Metodika stanovování dopravně-inženýrských opatření
pro cyklodopravu na území Statutárního města Plzeň
aneb
„Manuál plzeňských cykloobjížděk“
Metodika řeší dopravně inženýrská opatření (DIO) při uzavírkách komunikací zejména na infrastruktuře
cyklodopravy. Cílem je zabezpečit orientaci a podmínky pro průjezd cyklistů při uzavírkách
a omezeních. Opatření se týká určených komunikací na území Statutárního města Plzeň včetně
komunikací na hranici města a koordinace opatření do sousedních obcí. Jedná se o mezinárodní
cyklotrasu č. 3 a 37, nadregionální trasy č. 3X a významné vnitroměstské cyklotrasy uvedené v příloze
č. 1 (po schválení v RMP ve veřejně dostupné grafické hladině GIS města Plzně). Trasy dotčené
povinností řešit opatření pro cyklisty uvedené v příloze budou živým dokumentem, který bude
aktualizován dle nově dokončovaných staveb, úprav tras či s ohledem na chování uživatelů a intenzitu
jejich provozu.

Odůvodnění:
Silniční správní úřady rozhodují o uzavírkách v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a obecní úřad obce s rozšířenou působností (správní
orgán) stanoví přechodné dopravní značení dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Při uzavírkách může být v souladu s ustanovením §24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, nařízena objížďka. O uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční správní úřad na
základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce.
Objízdná trasa má být vyhovující předpokládané dopravní zátěži a zohledňovat potřeby jednotlivých
druhů dopravy (místní obsluha, osobní automobily, nákladní doprava, nadrozměrná doprava, linková
osobní doprava aj.). Cyklista je právoplatným účastníkem silničního provozu a je žádoucí zabezpečit
orientaci pro jeho pohyb.

Metodika pro zpracování dopravně inženýrských opatření pro cyklodopravu
(tzv. cykloDIO):
1. Investoři staveb či opatření, která mají za důsledek omezení cyklodopravy na výše uvedených
trasách, mají povinnost, tak jako u omezení jiných druhů dopravy, řešit objízdné trasy vyvolané
uzavírkou komunikace či jiným opatřením. Investoři v rámci přípravy stavby či opatření využijí
uveřejněnou metodiku pro přípravu svých projektů, které jsou následně předkládány
příslušným silničním správním úřadům k rozhodování o uzavírkách či omezeních. Do svých
projektů dle metodiky a určení komunikací s povinností řešit opatření pro cyklisty zapracují
dopravně inženýrská opatření.
2. Dopravně inženýrská opatření (DIO) budou ještě před podáním žádosti o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemní komunikaci u příslušného správního orgánu (na místních a veřejně
přístupných účelových komunikacích je tímto orgánem Odbor dopravy Magistrátu města
Plzně) projednána se správcem komunikace, zastoupeným Úsekem veřejné dopravy a
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cyklodopravy SVSMP. Stanovení přechodné úpravy provozu je poté jedním z podkladů pro
rozhodování silničního správního úřadu o uzavírce a objížďce.
Investoři města Plzně by měli při zadávání projektů automaticky uplatňovat nároky plynoucí
z metodiky.
U staveb či jiných opatření, na které nebylo zpracováno DIO dle bodu č.1 bude příslušným
silničním správním úřadem, v rámci podané žádosti o uzavírku pozemní komunikace ověřeno,
zda-li jsou splněny podmínky pro řešení opatření pro cyklodopravu. V případě sporného či
nejasného případu bude ze strany silničních správních úřadů věc konzultována s Úsekem
veřejné dopravy a cyklodopravy SVSMP.
Investor při zpracování DIO pro silnici, místní a veřejně přístupnou účelovou komunikaci
zohlední dopad žádané uzavírky na značené cyklotrasy (orientační značení značkami IS19 až
IS21) a cyklostezky (samostatná cyklostezka dle DZ C8a či stezka se smíšeným provozem
pěší/cyklista C7a, C9a a C10a) a ostatní komunikace, po kterých je zjevně vedena intenzivní
cyklodoprava dle grafické přílohy č. 1.
Návrh objízdných tras bude proveden pokud možno se zachováním druhu omezované
komunikace pro cyklisty, bez souběhu s intenzivní automobilovou dopravou. Pro objízdné trasy
lze využít místní a veřejně přístupné účelové komunikace, běžné automobilové dopravě jinak
nedostupné či nesjízdné. V případě neúměrně dlouhé objízdné trasy, v případě, kdy objízdná
trasa není realizovatelná či u krátkodobých uzavírek, je jedním z řešení svedení cyklistů na
pozemní komunikaci se společným provozem IAD.
Příslušný silniční správní úřad využije metodiku a hladinu v GIS města, kde jsou určené
cyklotrasy, na kterých je třeba objížďky řešit a ověří soulad s metodikou. V případě souladu
s metodikou vydá silniční správní úřad rozhodnutí o uzavírce vč. řešení opatření pro
cyklodopravu a vč. nařízení objízdné trasy pro cyklodopravu.
Úpravy dopravního a směrového značení dle TP 65, TP 100, TP 179 a dalších souvisejících
předpisů či Standardů města Plzně, včetně nutných stavebních úprav komunikací a průběžné
kontroly s údržbou trasy (včetně vegetace omezující průjezdnost) budou k tíži žadatele o
uzavírku.

