cz.

Případová studie:

Poznaň, Cyklistické vítání jara

První cyklistické vítání jara se odehrálo v roce 1993. 
Od té doby se akce opakuje pravidelně vždy o víkendu, 
který připadá nejblíže k prvnímu jarnímu dni. 
Každoročně se akce účastní mnoho cyklistů a dalších 
příznivců „jedné stopy“. Peloton na kolech projede 
centrem města a směřuje k řece Wartě. Průvod 
s sebou nese vytvořenou loutku — Moranu, kterou 
hodlá v řece utopit. Akce tak odkazuje na tradiční 
slavnost konce zimy, která je známá i v Čechách. 
V Poznani ale Morana každoročně symbolizuje jednu 
z překážek cyklistiky ve městě. Jeden rok tak 
například představovala městský rozpočet, který 
nedával žádné peníze na cyklistiky, jindy zase vysoké 
obrubníky, špatnou dlažbu nebo tlačítko na semaforech 
pro chodce, které stěžuje průjezd městem na kole. 
Morana je v průběhu akce hozena do řeky Warty 
a tím je i problém symbolicky zničen. Loutka je ale 
vždy vytažena zpět, aby nedocházelo k nařčení 
ze znečišťování řeky. 

Většinou se Cyklistického vítání jara účastní i někdo 
z představitelů města. Je to další příležitost, kde 
diskutovat o problémech cyklistické infrastruktury. 
Probíhají také různé soutěže, například o nejkrásněji 
vyzdobené kolo, o nejmladšího účastníka akce 
nebo na téma správného dopravního chování. 

Akce má velký ohlas jak mezi lidmi, tak i v masmédiích. 
Funguje jako popud, aby lidé po zimě vytáhli kola 
ze sklepů a znovu nasedli do sedel. Politici mají 
šanci naživo zjistit, co cyklisté potřebují a urychlit 
přijetí odpovídajících kroků.84

84 Beim (2008)

Obrázek 19: Cyklistické vítání jara 2009
Zdroj: Beim 2009

Další literatura 

PRESTO consortium Factsheet on bike events and 
festivals. (Informační brožura o cyklistických akcích 
a festivalech konsorcia PRESTO.

6.2 Kroky a programy na motivování 
specifických skupin

Když uvažujeme o specifických skupinách, jako jsou napří-
klad různé dopravní styly, demografické skupiny apod., 
kampaně by měli cílit na toto specifické publikum. Klí-
čové je najít správný čas a správné místo, kde vaše snaha 
o komunikaci zaujme (například v práci nebo cestou 
do práce) a zvolit takové poselství, které bude odpoví-
dat na potřeby a sklony publika.

6.2.1 Programy pro školy a školky

Programy pro školy se zaměřují na přímou práci se žáky, 
rodiči a zaměstnanci školy, aby je podpořili ve snahách 
zavádět cyklistiku do škol.85 Cílem je vytvořit z cyklis-
tiky bezpečný, zábavný a běžný způsob dopravy pro žáky 
i ostatní členy školního kolektivu. To obnáší školení v prak-
tických dovednostech, zavedení tématu cyklistiky do výuky, 
otevření prostoru pro různé cyklistické akce a události 
a výstavbu či úpravu infrastruktury ve škole a jejím okolí 
a vytvoření školního plánu dopravy.

Než rodiče pustí dítě samotné na kole do školy, musí si 
být jistí, tím, co dělají. Rodiče by měli cyklistiku vnímat 
jako bezpečnou a zdravou volbu. Děti si zase musí být 
vědomi toho, že taková reálná možnost existuje a dobře 
funguje. Děti potřebují vnímat kolo jako zpestření a zábavu 
na své každodenní cestě. Úloha školy je demonstrovat 
svojí podporu tím, že vytvoří infrastrukturu a dá prostor 
pro další pro-cyklistické kroky. 

85 Převzato a upraveno z informační brožury konsorcia PRESTO — 
cílené cyklistické kampaně na školách
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Případová studie:

Dopravní výchova Centra Semafor v Olomouci

Dalším důležitým nástrojem pro zvyšování bezpečnosti 
je výchova jednotlivých účastníků silničního provozu. 
Nejvíce ohroženou skupinou, na kterou se v současné 
době zaměřuje hlavní pozornost, jsou nejslabší 
účastníci, tedy děti. Hlavní přitom je, aby znalosti 
získané ve škole byly potvrzené a zažité v praxi. 
Dopravní výchova na dětských dopravních hřištích 
je jednou z nejvhodnějších a nejefektivnějších 
forem dopravní výchovy. Přispívá, vedle výchovy 
v rodině, velkou měrou k rozvoji teoretických 
vědomostí, praktických znalostí a hlavně správných 
návyků dětí a mládeže při pohybu na slinici. 
Z hlediska prevence tato výchova trvale zlepšuje 
nejenom bezpečnost dětí-účastníků silničního 
provozu, ale bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích vůbec. Olomoucké Centrum Semafor 
již několik let realizuje dopravně-vzdělávací 
programy a soutěže jak pro rodiče, tak pro děti. 

Případová studie:

Na zelenou — bezpečné cesty do školy

Cílem programu, který je v režii Nadace Partnerství, 
je zvýšit dopravní bezpečnost dětí na cestě do školy, 
zvýšit počet dětí dopravujících se do školy pěšky 
nebo na kole, zlepšit jejich povědomí o pravidlech 
dopravního chování, zvýšit informovanost o mobilitě 
(důraz na trvalou udržitelnost), podnítit zájem 
o veřejné věci (výchova k občanské společnosti) 
a podpořit zdravý životní styl.

A jak vytvořit kampaň na podporu dojížďky do školy 
na kole? Uvádíme dvě případové studie s různými pří-
stupy.

Případová studie:

Kampaň Do školy na kole v Litvě.

V litevském městě Siauliai sídlí největší továrna 
na jízdní kola na území baltských států a město je 
na Baltu tradičně považováno za „meku“ cyklistiky. 
Navzdory tomu měla řada dětí v Siauliai problémy 
obstarat si jízdní kolo a cyklistika neměla velkou 
podporu mezi obyvateli. Průzkumy ukázaly, že ježdění 
na kole není příliš v módě a populární. Jako součást 
celobaltského cyklistického projektu „Cyklistika 
zvyšuje atraktivitu a udržitelnost měst“ zahájilo 
Siauliai program Do školy na kole. Hlavním cílem 
projektu bylo zvýšit dostupnost jízdního kola u dětí, 
které kolo zatím nemají a přimět větší počet dětí 
k aktivnímu pohybu. 

Siauliai se v propagaci zaměřilo na dvě oblasti. 
V první řadě město založilo Školu cyklistiky 
a umožnilo tak dětem v rámci letního tábora 
a ve volném čase přístup k jízdním kolům. Děti 
dostaly šanci naučit se dobře zvládat jízdu na kole. 
Letní tábor cyklistiky byl zdarma a zábavnou formou 
dětem představil cyklistiku jako součást moderního 
životního stylu, naučil pravidla bezpečné jízdy 
i konkrétní dojezdové trasy do škol. Organizátoři 
tábora také uspořádali několik sportovních akcí, 
jako jsou soutěže a výlety. V druhé části kampaně 
město představilo jízdní kolo jako ekologický 
dopravní prostředek a jako atribut moderního 
životního stylu. Aby posílilo pozitivní obraz jízdního 
kola ve městě, zorganizovalo Siauliai v sedmi 
základních školách výtvarnou a literární soutěž.

