Pravidla cykloparkování v Plzni
aneb
„Manuál pro všechny, kteří chtějí vytvářet cykloparkoviště“
Obecné cíle a požadavky
Cílem města Plzně je pomocí rozvoje infrastruktury zvýšit podíl cyklodopravy na přepravní práci
(tzv. modal split cyklistů) vč. dosažení dalších pozitivních důsledků rozvoje cyklodopravy. Možnost
ukládání jízdních kol, tedy bezpečné parkování, je jedním z klíčových kritérií při rozhodování občanů
o způsobu dopravy. Infrastruktura pro ukládání kol by měla přiměřeně sloužit i pro další prostředky
udržitelné městské mobility (jednokolky, koloběžky, tříkolky ad.).
Hodnota jízdní kola užívaného při pohybu po městě se může pohybovat ve velkém cenovém rozpětí,
přičemž tomuto rozpětí jsou úměrné i nároky vlastníka na zajištění bezpečnosti odstavovaného kola.
To souvisí i s celkovou dobou parkování (odstavení kola). V Plzni není evidován žádný vysloveně
převažující typ kola, ve spektru typů kol (i uživatelů) jsou zastoupeny všechny běžné druhy.
Infrastruktura pro odstavování a ukládání kol by tak měla pokrývat očekávané potřeby všech druhů
uživatelů a účelu parkování jejich kol, měla by umožňovat stabilní a bezpečné zaparkování kola od
dětského až po to s dětskou sedačkou či brašnami tak, aby se nepoškodila zejména mechanické části
kola, případně umožnila i zaparkování koloběžky.
Nároky na parkování jízdních kol v principu vycházejí z TP179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Dle
uvedené kategorizace se jedná o parkování dle délky odstavení kola. Pro každou skupinu jsou uvedeny
způsoby zajištění instalace ve městě Plzni.

Použité termíny a jejich vysvětlení
cykloparkoviště – prostor s cyklostojany či cykloboxy, cyklověž, kolárna atp. k zaparkování kola
cyklostojan – jednoduchý kus mobiliáře určený k odstavení/zaparkování zpravidla 1-2 kol
parkovací hnízdo nebo jen hnízdo – místo s více cyklostojany k zaparkování 5 a více kol
cyklobox – uzamykatelný prostor pro 1-3 kola
kolárna – prostor určený k dlouhodobému parkování kol v bydlišti, v zaměstnání či ubyt. zařízeních pro
více kol v jednom společném prostoru se společným způsobem přístupu
cyklověž – samoobslužné velkokapacitní parkoviště na kola (100 a více)
odstavení kola – opuštění kola cyklistou
zaparkování kola – odstavení kola a jeho zajištění (zámkem atp.)
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Typ parkování
podle času
odstavení kola

Kde



krátkodobé parkování

pro parkování na řádově jednotky
až desítky minut přímo na
veřejném prostranství především
formou stojanů

střednědobé parkování

odstav v řádu jednotek hodin na
veřejném prostranství nebo
v rámci veřejných prostor dané
instituce formou stojanů případně
boxů

dlouhodobé parkování

odstav v zaměstnání či škole nebo
v domácnostech převážně
v rozsahu okolo 12 hodin
případně i více. Forma kryté
stojany, cykloboxy či společné
kóje, nebo cyklověž.
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Za kým jde realizace

menší krámky






sportoviště,
obchodní zařízení,
zdravotnická zařízení





u základních škol je
doporučované řešení
společná kóje
s kamerovým dohledem
a zámkem
na Plzeňskou kartu