Technické provedení objízdné trasy:
a) Značení bude provedeno v souladu především s TP 179 článek 10.5. U objízdné trasy delší než
0,2 km, anebo ve zcela nepřehledném terénu, bude doplněna na obou koncích textová
informace o uzavírce (velikosti min. A3), společně se schematickou mapkou s uzavřenou a
náhradní objízdnou trasou. Na mezinárodních cyklotrasách č. 3 a 37 také s provedením
minimálně v jednom světovém jazyce (angličtina nebo němčina) a s využitím piktogramů či
grafiky. Lze využít např. QR kódy s odkazem na mapu s trasou objížďky.
b) Značení objízdné trasy musí respektovat přirozené zájmy cyklodopravy tak, aby nedocházelo
v hlavních dopravních směrech ke zbytečným zajížďkám, zdolávání stoupání/klesání či
souběhu s intenzivním automobilovým provozem. Pokud se nedá takovému souběhu vyhnout,
cyklista bude chráněn adekvátním opatřením (např. vyznačením ochranného
cyklopiktokoridoru, snížením rychlosti aut apod.)
c) Ve zvláštních případech se připouští vedení objízdné trasy mimo místní či účelové komunikace,
po zvlášť vybudovaných zpevněných plochách (objízdných komunikacích). V případě
mezinárodních tras s ohledem na možnosti jízdy na kole „na těžko“ (= s plně naloženým
kolem).
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d) Vyznačení objízdné trasy pro cyklodopravu se nevyžaduje, pokud se jedná u uzavírky
s přehlednou situací v uličním prostoru (překop apod.) a je umožněn bezpečný průchod pěším
(i vedoucím jízdní kolo). V takovém případě je nutné zohlednění v obsahu informativní značky
IP22 (objížďka pro silniční vozidla mimo jízdní kolo) a řádné označení pracovního místa na
pozemní komunikaci dle TP 66. Není žádoucí nadužívání dopravní značky C14a s textem
„Cyklisto, sesedni z kola“. Místo ní lépe upozornění na nebezpečí, nerovnost, místo stavby
apod.
e) Součástí opatření je zneplatnění či demontáž stávajícího značení a jeho uvedení do původního
stavu po skončení uzavírky.