Pro dvoutýdenní letní kemp, který se konal v parku 
v jižní části města, organizátoři zakoupili 30 jízdních 
kol. O úspěšnosti kempu vypovídá i počet účastníků, 
zúčastnilo se 60 dětí ve věku od 7 do 17 let. 
V soutěžích žáci vytvořili celkem 230 obrazů 
a 50 textů na téma „Jak si užívám na kole“. Nejlepší 
práce byly použity na plakáty s tématem bezpečnosti 
silničního provozu. Plakáty byly vystaveny v základních 
školách a v městském muzeu cyklistiky.86

86 Moore Levene (2011): Cycling School in Lithuania (Eltis case 
study)
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Případová studie: 

Kráska a kolo: cyklistický projekt pro dospívající 
dívky (město Exeter, Velká Británie)

Cílem projektu Kráska a kolo bylo prostřednictvím 
řady zábavných a působivých setkání pro dívky 
na středních školách překonat negativní pohled, 
který díky často na jízdní kolo mají a dívky inspirovat 
a podpořit, aby začaly na kole dojíždět. Tento postup 
byl přímou reakcí na setrvalý trend, kdy na kole 
do školy jezdí mnohem více chlapců, než dívek.

Tato snaha byla jedna z řady aktivit, které vznikly 
v rámci projektu Do sedel! (Bike it) organizace 
Sustrans v Exeteru ve Velké Británii. Projekt ukazuje 
dívkám mezi 7 a 9 lety jak je cyklistika zdravá a jak 
posiluje kondici. V průběhu vyučování probíhaly 
kurzy jak na téma zdraví a krása tak i praktická 
školení zaměřená na to, jak vypadat a cítit se na kole 
dobře. Každé školení vedli profesionálové a mělo 
dvě části, obsahovalo tedy jak témata o společnosti 
a zdraví, tak i praktická cvičení.

• Jak vypadat dobře (v podání některého z profe-
sionálních „Salonů krásy“ nebo jiného partnera).

• Jak se cítit dobře (v podání pracovníka projektu 
Do sedel! nebo jiného ženského moderátora).

Počet míst školení Do sedel! byl limitovaný, a tudíž 
budil zdání, že jde o prestižní záležitost. Pro vstup 
na školení musela dívka získat vstupenku, kterou 
rozdával spolupracující učitel projektu. Ukázalo 
se šikovné, když se každého školení účastní dívka, 
která do školy na kole již dojíždí. Posloužilo to 
totiž pro ostatní jako dobrý ukázkový případ. 
Zapojení obchodníka s kosmetikou nebo místního 
salonu krásy fungovalo jako vějička na upoutání 
dívčí pozornosti. Získaly tím zajímavou zkušenost 
a přínosný zábavný pohled na věc. V Exeteru místní 
Salon krásy (Body Shop) s projektem Do sedel! 
spolupracoval po celou dobu práce se školním 
kolektivem. 

Projekt také dívkám, které jezdí do školy na kole, 
přinesl nové převlékárny s vybavením. Kráska a kolo 
totiž v roce 2007 vyhrála v soutěži o nejlepší 
cyklistický program společností Shimano dotaci 
ve výši 12 500 Eur. Organizátoři tedy mohli vylepšit 
šatny a převlékárny ve školních budovách a také 
vytvořit speciální dárkové tašky pro nové cyklistky. 
Pořídili se věci, jako fén na vlasy, velká zrcadla, 
aby se dívky mohly upravit, nebo speciální zamykací 
skříňky na šaty, učebnice nebo helmy.87

87 Van Uytven, Annemie (2008): Beauty and the Bike: cycling 
project for adolescent girls (Kráska a zvíře: cyklistický projekt 
pro dospívající dívky), (City of Exeter, UK) (Eltis case study)

Případová studie:

Management mobility s podporou cyklistiky 
ve školkách pro děti (Rakousko)

Stejně jako v mnoha jiných zemích jsou i rakouské 
děti ohroženy razantním úbytkem fyzického pohybu. 
Součástí problému je i to, že řadu dětí dovážejí 
rodiče do školky auty. 

Předškolní věk dítěte je ideální doba, kdy si může 
vytvořit pozitivní vztah k chůzi nebo jízdě na kole 
a položit tak dobrý základ pro své budoucí dopravní 
chování. Děti, které se naučily chodit nebo jezdit 
na kole, navíc pozitivně působí na své rodiče. 
A rodiče na prosby svých dětí velmi rády slyší. 

V rámci projektu LIFECYCLE (Koloběh života) byl 
vytvořen program pro mateřské školy, který má 
tyto součásti:

• škola jízdy — každá skupina získala dětská jízdní 
kola — „odrážedla“ (tj. prostá kola bez šlapek, 
nebylo potřeba kupovat nějaké složité trenažéry), 
aby se děti snáze naučily jezdit na kole;

• vyprávění pohádek — dětem byly vyprávěny 
pohádky o životě s jízdním kolem a byla vytvo-
řena zvláštní kniha pro děti;

• vytvoření diplomů pro ty děti, které se naučily 
jezdit na kole (diplom s názvem: Už jezdím 
na kole);

• motivační kroky pro rodiče, aby snížili četnost 
dojíždění do školky autem.

V australském městě Gratz se do projektu nejdříve 
zapojilo 46 obecných mateřských škol a celkem 
115 dětských tříd. V dalším roce projekt proběhl 
i v soukromých školkách a zúčastnilo se ho celkem 
8 700 dětí. Hlavním cílem projektu ve školkách 
bylo:

• motivovat děti, aby se naučily jezdit na kole;

• vyškolit zaměstnance předškolních zařízení, 
jak tyto cíle podporovat;

• poskytnout podklady a materiály a vytvořit 
vhodnou atmosféru;

• pokusit se o omezení automobilové dopravy 
kolem mateřských škol;

• snížit dovážení dětí do školky automobily.

Na závěr kampaně byla mezi všemi školkami 
uspořádána výtvarná soutěž o nejlepší sochu 
s tématem cyklistiky. Nejlepší výtvory byly odměněny. 

V prvním roce, ve kterém se zapojilo 115 dětských 
tříd, se na kole naučilo jezdit celkem 1500 dětí, 
což činilo 53 % všech docházejících dětí. Ostatní 
děti již na kole převážně jezdit uměly. V následujícím 
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roce, kdy se zapojily i soukromé školky s celkovým 
počtem 8 700 dětí se naučila jezdit opět asi polovina 
dětí. 

Výzkum mezi rodiči dětí, které se zúčastnily 
programu, ukázal následující fakta:

• četnost použití kola mezi rodiči vzrostla o 71 %, 
toto číslo potvrzuje, jak významný vliv mají 
na rodiče jejich děti;

• významně vzrostl status jízdního kola a to zejména 
v pojmech jako „zábava“, „komfort“, „rychlost“ 
a „zdraví“;

• rodiče také o programu mluvili s rodinnými pří-
slušníky nebo se známými (62v%), což přineslo 
nezanedbatelný multiplikační efekt projektu. 

Vzhledem k dobrým výsledkům pilotního projektu 
bude tento program nabízen školkám jako pravidelná 
každoroční součást jejich školního programu. 
Výhodou programu je, že je nenáročný, levný a má 
velkou účinnost. Ukazuje se, že má správnou 
kombinaci pohádkového vyprávění a praktického 
tréninku dovedností. Tento postup lze také velmi 
snadno použít i v dalších městech.88

6.2.2 Kampaně Do práce na kole

Pracoviště přívětivá pro cyklisty a podpora dojíždění 
do práce na kole může výrazně zvýšit počet kol v ulicích 
a omezit cesty do zaměstnání automobily.89 Programy 
na podporu dojíždění do práce na kole mohou být také 
součástí celkové podnikové (dopravní) kultury. Vždy je 
dobré všechny tyto snahy důsledně konzultovat se zain-
teresovanou veřejností. 