samostatné doplnění chybějící infrastruktury SVSMP na pozemcích svěřených
SVSMP z provozního rozpočtu SVSMP
nové stojany v rámci staveb zajišťuje investor stavby, v rámci vyjadřování
k projektům uplatňuje SVSMP. Hrazeno v rámci investice stavby.
v případě prostoru před institucí, obchodním zařízením či jiným cílem umožní město
Plzeň instalaci na městský pozemek
dotační program pro privátní sféru (za podmínky dodržení těchto pravidel)
samostatné doplnění chybějící infrastruktury SVSMP na pozemcích svěřených
SVSMP z provozního rozpočtu SVSMP
v rámci areálů města nesvěřených SVSMP (např. instituce) zajišťuje primárně
správce areálu. SVSMP příp. může zajistit dodání stojanů, přičemž montáž zajištuje
správce areálu
v rámci staveb zajišťuje investor stavby
v případě prostoru před institucí, obchodním zařízením či jiným cílem umožní město
Plzeň instalaci na městský pozemek
samostatné doplnění chybějící infrastruktury SVSMP na pozemcích svěřených
SVSMP z provozního rozpočtu SVSMP (stojany) nebo investičního rozpočtu (boxy,
kóje)
v rámci areálů města nesvěřených SVSMP (např. instituce, školy) zajišťuje primárně
správce areálu. SVSMP příp. může zajistit dodání stojanů, přičemž montáž zajištuje
správce areálu v místě dle dohody se SVSMP
v rámci staveb zajišťuje investor stavby
v případě prostoru před institucí, obchodním zařízením či jiným cílem umožní město
Plzeň instalaci na městský pozemek
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Obecná pravidla pro cykloparkoviště:












městské pozemky ve veřejném prostranství jsou pro umisťování stojanů i boxů poskytovány i
soukromým subjektům bezplatně formou výpůjčky
ten, kdo mobiliář instaluje, zajišťuje i jeho způsobilost a údržbu, není-li určeno jinak
pokud je pozemek poskytnut formou výpůjčky, nesmí být prostřednictvím mobiliáře činěny
žádné komerční aktivity (např. cizí reklama)
při umisťování je třeba zohledňovat ochranná pásma inženýrských sítí a pravidla pro umístění
v komunikaci (bude součástí samostatné analýzy pro rozšíření možností umisťování)
automatická povinnost pro investory staveb pro veřejnost řešit parkování pro kola
podpora formou grantu těm, kdo sami zajistí stojany a instalaci v souladu s pravidly
cykloparkoviště by mělo mít technické vybavení i pro uzamčení mikromobility
označení cykloparkoviště symbolem kola
důležitým kritériem pro umisťování stojanů je dohled vlastníka na uzamčené kolo
výjimky z těchto pravidel jsou možné v odůvodněných případech a pouze po souhlasu SVSMPÚVDC, který případně zajistí projednání s ÚKRMP či dalšími institucemi
mobiliář pro parkování kol na území města je řešen na jednotných principech. Pro jednotlivé
typy mobiliáře jsou stanoveny jednoznačné požadavky na tvarové, materiálové a barevné
řešení a obecné požadavky na umístění

Nutno zajistit rozšíření Generelu dopravy v klidu o:
o
o
o

požadavky cyklodopravy na parkování jízdních kol
pravidla pro určování veřejného prostoru pro parkoviště jízdních kol
pravidla pro investory (veřejné i soukromé) k zajišťování podmínek parkování kol