Příklady z praxe – fotodokumentace

obr 1 a 2: Značení objížďky na páteřní trase podél řeky Vltavy v Praze (Tomáš CACH)

Obr 3 a 4: Značení objížďky na páteřní cyklotrase č. 3 podél řeky Radbuzy v Plzni (Radka ŽÁKOVÁ)
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Obr 5 a 6: Značení objížďky s mapkou objízdné trasy na páteřní cyklotrase č. 3 v Plzni (Radka ŽÁKOVÁ)

Obr. 7 a 8: Značení v místech omezení cyklistů stavbou v Praze Troji (Tomáš CACH)

Obr. 9 a 10: Ukázky značení objízdné trasy pro cyklisty
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Hlavní investoři na území města Plzeň, kteří budou o přijetí metodiky informování:













Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Magistrát města Plzeň – Odbor investic
Úřady městských obvodů města Plzně
Správa železnic
Plzeňské městské dopravní podniky a.s.
Vodárna Plzeň a.s.
ČEZ Distribuce a.s.
Innogy (plyn)
SIT Plzeň
Plzeňská teplárenská
Vodafone

Metodika bude zveřejněna na webových stránkách www.svsmp.cz a při nejbližší aktualizaci
zapracována do Standardu komunikací města Plzně.

Legislativa
Výňatek z TP 179
10.5 Objížďky a dočasná omezení
10.5.1 Obecně

Objížďky a dočasná omezení mohou mít po dobu trvání významný vliv na užívání jízdního kola
z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a komfortu. Cyklistický provoz se řeší obdobně plnohodnotně
jako u vozidel se zohledněním specifických rozdílů, a to i v případě krátkodobých omezení.

10.5.2 Úpravy na trase pro všechna vozidla

Při objížďkách a dočasných omezeních, zejména z důvodu práce na pozemní komunikaci, se
zohledňuje i cyklistický provoz. Cyklisté se zpravidla pohybují spolu s ostatními vozidly a užívají
shodné značení. V řadě situací je však vhodné nebo nutné provést samostatné zohledňující úpravy:
 zejména při vyšší intenzitě a rychlostech automobilového provozu a u významných
 cyklistických tras a propojení;
 ve vozovce provizorně označovat a vyznačovat nejen běžné jízdní pruhy, ale také integrační
 opatření pro cyklisty (např. jízdní pruhy pro cyklisty, odlišné průjezdy řadicími pruhy atd.);
 při nedostatečném prostoru v dočasně zúžené vozovce umožnit alternativní průjezd ve
 sdíleném prostoru s chodci (např. C 7a + E 13);
 plnohodnotně (samostatně) označit možnost kratší trasy pro cyklisty oproti ostatním
 vozidlům, pokud existuje (např. s využitím úseků neprůjezdných pro ostatní vozidla);
 v případě dlouhých objížděk (v řádu jednotek kilometrů a delších) se zpravidla zřizuje kratší
 trasa pro bezmotorový provoz (i v případě nutnosti vedení jízdního kola v kritickém hrdle).

10.5.3 Úpravy na trase pouze pro cyklisty

V případě samostatné bezmotorové trasy se úpravy provádějí obdobně jako v případě opatření
určených především pro ostatní vozidla na jiných komunikacích. Důležité je zejména:
 souvislé řešení pro bezpečnou a pokud možno plynulou jízdu;
 zřetelné a včasné upozornění na omezení, zejména v místech méně přehledných, bez
 veřejného osvětlení a s vyšší rychlostí cyklistů;
 zajištění odpovídajícího kvalitativního standardu s ohledem na význam daného propojení pro
 cyklisty (např. pro rekreační trasu vyšší stupeň oddělení od motorového provozu atd.);
 zohlednit potřeby pěšího provozu (kombinace s úpravami pro chůzi nebo odlišné řešení);
 nutnost vedení kola omezit pouze na zvláště odůvodněné případy;
 ve specifických případech zvážit možnost zajištění, označení a vyznačení více náhradních tras.
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10.5.4 Způsob provedení