Snaha o to, aby se lidi dopravovali na kole do práce, by 
neměla být jen zaležitostí firemních strategií. Samo-
správa může na toto téma iniciovat kampaň cílenou k širší 
veřejnosti, která představí výhody dojížďky na kole jak 
z pohledu zaměstnanců, tak i firem. Cestování na kole 
totiž přináší celou řadu výhod: zdravější pracovníky v lepší 
kondici, nižší náklady na dopravu, nižší náklady na par-
kování, časovou úspora díky vyhnutí se dopravní kon-
gesci90 a aktivní lidi v dobré náladě. 

Kampaň probíhá každoročně během čtyř týdnů v měsíci 
květnu. Účastníky podněcuje pomocí nástrojů jako je 
speciální webová stránka, kalendář událostí, registrace, 

88 Braun (2010): Mobility Management at Kindergartens to promote 
cycling in Graz (Austria) (Metoda řízení poptávky po dopravě 
ve školkách ve městě Gratz, Rakousko) (Eltis case study)

89 Převzato a upraveno z Urbanczyk (2010)
90 Dekoster, Schollaert (1999)

tematické články, informace související s cyklistikou 
a životním prostředím, ale také vizuálními materiály jako 
jsou plakáty a loga ročníku kampaně. Kampaň ale vytváří 
také samozřejmě prostor pro to, aby si to lidé hlavně 
užili. Doprovází jí také nabídka „cyklistických“ vyzvá-
nění do mobilních telefonů, pohlednic či kalkulačka CO2. 

Poplatek v soutěži je 5 Eur na účastníka. Firmy ale 
ve vzrůstající míře poplatky za přihlášené zaměstnance 
hradí samy, v roce 2007 uhradily organizace 67 % všech 
účastnických poplatků. Místní firmy také sponzorují ceny 
pro vítěze. V roce 2007 mezi hlavní ceny patřily cesta 
do Kanady, výhra jízdního kola, přileb či slunečních brýlí. 

Podle vyhodnocení kampaně z roku 2007 získala více jak 
polovina zúčastněných zaměstnanců silnou motivaci 
ke každodennímu pohybu. Kampaň se zaměřila zvláště 
na ženy ve věku od 36 do 55 let. Hlavním důvodem proč 
se většina lidí zúčastnila, byl tělesný pohyb. Padesát dva 
procent z nich díky kampani získalo chuť se hýbat nebo 
cvičit pravidelně. Ačkoli většinu účastníků uplynulého 
ročníku tvořili pravidelní cyklisté, kampaň přiměla více 
jak 8 000 lidí znovu nasednout na kola. Většina z nich 
pokračuje v ježdění ve zvýšené míře i po ukončení sou-
těže.91

Případová studie:

Jezdíme do práce na kole (Dánsko)

Cílem kampaně bylo podnítit zájem lidí o cyklistiku. 
Cyklistika je zdravý způsob dopravy — prospěšný 
pro vás i vaše životní prostředí. Když se účastníte 
soutěže, prospíváte svému zdraví a tím i veřejnému 
zdraví jako celku. A navíc neznečišťujete životní 
prostředí. 

Jezdíme do práce na kole — největší kampaň 
v Dánsku — vyzývá pracovní týmy v různých 
organizacích po celé zemi, aby spolu soutěžily. 
Čím častěji do práce na kole jezdíte, tím větší 
máte šanci na vítězství. Každý pracovní tým 
v kampani má svého cyklistického vedoucího, který 
je zodpovědný za sběr údajů a distribuci materiálů 
ke kampani. Vedoucí také pravidelně zadává údaje 
do databáze na webu. V jednom týmu může být 
maximálně 16 kolegů. Účastníkům je povoleno, 
aby část cesty mohli ujet jiným dopravním 
prostředkem, popřípadě aby se mohli nechat svést 
celou cestu, ale jen v jednom směru. Toto opatření 
je navrženo zejména kvůli novým lidem, kteří 
nemají s cyklistikou ještě velké zkušenosti. Na druhou 

91 Adams Rasmussen (2008): We Are Biking To Work (Denmark) 
(Jezdíme na kole do práce, Dánsko) (Eltis case study)
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stranu čím častěji členové týmu jezdí, tím větší 
šanci mají na vítězství. 

Kampaň organizují dánská cyklistická sdružení 
ve spolupráci se dvěma velkými firmami. V roce 
2007 měla kampaň jako hlavní téma podporu 
„týmového ducha“.

Případová studie:

Do práce na kole v Maďarsku

Maďarská kampaň Do práce na kole (Bringázz 
a munkába!) zvolila k propagaci cyklistiky soutěž 
mezi firmami i jednotlivci o nejvíc ujetých „zelených“ 
kilometrů. Kampaň probíhá vždy po dobu čtyř až pěti 
týdnů dvakrát ročně, na jaře a na podzim. V roce 
2007 odstartoval první pilotní ročník kampaně a od té 
doby se kampaň rozšířila na celé území Maďarska. 
Kampaň koordinuje maďarské Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci s Maďarským klubem cyklistů. 
Počet účastníků každého dalšího ročníku soutěže 
neustále roste, v současnosti se zapojuje přibližně 
10 000 lidí. 

Bringazz a Munkaba se opírá o webovou platformu 
(www.kamba.hu), kde se účastníci registrují a zadávají 
osobní údaje, adresu jejich pracoviště nebo školy, 
počet zaměstnanců či studentů a procento lidí, 
kteří pravidelně dojíždějí na pracoviště na kole. 
Soutěžící také udávají délku cesty a svojí osobní 
váhu, která je důležitá pro automatický výpočet 
úspory CO2. 

Každou jednotlivou cestu do práce na kole musí 
účastník zaznamenat do svého „cestovního deníku“ 
na webu. Systém všechna data nahrává a vyhodnocuje, 
je schopen udávat statistiku celkové ujeté vzdálenosti 
jedince i týmu, úsporu CO2 nebo vypočítat úsporu 
za ušetřené palivo. 

Webová stránka průběžně sestavuje žebříček pořadí 
organizací i jedinců a člení jej podle velikosti dané 
organizace. Vyhodnocuje také další  data 
o společnostech, například podle podílu lidí 
dojíždějících do práce na kole. 

Podle současných soutěžních podmínek mohou 
účastníci dokonce získat zvláštní body. Hodnoceno 
je například to, když cestou do práce účastník 
vyprovodí na kole také své děti, nebo když dojíždí 
do práce „stylově“ v obleku. Podnikové týmy jsou 
také ponoukány k tomu, aby vyzvaly „na souboj“ 
některou z konkurenčních firem ve svém oboru. 

Díky tomu, že celou akci sponzorují firmy, mohou 
organizátoři v několika kategoriích udělovat ceny. 
Všichni účastníci získají diplom o úspěšném absolvování 
soutěže a malý dárek. 