Požadavky na tvarové a vzhledové řešení mobiliáře pro cyklodopravu
Základní požadavky na stojany:
 opření rámu kola ve 2 bodech cca 60 cm od sebe pro zajištění stability stání (tzv.
„cykloopěradlo“) s výškou opěrných bodů cca 70 – 80 cm nad zemí
 optimální osová vzdálenost jednotlivých stojanů 80–120 cm (dle prostorových možností)
 šířka parkovacího stání min. 2 m
 nutná možnost uzamčení rámu –
a) obě kotvené tyče spojené ve smyčku nebo
b) tyč opatřena přídavnou smyčkou/kroužkem
 všechny části stojanu musí být oblé, tj. bez hran, ideálně trubka – proti úrazu a odření kola
 jednoduchá konstrukce a tvar
 ideálně ohýbaná ocelová kulatá trubka případně jäkl s poloměrem hran R > 2 mm
 kolo se umisťuje opřením rámu bokem o stojan
 masivní konstrukce – proti vandalismu
 pevné uchycení do podloží (šrouby nevhodné, ideálně zabetonovat)
 dočasné umístění – stojany na volně položené desce/panelu
 preferovaná instalace stojanu tak, aby byl směr zaparkovaného kola v souběhu se směrem
procházejících chodců a projíždějících kol
 minimální zábor plochy bez zaparkovaných kol
 u kovových konstrukcí protikorozní ochrana (pozink nebo pozink + lak nebo nerez)
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 barevnost v souladu s městským mobiliářem (RAL 7021 antracit + další 2 bude zveřejněno na
webu)

Ideové příklady technického řešení stojanů

Obecné požadavky na umístění









dostatek prostoru pro přístup a zaparkování kola
minimální zábor plochy bez zaparkovaných kol (aby prázdný nepřekážel)
viditelné frekventované místo s dostatečnou možností průchodu lidí okolo stojanu
v dohledu z místa, kam cyklista jde (prodejna, restaurace, sportoviště)
před institucemi (blízko vchodu)
v ulicích přednostně na nárožích
ideálně vymezit v rámci parkovacích pruhů
ve stávajících místech veřejného parkování
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lépe menší počet na více místech, než velká hnízda daleko od sebe
umožněn volný přístup bez bariér
v blízkosti frekventovaných cyklotras, na významných prostranstvích, v parcích
umístění v ose stávající infrastruktury (sloupy VO, stromy, atd.)
nesmí překážet a vytvářet bariéry (mimo průchozí profil chodců)
zastřešený prostor, je-li to možné (pod mostem, v podchodu)
v zorném poli bezpečnostních kamer, pokud se v lokalitě nacházejí
určení prostoru pro parkování kol má přednost před:
o určením prostoru pro parkování motorových vozidel
o umisťováním odpadových nádob
o umisťováním inženýrských sítí a jejich pásem (u nových staveb a rekonstrukcí
přiměřeně)

Pravidla pro prostorové umísťování podle typu lokality

cyklověž

kolárna

cyklobox

zastřešené stojany

hnízda

dvojstojan

solitérní stojany

elektronabíjení

Doporučované typy cykloparkovišť pro jednotlivé účely viz tabulka
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parky
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Navržená kritéria pro počet parkovacích stání pro kola:
ulice s obchody a službami v každém bloku

ulice s bydlením

veřejná prostranství (náměstí, parky atp.)

parkování kol
- minimálně pro 30% počtu stání IAD
- u obchodů umožňující nákup na kole
(potraviny, drogerie, papírnictví atp.) – 1
stání na prodejnu o ploše prodejní plochy >
50 m2
- u institucí a služeb pro 10% návštěvníků
parkování kol
- 1 kolo na 4 bytové jednotky v oblasti bez
garážových stání, koláren (stará zástavba)
- 1 kolo na 20 bytových jednotek v oblasti
zástavby s garážovými stáními nebo
kolárnami
min. 4 kola na každém vstupu

Obecné požadavky pro umístění cykloparkovišť:










v blízkosti frekventovaných cyklotras, na významných prostranstvích, v parcích
před institucemi (blízko vchodu)
v ulicích přednostně na nárožích
ideálně vymezit v rámci parkovacích pruhů (nejlépe na kraji)
ve stávajících místech veřejného parkování
lépe menší počet na více místech, než velká hnízda daleko od sebe
umožněn volný přístup bez bariér (schody, zpomalovací pásy atp.)
umístění v ose stávající infrastruktury (sloupy VO, stromy, atd.)
nesmí překážet a vytvářet bariéry chodcům, směr opřeného zaparkovaného kola by měl být
ideálně totožný se směrem kolemjdoucích chodců či projíždějících aut

