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pro
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název
Kategorizacepřirovnání

Typický uživatel:
Funkce a charakter

rychlá trasa
I. třída (mezinárodní a nadregionální CT)

základní
II. třída

sběrná (hlavní propojení jednotlivých
čtvrtí)
dopravní cyklista (do práce/školy, za
sportem, na nákup), cykloturista
kapacitní trasy propojující městské části
rychlé trasy pro denní dojížďku

na městských třídách a významných
ulicích
maximální oddělení od chodců
a ostatní motorové dopravy
Způsob vedení cyklistů: V pořadí priority řešení:

Technické řešení:
Povrch:

obslužná

obytné zóny, pěší zóny, cyklozóny

všichni uživatelé, zejména: děti do škol,
senioři, ženy
propojení hlavních tras, sousedních čtvrtí,
cílů uvnitř čtvrtí
doplnění obsluhy

všichni uživatelé, zejména: děti do škol,
senioři, ženy
propojení hlavních a doplňkových
tras
doplnění obsluhy území
od dveří ke dveřím
v klidných provozem nezatížených
komunikacích

všichni uživatelé

sportovec

plošná prostupnost území

technická či rychlostní jízda
(např. ovál, velodrom, pumptrack)
technická jízda (např. singletrail)

místní obsluha území
("nákup do 1 míle")

NE

2. samostatné stezky pro cyklisty

ANO

samostatné stezky pro cyklisty

ANO

provoz v hlavním dopravním
prostoru (HDP)

NE

3. stezky ve VDP (oddělené od pěších)

ANO

maximální oddělení od chodců
a ostatní motorové dopravy

ANO

pruhy s hladkým povrchem v dlážděných
komunikacích

ANO

4. ochranné pruhy

NE

na městských třídách a významných
ulicích

spíše NE

cyklokoridory

ANO

5. cyklopiktokoridory při prostorové nouzi

NE

na dalších ulicích dle potřeby

ANO

cyklostezka ve vedlejším dopravním
prostoru (VDP)
(i smíšená, lépe oddělená)

ANO

cyklopiktokoridory

NE

asfalt

není nutný

dle zóny, u dlážděných
komunikací hladké cyklopruhy

dle zóny

veřejné osvětlení
minimální šířka samostatné stezky 3m

lépe ANO
ANO
minimální
NE

směrové

NE

VDZ na křížení se směry chodců

není nutné

značení cyklobjížděk

ANO

střední dělicí čára v nepřehledných
a frekventových úsecích
preference před výjezdem aut
(z garáže, z účelové komunikace)
detekce cyklistů pro vyšší preferenci

NE

odbočování vpravo na zelenou šipku
(=doplňkové)
24hod klíčové profily
"totem" s počty cyklistů

sportovní
speciální komunikace

obslužná

1. vyhrazené jízdní pruhy v HDP

Objížďky:

Monitoring/Sčítání

zóny
zóna 30,

Bez pořadí priority řešení v rámci
prostorových možností dané situace:
vyhrazené jízdní pruhy ve vozovce

Osvětlení:
Šířka:
Sklon:
Značení:

Světelná signalizace
(SSZ)
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doprava do škol

není nutný

Vodorovné (VDZ)
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doplňková v zónách
III. třída

bezpečnější alternativní trasy k hlavním

asfalt
(ne zámková dlažba)
zimní údržba
(úklid sněhu bez solení)
vegetační údržba
(sekání a stříhání)
pravidelné metení, hrabání listí
veřejné osvětlení
minimální šířka samostatné stezky 3m
v nezbytných případech
směrové

Údržba:
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NE

cyklobousměrky u jednosměrných
komunikací

ANO

sdílený provoz v komunikaci

ANO

i zámková dlažba

dle zóny

směrové

NE

dle typu a funkce komunikace

NE
standardní
NE
lépe ANO
ANO
minimální
NE

směrové
značení cyklobjížděk
(na vybraných úsecích)
VDZ na křížení se směry chodců

ANO
není nutné

detekce cyklistů pro preferenci

NE

spíše ANO
NE
NE
ANO
ANO

traily: MTB dle obtížnosti,
kratší sloupky, jednosměrnost
pumptracky: směrové k místu
ovál/dráha: směrové k místu