Pro zvýšení zájmu veřejnosti a pro navození správné 
atmosféry organizují pořadatelé řadu doprovodných 
akcí. Oblíbený je zahajovací večírek nebo série 
snídaní pro cyklisty, kdy dobrovolníci rozdávají 
cyklistům na cestě do práce pečivo a občerstvení. 
Na závěr každého ročníku probíhá závěrečná párty, 
kde vystupují spříznění hudebníci a herci.92

Případová studie:

„Do práce na kole“ v České republice

Kampaň Do práce na kole se během posledních pár 
let našla cestu i do České republiky, kde se v roce 
2013 uskutečnil její třetí ročník. Účelem této 
kampaně je motivovat společnosti a jejich 
zaměstnance k podpoře a zodpovědnosti tím, 
že přesedlají z aut za řidítka jízdního kola. 
Zaměstnanci většinou vytvoří několik skupinek, 
které spolu vzájemně soupeří o největší počet 
kilometrů ujetých během trvání soutěže. V některých 
cyklisticky vyspělých zemích, jako například Dánsko, 
má soutěž obrovskou popularitu a každoročně se jí 
účastní dvě procenta populace. V České republice 
nabízejí organizátoři soutěže bezplatný konzultační 
servis a profesionální podporu v oblasti rozvoje 
cyklodopravy. Jedná se především o konzultační 
služby spojené s výstavbou infrastruktury, vytvoření 
pobídkového programu a jiných bezplatných nástrojů 
a služeb určených společnostem. Více informací 
na www.dopracenakole.net.

6.2.3 Kampaně nejen za bezpečnou 
cyklistiku

Kampaně za vyšší bezpečnost si kladou za cíl redukovat 
fyzické ohrožení cyklistů na ulicích — a snaží se tedy sní-
žit riziko, kterým jsou vystaveni — a snížit tak počet 
dopravních nehod.93 Cílem kampaně může být jednak 
specifická skupina uživatelů (např. starší lidé na kole) 
nebo určitý způsob chování v dopravě (jako je například 
používání světel na kole). Kampaně mohou mít formu 

92 Spencer (2011): A long-lasting Bike-to-Work campaign in 
Hungary. (Dlouhodobá kampaň Do práce na kole v Maďarsku) 
(Eltis case study)

93 Převzato z informační brožury konsorcia PRESTO
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jak jednorázových akcí, tak i dlouhodobého úsilí, mohou 
mít různou podobu a mohou cílit např. na tyto otázky:

• schopnost cyklistů jezdit na kole v provozu bez-
pečně;

• viditelnost cyklistů z pohledu ostatních účastníků 
provozu;

• přiznání místa v provozu cyklistům z pohledu 
ostatních účastníků provozu (zvlášť motoristů);

• snížení rizika plynoucí pro cyklisty z okolí (zvlášť 
motoristů).

Kampaně také vzdělávají k bezpečnému způsobu chování 
na jízdním kole. Nejčastěji kladou důraz na vytvoření 
bezpečných tras do škol, na dobrou viditelnost cyklisty 
v provozu a na uznání jízdního kola jako právoplatného 
dopravního prostředku v ostatním provozu. Kampaně 
mohou informovat, vzdělávat nebo také zavádět účinná 
opatření. Nejlepší je, když dochází ke kombinaci všech 
třech faktorů. 

Města pro cyklistiku, kampaň deníku The Times

Noviny The Times odstartovaly svojí kampaň za bezpeč-
nou cyklistiku na začátku února 2012. Kampaň zahájily 
úvodníkem na titulní straně o riskantních podmínkách 
na britských silnicích a apelativním zvoláním: „Zachraňte 
naše cyklisty.“

V komentáři ke zvolenému titulku editor novin James 
Harding píše: „Bohužel stále platí, že je na cyklistech, 
aby byli připraveni na naše města, ale měla by to být 
města, která by měla čekat na cyklisty.“ 

V rámci kampaně Města pro cyklisty noviny přinášely 
zasvěcené zprávy o městské cyklistice — politické snahy, 
vládní opatření, příběhy čtenářů, statistiky dopravních 
nehod, atd., které byly otiskovány ve zpravodajské části 
novin a publikovány na jejich webu. Kampaň také vytvo-
řila osmibodový Manifest, který apeluje na orgány veřejné 
správy a další zainteresované strany. Poskytla obyvate-
lům i možnost dalšího zapojení, např. webový nástroj, 
který usnadňuje čtenářům, aby se obraceli na své poslance 
a zastupitele nebo online formulář, kde lidé mohli vyja-
dřovat svá osobní stanoviska a svojí podporu. 

Jelikož organizátorem kampaně byl deník, prvotní cílo-
vou skupinou byla logicky širší čtenářská obec. Nicméně 
sdělení kampaně mířila na čtyři mnohem úžeji defino-
vané skupiny. Na prvním místě směřovala na volené 
zástupce, každý z osmi bodů volal politiky k zodpověd-
nosti a přijetí konkrétních opatření, ať již to byly zóny 
s nižší povolenou rychlostí v rezidenčních oblastech, 
regulace nákladní silniční dopravy, investice do lepší sil-
niční infrastruktury nebo audit dopravních nehod s důra-
zem na cyklisty. Výzva nebyla určena pouze poslancům 

ale i všem nižším úrovním volených zastupitelů s kom-
petencemi v otázkách dopravy. 

Kampaň také vyslala signály směrem k motoristům s pona-
učením, jak se mají chovat, aby obě skupiny mohly bez-
pečně sdílet uliční prostor. Protože počet kolizí s náklad-
ními auty převyšuje průměr, zaměřila se kampaň také 
na řidiče nákladních a jiných účelových vozů. 

Kampaň deníku sklidila aplaus cyklistické veřejnosti v Bri-
tánii i zahraničí. Na kampani cyklisté zejména ocenili 
to, že bezpečnost cyklistické dopravy neklade pouze 
na bedra cyklistické veřejnosti. Ačkoli byly cyklistické 
dovednosti a ochranné prvky také zmiňovány, hlavní apel 
za bezpečnější atmosféru, směřoval k orgánům veřejné 
správy. Slovy jednoho komentátora jsou současné pod-
mínky pro kolo v Londýně takové: „Cyklisté mají ve městě 
tak málo místa, že vás jediná chybička může stát život.“

Navzdory většině kladných komentářů z per advokátů 
cyklistiky sklidila kampaň i kritiku. Na mušce se vyskytla 
za vytváření dojmu, že je jízda na kole nebezpečná zále-
žitost, které by se lidé měli raději vyhnout. V jinak pozi-
tivně vyznívajícím článku komentátor The Guardian James 
Randerson napsal: „Probíhá velká diskuse o nebezpečí 
a koluje řada anekdot o „bouračkách“, ale neslyšíme 
o radosti a zážitku z pohybu po městě na kole.“

Nicméně panuje přesvědčení, že kampaň deníku The 
Times tématu cyklistiky v Británii celkově spíše pomohla. 
Nátlakové skupiny mohou sice hrát klíčovou roli při pro-
sazování jednotlivých opatření, míra jejich vlivu se ale 
nedá srovnat s celostátním masovým médiem. Deník The 
Times má širokou čtenářskou obec, je důvěryhodný a dis-
ponuje značným vlivem na politiky. 

Ačkoli v době uzávěrky této publikace probíhala kampaň 
zatím pouze jediný měsíc, i za tak krátkou dobu již skli-
dila značné úspěchy.

• 30 000 čtenářů se jako výraz podpory do kampaně 
zaregistrovalo.

• Bylo doručeno 1 700 dopisů poslancům.

• Několik osobností veřejného života z řad sportovců 
a politiků vyjádřilo svoji podporu. Mezi politiky 
nechyběli předseda vlády David Cameron, primátor 
Londýna Boris Johnson a také všichni ostatní kan-
didáti na primátora ve volbách 2012.

• Debaty k tématu kampaně na půdě parlamentu 
se zúčastnilo celkem 77 poslanců (35 poslanců kon-
zervativní strany, 29 „labouristů“ a 13 liberálních 
demokratů).