Pro vyznačení objízdných tras určených pouze pro cyklisty:
 užívají se především „Směrové tabule pro vyznačení objížďky“ (IS 11b, IS 11c, IS 11d), včetně
 včasného umístění značky „Návěst před objížďkou“ (IS 11a);
 cyklistické směrové značení se přednostně integruje do značek označujících objížďku,
 zejména se jejich pomocí vyobrazují informace o cíli nebo označení cyklistické trasy;
 v odůvodněných případech lze užít cyklistické směrové značení samostatně (jako provizorní);
 při pravidelných nebo častých opakovaných uzavírkách úseku s nutností užití náhradní
 cyklistické trasy je vhodné zvážit srozumitelné provedení pomocí trvalého značení;
 u náhradních tras určených společně pro chodce i cyklisty se značení přednostně sdružuje.
 Provizorní (dočasné) značení:
 svislé dopravní značení – zpravidla se užívají standardní přenosné značky určené pouze pro
 cyklisty nebo pro všechny řidiče (např. úprava E 12c na přenosné dopravní značce IP 19);
 vodorovné dopravní značení – zpravidla se užívá dočasné značení žluté barvy, zejména pro
 vyznačení jízdních pruhů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty.

Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. § 24
Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami
(1) Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových
komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo
nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
(2) O uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž
zájmu má dojít k uzavírce. Příslušný silniční správní úřad žádost projedná
a) s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní
komunikace, po níž má být vedena objížďka,
b) s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
c) s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha,
d) s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo
veřejně přístupné účelové komunikaci.
(3) Týká-li se uzavírka územního obvodu více silničních správních úřadů, přísluší rozhodování
silničnímu správnímu úřadu, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky; ostatní silniční správní
úřady jsou v těchto případech dotčenými správními úřady.
(4) Při rozhodování příslušný silniční správní úřad dbá, aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší
možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující a aby
byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. Silniční správní úřad může v rozhodnutí stanovit
podmínky, při jejichž nesplnění může udělené povolení omezit nebo zrušit. Odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(5) Příslušný silniční správní úřad rozhodnutí neprodleně oznámí
a) Hasičskému záchrannému sboru České republiky,
b) příslušným poskytovatelům zdravotnické záchranné služby,
c) dopravcům v linkové osobní dopravě, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je tato doprava
provozována a jsou-li silničnímu správnímu úřadu tito dopravci známi,
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d) všem silničním správním úřadům, které povolují přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných
předmětů, jde-li o uzavírku pozemní komunikace používané k tomuto druhu přepravy.
e) Ministerstvu vnitra, jde-li o dálnice, v ostatních případech Policii České republiky,
f) provozovateli systému elektronického mýtného, jde-li o zpoplatněné pozemní komunikace.
(6) Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, po níž
má být vedena objížďka, je povinen strpět bezúplatně provoz převedený na ni z uzavřené pozemní
komunikace. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky a
náhrada případných následných škod se stanoví v podmínkách rozhodnutí o uzavírce a objížďce a
uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a objížďku.
(7) Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje žadatel o
uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky.
(8) V případě nebezpečí z prodlení (živelní pohromy, dopravní nehody, zřícení nebo poškození
objektů) musí příslušnou část pozemní komunikace neprodleně uzavřít a označit alespoň provizorním
způsobem její vlastník nebo správce, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován
prostřednictvím správce. V případě havárie inženýrské sítě nebo jiného vedení je povinen příslušnou
část pozemní komunikace neprodleně uzavřít a alespoň provizorně označit vlastník této inženýrské
sítě nebo tohoto vedení a věc neprodleně oznámit vlastníkovi pozemní komunikace nebo správci, je-li
výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce. Tím není dotčeno ustanovení
§ 36 odst. 6. Vlastník pozemní komunikace nebo správce, je-li výkon správy pozemní komunikace
zajišťován prostřednictvím správce, oznámí uzavření a označení její části správnímu úřadu
příslušnému ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
neprodleně poté, co uzavření a označení provedl nebo se o něm dozvěděl.
(9) Prováděcí předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení uzavírky a o nařízení objížďky a náležitosti
rozhodnutí v těchto věcech. (Zákon č. 104/1997 Sb. § 39 a 40)

Zpracoval:
Úsek veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně
srpen 2021
Metodika stanovování dopravně-inženýrských opatření pro cyklodopravu (tzv. cykloDIO)
na území Statutárního města Plzeň aneb „Manuál plzeňských cykloobjížděk“
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