Nabíjení elektrokol
-

-

doporučeno nezpoplatněné (výnosy nedosahují administraci provozu)
nutné splnění potřebných elektro norem
o nedoporučuje se samostatná zásuvka na 230V z důvodu necertifikace nabíjecích
adaptérů pro vnější prostředí
o vzhledem k nutnosti zajištění nabíjecích kabelů různých typů se doporučuje jen u
odstavení kola s možností obsluhy
doporučeno kombinovat s nabíjením telefonů

Požadavky na cykloboxy




samostatná kóje pro 1-3 jízdní kola
modulové řešení s možností úpravy celkové kapacity sestavy
mechanické zabezpečení
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v centrální oblasti je vyžadován elektronický odbavovací systém s elektromechanickým
uzamykáním otvorů, v ostatních částech města je tento systém doporučován
nabíjení kol dle individuálního požadavku
informace o nejbližších dalších cykloboxech v okolí (plánek s vyznačením)

Základní požadavky na elektrotechnickou funkcionalitu cykloboxu
Odbavovací systém








musí umožnit správci práci s tarifem tj. operativní nastavování ceny, délky, podmínek a sankcí
za uložení kola, určení parametrů pro skupiny pro zvýhodnění ad.
předpokládá se odbavování a úhrada (úměrně aktuálnímu stavu elektronických nosičů a
možností technologií):
o Plzeňská karta PMDP, a.s
o In-karta ČD, a.s.
o bankovní platební karty
o a karty příp. jiných dopravců, které splní komunikační standard
o čtečka čárových a QR kódů
identifikace pro odemčení dveří boxu dle způsobu odbavení při uložení kola (totožná karta)
nebo zvoleným kódem
systém musí umět identifikovat a získat informace z databáze o kartě a poskytnout příslušný
tarif (předpokládá se, že předplatitelé v systému veřejné dopravy mohou mít tarifní výhodu)
datová komunikace bude probíhat prostřednictvím GSM (datové SIM karty), datového
připojení pomocí metalického nebo optického kabelu (bude prověřeno v projektu)
vytvoření blacklistu pro zablokování karty zneuživatelů boxu

Systém ovládání a sledování cykloboxu









otevření a uzavření dveří každé kóje musí být systémem sledováno, evidováno a online
přenášeno správci
správce musí mít možnost nastavit si druhy a časové prodlevy hlášení stavu boxů
cyklobox musí být vybavený otřesovým čidlem, čidlem sledování náklonu nebo nestandardních
manipulací s cykloboxem a sledováním GPS pozice cykloboxu s hlášením mimořádných stavů
správci
veřejná mapa s polohami boxů a aktuální obsazeností kójí
webové stránky pro informace o systému boxů vč. interaktivní mapy s boxy a online daty
s obsazeností kójí
systém musí umožnit tisk dokladů za úschovu kol a účetní evidenci pro správce
vnější signalizace obsazenosti kójí

Obecné požadavky
odbavovací systém bude obdobný, jako je odbavovací systém parkovacích automatů např. v Plzni
doplněný o ovládání dveří jednotlivých kojí a propojení s bezpečnostními prvky boxu

Prostory pro společné odkládání kol – kolárny
Společný prostor pro ukládání kol. Nároky na jeho vybavení:
-

systém ovládání vstupu s možností nastavení pro vybraný kruh uživatelů
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-

nutná evidence vstupů – identifikace uživatele (např. čipovou kartou)
velmi doporučovaný kamerový dohled se záznamem a propojením
možnost zpoplatnění a nastavení tarifních podmínek

Cyklověž a jiná samoobslužná velkokapacitní cykloparkoviště
Zařízení pro samoobslužnou nonstop fungující úschovu většího množství kol (minimálně 100 kol) všech
běžných typů.

Zpracoval:
Úsek veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně
za úzké spolupráce s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně
srpen 2021
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