• Ministr dopravy Norman Baker a ministr pro silniční 
bezpečnost Mark Penning rozeslali dopis, ve kterém 
apelovali na místní zastupitelstva za přijetí osmi 
bodů Manifestu. 206  



Hlavním ponaučením pro všechny advokáty cyklistiky, ať 
již na úřadech nebo v neziskovém sektoru, je, že pod-
pora velkého média může být enormně prospěšná. Nyní 
je na advokátech cyklistiky, aby dokázali této šance vyu-
žít a chopili se příležitosti ke zkultivování vztahů k redak-
torům, editorům i ostatním v médiích.94

Případová studie:

Peterborough (Velká Británie) — Pálí ti to? Používej 
světla (Be bright, use light)

Vedení města Peterborough v rámci svého dopravního 
programu ve spolupráci s policejním sborem 
Cambridgeshire uspořádaly kampaň za snížení 
počtu neosvětlených cyklistů jezdících za tmy 
po Peterborough. Město usilovalo o zvýšení počtu 
lidí, kteří jezdí i přes zimu na kole, chtělo ale 
snížit narůstající počet neosvětlených jízdních kol. 
Kampaň chtěla deklarovat nutnost osvětlení jízdního 
kola za tmy bez toho, aby odradila lidi od ježdění 
na kole. Kampaň probíhala v prvních dvou týdnech 
měsíce listopadu. Bylo sice rozdáno přibližně 
40 pokut neosvětleným cyklistům, k akci se ale 
připojili místní obchodníci a vyvolali velkou slevovou 
vlnu na osvětlení kol. Ve výsledku se prodalo asi 
o 15 % více světel než za srovnatelné období předešlý 
rok a policie konstatovala, že neosvětlených kol 
na ulicích Peterborough ubylo. Důležité je, že kampaň 
vzbudila širokou pozitivní odezvu v médiích a celkové 
přijetí kampaně — jak u cyklistické tak i necyklistické 
veřejnosti — bylo velmi vřelé. 

Peterborough je město začínající s cyklistikou 
s podílem cest na kole 2 %.95

6.2.4 Kampaně Nakupuj na kole

Kolo jako dopravní prostředek pro nakupování, jak to jde 
dohromady? Vše co potřebujete, jsou dobré brašny nebo 
koší.

V roce 2012 odstartovalo sdružení NaKole kampaň Naku-
puj na kole, jejímž cílem bylo ukázat jízdní kolo jako 
vhodný nástroj pro každodenní cesty spojené s nákupy. 
V rámci kampaně bylo ve zvláštním stánku v rámci Far-
mářských trhů zřízeno prezentační místo s nabídkou 
doplňků, které z kola udělají „nákupní kolo“ (košíky, 
brašny, vozíky, cargo kola). Informace pro zákazníky byly 
doplněné letáky a informacemi na webu www.nakupuj-

94 Spencer (2012): Cities fit for cyclists. Case study (Přívětivá 
města pro cyklisty, případová studie)

95 Informační brožura konsorcia PRESTO

nakole.cz. Zde najdete rady, jak přepravovat na kole 
náklad, užitečné tipy, jak kolo správně zamykat, pře-
prava kol MHD a vlaky, objednávat a dovážet zboží z trhů.

6.3 Další aktivity a opatření na podporu 
cyklistiky

Vedle kampaní na zlepšování „image“ cyklistiky a pro 
navození lepší atmosféry nebo kampaní zaměřujících 
se na specifické cílové skupiny existuje celá řada dalších 
opatření. Následují příklady o roli cyklokoordinátora 
a jeho úlohy pro komunikaci dovnitř i navenek a řada 
dalších různých opatření. Zmíníme také lehce nátlakové 
postupy, jako jsou například stimulační programy na národní 
či místní úrovni. 

6.3.1 Místní cyklokoordinátor nebo mluvčí 
pro cyklistiku

Cyklistická doprava zasahuje do několika resortů. Akti-
vity, které souvisejí s cyklistikou, spadají zpravidla do kom-
petence několika úředníků různých odborů, kteří spolu 
ne vždy dostatečně komunikují. V naprosté většině chybí 
oddělení přímo zodpovědné za pěší a cyklistickou dopravu. 
V některých městech proto vytvořili pozici cyklokoordi-
nátora. Zkušenosti přitom naznačují, že bez silné poli-
tické vůle ke změnám a podpoře cyklistické dopravy, je 
činnost cyklokoordinátora skoro až zbytečná. Pokud má 
ale město i svého „cyklopolitika“ a pracovní skupinu, 
vytvořenou ze zástupců úřadu i organizací mimo něj, 
kteří jsou na podpoře cyklistiky zainteresováni, podmínky 
pro cyklisty se ve městě rychle mění k lepšímu.

Cyklokoordinátor plní úlohu kontaktní osoby jak pro 
občany, tak i pro zaměstnance ostatních částí městské 
administrativy. Smyslem této pozice je podílet se na všech 
krocích města, které mají vztah k cyklistice. Úspěch cyk-
lokoordinátora závisí na míře jeho politické podpory, ale 
také na jeho pravomocích v rámci městských orgánů, tj. 
na jeho právech a povinnostech.96 Frans de Bann ze švý-
carského města Curich jednou v odborném rozhovoru 
uvedl: „Cílem cyklokoordinátora je udělat z cyklokoor-
dinátora „nezbytnou“ pozici“. A to může také trvat něko-
lik let nebo i desetiletí. Hlavními úkoly cyklokoordinátora 
především jsou:

• zavedení jednotné kontaktní osoby pro otázky 
cyklistiky pro občany;

• vytvoření jednotné koordinační pozice pro 
všechny věci, které se dotýkají cyklistiky v orgá-
nech města;

• zřízení sběrného místa pro nápady a komentáře, 
kterým se stojí za to věnovat;

96 Ministère des Transports (2008)
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• plánování a supervize strategií pro rozvoj cyklis-
tiky, infrastrukturu, síť tras, signalizaci, cyklis-
tické akce, atd;

• síťování s ostatními zainteresovanými stranami 
(jako je Policie ČR, dopravní podniky, atd.);

• spolupráce v oblasti vztahů s veřejností (Public Rela-
tion, ve spolupráci s mluvčím a tiskovou kanceláří 
města), být viditelně na očích veřejnosti zajišťo-
vání finančních zdrojů na infrastrukturu, propagaci 
a vzdělávání.

Pozice cyklokoordinátora může být zřízena na místní, 
krajské nebo národní úrovni. Cyklokoordinátor může 
působit jak v začínajících městech, ve městech s rychle 
se rozvíjející cyklistikou, tak i v „cyklistických rájích“ 
(mají ho např. Wroclaw nebo Gdyně v Polsku, ve Finsku 
v Helsinkách nebo v dánském městě Odense). V samot-
ném Německu má v tuto chvíli cyklokoordinátora nebo 
oddělení pro cyklistiku — v závislosti na velikosti — asi 
80 měst. 

Pro města s nízkou úrovní cyklistiky může místo cyklo-
koordinátora, který koordinuje a dohlíží na všechny akti-
vity, znamenat první krok na cestě k cyklistické kultuře. 
Jinou možností je najmout si jako cyklokoordinátora 
externího konzultanta s dostatečným mandátem, aby 
mohl dohlížet na cyklistickou agendu. Tuto cestu napří-
klad zvolilo pro prvních 5 let švýcarské město St. Gallen. 

Každopádně každému městu, které to s cyklistikou myslí 
vážně, vytvoření pozice cyklokoordinátora prospěje. 
Osoba na této pozici by měla mít zkušenosti se zavádě-
ním cyklistiky a ježděním po městě na kole a také by 
měla pracovat nejlépe na plný úvazek. Úředník pro cyk-
listiku by měl dávat pozor na to, aby byly zohledněny 
cyklistické zájmy a související cyklistická agenda na všech 
úrovních samosprávy a ve všech odborech, jejichž náplň 
se cyklistiky dotýká (tzn. zejména odbory rozvoje, dopravy 
a životního prostředí).

Bez cyklistického koordinátora nemůže být o vážně míněné 
snaze na podporu cyklistiky řeč. Zřízení koordinátora je 
skvělý odrazový můstek jak dát veřejnosti najevo, 
že se město vážně rozhodlo udělat něco pro cyklisty. 

Další literatura

www.cyklodoprava.cz

GIZ (2011) — Planning for Cycling in Germany. 
Cycling Coordinators and Offices (Plánování 
cyklistiky v Německu. Cyklokoordinátoři 
a cyklistická oddělení.)

6.3.2 Použití nových médií k propagaci

Vedle klasických propagačních kanálů roste v součas-
nosti význam marketingových opatření založených 
na internetu. Součástí řady aktuálních kampaní jsou 
spolu s další propagací i webové služby a informační 
nástroje. Škála použití webových technik se liší od zří-
zení jednoduché informační stránky přes aktivity v soci-
álních médiích jako je Facebook, Myspace, blogování, 
videoklipy na Youtube po nástroje jako je on-line plá-
novač tras nebo kalkulačka CO2. 

To, že služby a propagace na internetu umožňují inte-
rakci mezi uživateli a správci či plánovači infrastruktury, 
je významný přínos (viz v úvodu publikace: Zpětná vazba 
jako podmínka úspěchu cyklistické kultury). Ve Frank-
furtu nad Mohanem například cyklistům na stránkách 
cyklistického oddělení umožnili, aby lidé fotografovali 
poškozené nebo znečistěné části cyklistického zařízení. 
Na interaktivní mapě můžete dokonce přímo vyznačit, 
kde se nachází problematické místo (například plevel 
na stezce). Každý, kdo přijde s námětem, dostane do určité 
doby odpověď, co se s problémem stane.

Publikování věcí na internetu poskytuje relativně snad-
nou cestu, jak se lidé mohou dostat k informacím. Na dru-
hou stranu to přináší povinnost udržovat je aktuální. A to 
může také vyžadovat dost práce. 

Řada aktuálních cyklistických kampaní používá interne-
tové stránky k propagaci akcí, místních vlajkových pro-
jektů a jako centrální místo, kde lidé mohou najít infor-
mace o všech stranách cyklistiky. Příklady na obrázcích 
20 až 24 ukazují použití internetu jako informačního 
a marketingového kanálu, který dokáže vyvolávat emoce. 

Další způsob, jak propagovat cyklistiku je využít marke-
ting pomocí alternativních médií. To znamená použít 
pro marketing zvláštní nosiče. V kampani „Zapněte mozek, 
ne motor“ byly použity speciální balíčky pro motoristy, 
malé reklamy na nákupní vozíky, dárkové pohlednice 
a inovativní venkovní reklamy, jako například reklama 
na schodišti (viz obrázek 20). Dalším příkladem může být 
rozdávání lahví s vodou cyklistům na cyklotrasách, na kte-
rých bylo vyvedeno odpovídající poselství kampaně v dán-
ském Arhusu.
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Obrázek 20: Reklama kampaně „Zapněte mozek, ne motor“ 
na schodišti v německém Dortmundu. 
Zdroj: fairkehr Agentur GmbH

Ukázky z dalších kampaní

Obrázek 21: Cyklomapa Prahou na kole, realizovaná v letech 
2011 —2012
Zdroj: www.prahounakole.cz

Obrázek 22: Fotografie webu Bikeminded (volný překlad 
„cyklovědomí“)
Zdroj: www.bikeminded.org

Obrázek 23: Fotografie webové stránky “Fietscalculator” — 
kalkulátor CO2

Zdroj: www.heelnederlandfietst.nl

Obrázek 24: Fotografie webové stránky kampaně 
Radlhauptstadt München (Mnichov, hlavní město cyklistiky)
Zdroj: www.radlhauptstadt.muenchen.de

Při propagaci kola jako dopravního prostředku bychom 
měli mít na mysli, že cyklistika včetně kol a doplňků 
může také být výrazem určitého životního stylu. Cykli-
stický marketing a informační kampaně by měli nést 
myšlenku, že cyklistika je moderní a „stylová“. Dobrou 
ukázkou tohoto myšlení je množství internetových strá-
nek Cycle Chic (přibližný překlad „cyklo šik“), které 
se předhánějí v hledání výrazu, jak moc je cyklistika 
záležitostí módního stylu. Na obrázku 28 je ukázka vůbec 
první webové stránky Cycle Chic, která pochází z pol-
ského Lublinu. Od té doby se projekt Cycle Chic rozšířil 
do řady dalších měst, například Vídně, Mnichova, Gratzu 
a později také do Poznaně, Kdaňsku, Lodže i města 
Čestochové. 
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Obrázek 25: Fotografie webové stránky Lublin Cycle Chic 
(Na kole šik v Lublinu, Polsko)
Zdroj: http://lublincyclechic.blogspot.com

Další literatura

FGM-AMOR (Publisher) (2011): How to run a cycling 
action. LifeCycle Implementation Manual. (Jak 
rozhýbat cyklistiku. Příručka pro použití projektu 
LifeCycle.).

National Cycling Strategy Board (UK) (2004): 
Marketing Cycling Handbook. (Rada pro Národní 
cyklostrategii: Příručka propagace cyklistiky).

PRESTO consortium Factsheets on bicycle 
promotion. (Informační brožura konsorcia 
PRESTO.).

Urbanczyk, Rafael (2010): PRESTO consortium 
Cycling Policy Guide. Promotion of Cycling. 
(Informační brožura konsorcia PRESTO.).

6.3.3 Motivování pomocí finančních pobídek

Stále více zemí EU podporuje nákup kola pomocí slevy 
na dani nebo dotací.97 V lednu 2009 irská vláda zrušila DPH 
na kola, která pořizují zaměstnavatelé svým zaměstnan-
cům pro dojížďku do práce. Skrze zaměstnavatele tak může 
zaměstnanec ušetřit při nákupu až 50 % z běžné ceny.98

V roce 1999 Anglie zavedla každoroční daňovou výjimku, 
která umožňuje zaměstnavatelům nakoupit kola a poskyt-
nout je jako nezdanitelné náhrady zaměstnancům na cestu 
do práce. Cílem je podpořit zdravé cestování do práce 
bez produkce znečisťujících látek. Tato výjimka je jed-
ním z kroků vládní strategie Zelené dopravy a platí pro 
zaměstnavatele na všech úrovních, veřejným sektorem 
počínaje, přes neziskové organizace až po soukromý sek-
tor. V roce 2009 vydal Odbor dopravy města Londýna 

97 Urbanczyk (2010)
98 Bikes4work (Kola do práce, nedatováno)

„Příručku pro dojíždění na kole do práce“, kde mj. 
podrobně popisuje, jakým způsobem tohoto benefitu 
mohou společnosti využít.99

V roce 1997 zavedla Belgie zákon, který umožňuje zaměst-
navatelům vyplácet svým lidem za každý kilometr ujetý 
na kole nezdanitelný finanční příspěvek. Toto pravidlo 
vedlo ve firmách, které ho uplatnili, k padesátiprocent-
nímu nárůstu cest na kole. Podobné nástroje, jako napří-
klad v Holandsku, kde mohou zaměstnavatelé nakoupit 
pro své pracovníky kola zcela bez daně, uplatňuje řada 
evropských zemí.

V Německu funguje kampaň „Do práce na kole“ vedená 
zdravotní pojišťovnou, kdy jsou odměňováni lidé, kteří 
jedou v daném období alespoň 20x do práce na kole. 
Odměna má podobu účasti v loterii, která nabízí nejrůz-
nější ceny (viz případová studie níže).

V Paříži v současnosti zavedli program, který ušetří až 25 % 
z ceny nového elektrického kola, avšak do celkové částky 
400 Euro. Podobně jako u známého „šrotovného“ pro 
auta, zavedli v německém Mannheimu šrotovné ve výši 
50 Eur na koupi nového kola. Italské ministerstvo život-
ního prostředí zase přispívá na nákup nového kola část-
kou od 180 do 1300 Euro, v závislosti na typu kola (kla-
sické, elektrické či elektrický skútr).100

Případová studie:

„Šlapej a vyhraj“, odměňování cyklistů 
v Nizozemí

Holandský výzkumný ústav pro cyklistiku Fietsberaad 
vyvinul na podporu dojížďky na kole motivační 
systém odměn “Šlapej a vyhraj”. Lidé, kteří využívají 
bezplatné hlídané úschovny kol ve městech Apeldoorn 
or Eindhoven mohou vyhrát odměnu. Systém je 
připravený k zavedení do dalších holandských měst.

„Šlapej a vyhraj“ nabízí poměrně jednoduchý systém 
odměn. Účastníci soutěže disponují kartou, pomocí 
které ukládají a vyzvedávají kola na chráněném 
parkovišti. Za každé použití karty (a tedy jízdního 
kola) získávají soutěžící odpovídající počet bodů. 
V Apeldoornu má karta podobu klíčenky a v Eindhovenu 
je systém propojen s osobní elektronickou kartou, 
kterou disponují všichni občané (viz např. pražská 
Open Card, pozn. překl.). Do soutěže se občané 
musí přihlásit na webu kampaně, kde také mohou 
sledovat, kolik bodů již nasbírali a co si za ně mohou 
pořídit. Magistrát města Apeldoorn dokáže získaná 
data o využívání chráněného parkoviště vyhodnocovat 
a přizpůsobovat režim parkování potřebám občanů.

Pořizovací náklady na vývoj systému byly sice 
vysoké a práce trvala dlouho, nicméně provozní 

99 DFT (2009)
100 Volschenk (2009)
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náklady kampaně jsou nyní již relativně nízké. 
Například cena kampaně pro město se 4 chráněnými 
parkovišti je asi 15 000 Euro plus další náklady 
na propagaci a odměny.

Ačkoli byly počáteční náklady vysoké, startovní cena 
za systém pro úřady, obce a kraje začíná již na 5 000 
Euro. Za tuto základní cenu získá klient kompletní webo-
vou strukturu, registrační systém, které lze použit buď 
na chráněných parkovištích, nebo také jako počítadlo 
na konkrétním profilu, jednotný vzhled (logo, grafiku, 
název) s možností lokální adaptace a jasnou strukturu 
funkcí a zodpovědnosti.101

Obrázek 26: „Šlapej a vyhraj“, plakát kampaně 
z nizozemského Eindhovenu
Zdroj: www.cyclingcarma.com

7. Jak vyhodnocovat dopad 
propagace?

Dopad propagačních akcí ve prospěch cyklistiky by měl 
být vyhodnocován. „Evaluace vám umožní porovnat teo-
rii (čeho jste chtěli dosáhnout) s praxí (tedy toho, čeho 

101 Canters (2011): “Cycle and Win” rewards cycling in the 
Netherlands (Eltis case study), („Šlapej a vyhraj“ systém 
odměňování v Nizozemí, Případová studie Eltis).

jste skutečně dosáhli). Díky vyhodnocení se dozvíte, jak 
daleko jste se skutečně přiblížili ke stanoveným cílům. 
Získaná data také umožní ukázat občanům celkové pří-
nosy agendy pro společnost.“102 Z těchto důvodů by mělo 
být vyhodnocení součástí každé propagační aktivity.

7.1 Vyhodnocení propagačních kroků

Evaluace propagačního efektu nám umožní vyhodnotit, 
jaký konkrétní dopad měly jednotlivé propagační kroky. 
Můžeme tak získat data o vlivu popularizační kampaně, 
tréninkového nebo osvětového programu.103 Avšak brzy 
narazíme na to, že zodpovědné měření návratnosti inves-
tic do „měkkých“ opatření (kampaní a programů) může 
být někdy docela tvrdý oříšek.

Řada organizací dokonce zcela upustila od monitorování 
a vyhodnocování jednotlivých izolovaných programů 
a jejich dopadů na cestovní chování a změnu přepravní 
práce s vědomím toho, že ovlivňovat dopravní chování 
obyvatel je dlouhodobý komplexní proces a odhady dopadu 
mohou být někdy zavádějící a drahé. 

Existují ale data z evaluací, které zřetelně ukazují, že infor-
mační a motivační kampaně mohou skutečně měnit pří-
stup občanů a jejich dopravní návyky ve prospěch cyklis-
tiky, chůze nebo používání veřejné dopravy. Samozřejmě 
ale míra úspěchu vychází také z toho, jak vysoké cíle si 
klademe. 

Na tom, jaký úspěch a efekt bude mít propagačních opat-
ření, se podepisuje řada organizačních, politických, finanč-
ních a společenských faktorů. Těžko tedy připisovat širší 
změnu pouze jednomu konkrétnímu propagačnímu opat-
ření. Výsledek stojí spíše na souběhu různých vlivů a fak-
torů (včetně infrastruktury), které ovlivňují podmínky 
pro cyklistiku jako systém. Je těžké — ne-li nemožné — 
přesně spočítat, jak se na výsledku podepisují další fak-
tory včetně širší politické a společenské situace (jako je 
například zvýšení cen energií).

7.2 Metody hodnocení

Vyhodnocování dopadů propagační kroků se může lišit 
podle zvoleného přístupu hodnocení.104 Jestliže byla opat-
ření zaměřena na specifické, předem určené cílové sku-
piny, můžeme dopad snadno vyhodnotit pomocí dotaz-
níků či rozhovorů. Byla-li kampaň určená širšímu publiku, 
je hodnocení již složitější. Obecně lze říci, že existují 
kvalitativní a kvantitativní metody hodnocení.

Kvantitativní metody popisují změnu pomocí vybraných 
klíčových ukazatelů, např.:

102 National Cycling Strategy Board (2004), (Rada pro Národní 
cyklostrategii)

103 Kapitola převzata a upravena z Urbanczyk (2010)
104 Kapitola převzata a upravena z Urbanzcyk (2010)
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• dělba přepravní práce (Modal Share, Modal Split);

• počet cyklistů;
• množství emisí či „zelených“ kilometrů ujetých 

na kole.

Nicméně ani tato komparativní analýza dat někdy nestačí 
k vyhodnocení konkrétního propagačního opatření. Vhod-
ným způsobem může být sčítání cyklistů. Počítadlo pří-
stupů (průjezdů) nebo ruční sčítání na určitém profilu 
nám může poskytnout přesná data o tom, kolik cyklistů 
trasu použilo. 

Sčítání lidí lze také využít při hodnocení veřejných osvě-
tových akcí, jako je cyklojízda, cyklistický závod nebo 
Den bez aut. Jestliže přišlo méně lidí nebo méně lidí pro-
jelo po cyklostezce, zamyslete se nad důvody a přemýš-
lejte, co můžete udělat pro příště jinak. Na webové 
stránce umístěte počítadlo přístupů a sledujte nejen 
návštěvnost hlavní strany, ale také jednotlivé specifické 
sekce webu. Počet přístupů vám ukáže, která témata lidi 
zajímají a která mají menší publikum. Jestliže krátce 
po zahájení propagace nebo programu vidíte na stránce 
rozeznatelný nárůst přístupů, je to dobrý indikátor úspěš-
nosti vašich kroků.

Výzkumy cestovního chování nebo výzkumy o tom, zdali 
lidé kampaň zaznamenali, přinášejí konkrétní čísla. Vět-
šinu sbírají data pomocí standardizovaného dotazníku, 
k jehož vyplnění dochází pomocí osobního rozhovoru, 
telefonátu nebo vyplněním na počítači. 

Metodami kvalitativního výzkumu jsou pro změnu řízené 
rozhovory nebo metoda „ohniskových“ skupin (focus 
groups). Vždy, když vydáváte leták, měli byste lidem nabíd-
nout možnost odpovědět. A co více, měli byste lidi dokonce 
stimulovat, aby vám odpovědět chtěli. Jednou z možností 
je například losovat z doručených odpovědí výherce věc-
ných cen. Tímto způsobem budete schopni kvalitativní 
cestou odhadnout, jaký dopad váš leták měl.105

Ať již děláte jakoukoli kampaň, měli byste mít předem 
promyšleno, jak budete hodnotit její dopad. Nejlepší je 
udělat ze zpětné vazby přímou součást kampaně. Aby vám 
lidé odpovídali, musíte je k tomu nějak povzbudit. Jed-
nou z možností je např. za vyplnění dotazníku poskytnout 
symbolickou odměnu. Podmínky konkrétního postupu pro 
zpětnou vazbu se případ od případu samozřejmě liší.

Vyhodnocení propagace cyklistiky

Manuál evropského projektu Koloběh života (LifeCycle) 
nabízí již hotové nástroje na evaluaci propagačních akti-
vit ve prospěch cyklistiky.

105 Rada pro Národní cyklostrategii (2004)

Obrázek 27: Titulní stránka manuálu projektu Koloběh života.
Zdroj: FGM-AMOR 2011

7.3 Sčítače cyklistů

Cyklistická počítadla jsou elektronické detektory, které 
mohou být použity na jakémkoli povrchu. Zaznamenají 
průjezd jízdního kola a dovedou jej odlišit od průchodu 
chodce nebo jiných vozidel.106 Jsou složeny ze snímače 
a displeje. Sčítač zaznamená projíždějícího cyklistu 
a pošle údaj do systému. Na displeji se zobrazí celkový 
počet průjezdů cyklisty za celý den nebo za celý rok. 
Cyklistické sčítače je také možné vybavit dalšími doplňky, 
jako je například pumpička, nebo dalšími prvky pro cyk-
listy. Hlavní důvody pro použití sčítačů jsou:

• viditelně zobrazené aktuální číslo počtu průjezdů 
jízdních kol upozorňuje na cyklistiku jako reálný 
způsob dopravy po městě;

• zobrazení vysokého počtu cyklistů vzbuzuje v očích 
širší veřejnosti zájem o cyklistiku jako běžný způ-
sob dopravy; cílem je ukázat, kolik lidí už na kole 
jezdí a podnítit tak další obyvatele, aby na kole 
zkusili jezdit také;

• sčítače průběžně zachycují počet cyklistů za den, 
ve špičce, o víkendech, atd.; dodávají kontinuálně 
data, jejichž získání by jinak bylo velmi náročné; 
sčítače slouží k získání přehledu o cyklistice ve městě; 

106 Převzato z informační brožury o cyklistických sčítačích konsorcia 
PRESTO a upraveno

212  



• sčítač slouží k povzbuzení zájmu o cyklistiku a dávají 
také možnost udělovat ceny za jubilejní průjezd; 
můžeme tak oslavovat např. pěti tisícího cyklistu 
za daný den nebo miliontého v daném roce. 

Sčítače je vhodné používat ve městech s rychlým rozvo-
jem cyklistiky nebo pokročilou cyklistickou kulturou, 
která mají přiměřený nebo vyšší podíl cest na kolech 
(Modal Split minimálně 10 %) a která nabízí síť cyklotras. 
Nízká čísla, která by se zobrazovala ve městech s méně 
rozvinutou cyklokulturou by nevypadala dobře. Není mou-
dré instalovat sčítače, dokud si nemůžeme být relativně 
jistí, že získaná čísla pozitivně překvapí širokou veřej-
nost. V opačném případě se také můžeme dočkat pozved-
nutého obočí nad zbytečným výdajem. 

Na druhou stranu, i bez vysokých čísel mohou být sčítače 
užitečné. Když si město pořídí jeden nebo více sčítačů 
i bez velkého displeje, získá tak dlouhodobá precizní 
data o pohybu na určitých místech. Získané informace 
poslouží jako východisko pro vyhodnocování efektu cyk-
listických opatření, ať se již jedná o novou infrastruk-
turu nebo propagační kampaně. Sčítače se tak mohou 
stát důležitým nástrojem zachycení momentu, kdy počet 
cest na kolech začne stoupat. 

Zavádění sčítačů cyklistů by nemělo být izolovaným opat-
řením. Mělo by být doprovázeno řadou dalších kroků 
na podporu cyklistiky ve městě. 

Sčítače cyklistů hovoří ke dvěma cílovým skupinám

• K široké veřejnosti — sčítače dokazují veřejnosti, 
kolik jízdních kol se pohybuje v ulicích města kaž-
dodenně. Jestliže je číslo vysoké, může vyvolávat 
mezi lidmi pocit jisté hrdosti. Mezi potenciálními 
cyklisty pak může povzbudit chuť nasednout na kolo 
také. Číslo také může fungovat jako podnět pro 
úvahy např. Jak by město vypadalo, kdyby tento 
počtu cest urazili lidé v autech? 

• K lidem, kteří již na kole jezdí — pravidelní cyklisté 
jsou oceňováni tím, že se podílejí na generovaných 
číslech, zatímco příležitostní cyklisté mohou slyšet 
na propagační opatření, jako je odměna pro pěti 
tisícího nebo miliontého cyklistu na profilu (viz tran-
steoretický přístup). 

Podmínky úspěchu a možné obtíže

Výběr místa je klíčový faktor úspěchu. Počítadlo musí 
být vysoce viditelné a umístěné v profilu, kudy projíždí 
velký počet cyklistů. 

Překážkou pro zavedení může být v některých městech 
cena. V takovém případě můžeme zkusit získat na sčítač 
sponzora. Jelikož spojení s udržitelnou cyklistickou dopra-
vou může být pro podnikatele atraktivní reklama, můžeme 
za příspěvek sčítač vybavit jménem firmy nebo logem. 
Na tento účel mohou být firmy ochotné uvolnit určité 
prostředky. 

Obrázek 28: Sčítač cyklistů v Kodani (Dánsko)
Zdroj: Dánská cyklistická ambasáda 

Obrázek 29: Cyklistický sčítač v Bolzanu (Itálie)
Zdroj: Deffner 2011

„Sčítače cyklistů jsou v první řadě a především marke-
tingovým nástrojem na propagace jízdního kola jako kaž-
dodenní dopravy, která nejlépe sloužím potřebám života 
ve městě.“107

Další literatura

PRESTO consortium Factsheet on bicycle barome-
ters (counters). (Informační brožura o cyklistic-
kých sčítačích konsorcia PRESTO)

107 Rinner 2006, Případová studie města Eltis
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