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CYKLOSTOJANY – cyklistická doprovodná infrastruktura  

 
Pro podporu využívání jízdního kola jako rovnocenného dopravního prostředku je zásadní budování 
vhodné infrastruktury pro cyklisty. Ze zkušenosti víme, že nová cyklostezka je nejlepším 
marketingovým nástrojem pro rozvoj cyklistiky. Zdaleka však nejde jen o stezky. Pokud má cyklista 
používat kolo ke každodenním cestám do zaměstnání, do školy či za nákupy, potřebuje mít možnost 
snadného a bezpečného parkování jak doma, tak v cíli své cesty. Právě parkování je oblastí, které 
byla dosud věnována pouze minimální pozornost, ačkoliv hraje velmi důležitou roli v rozvoji cyklistické 
dopravy. 
 
Kolo oproti pěší dopravě až desetkrát rozšiřuje spádovou oblast zastávek veřejné dopravy. Pokud 
existují vhodné podmínky pro rychlé a bezpečné odstavení kola, stává se systém 
konkurenceschopnou alternativou individuální automobilové dopravy. 
 
V ČR zatím není otázka parkovací infrastruktury součástí dopravních staveb a staveb sloužících 
veřejnosti řešena nějakým závazným dokumentem, přestože např. kvóty pro parkování aut u nově 
budovaných obchodních center jsou dány ČSN 736110. Koncepčním dokumentem, který by upravoval 
budování infrastruktury pro parkování kol, by měl být generel cyklistické dopravy, jehož součástí je i 
kapitola věnující se parkování kol. Toto pojednání rozšiřuje generel o doporučení z metodiky 
o cyklistické dopravní infrastruktuře vydané Ministerstvem dopravy (zpracovatel Centrum dopravního 
výzkumu, v. v. i.) 
 
Odstavovaní jízdních kol se teoreticky dělí pouze na krátkodobé (1 až 2 hodiny) nebo dlouhodobé 
(po dobu pracovní doby, vyučováni, přes noc, systém Bike and Ride apod.). Pro krátkodobé odstavení 
slouží jednoduché stojany, dlouhodobé odstavení je nutno řešit podle konkrétního případu. Město by 
mělo přednostně budovat bezpečná parkovací zařízení v budovách magistrátu a městských institucích 
a vyžadovat budování těchto zařízení po velkých investorech u nákupních center, multifunkčních 
budov a velkých sportovních areálů. A také pamatovat na hlídaná místa pro kola ve všech 
hromadných garážích. 
 
Obecné požadavky pro konstrukční řešení cyklostojanu 

1. opření rámu ve dvou bodech pro zajištění stability stání => dvě svislé/šikmé trubky cca 60 cm 
od sebe 

2. možnost uzamčení rámu - obě tyče spojené ve smyčku nebo tyč opatřena přídavnou 
smyčkou/kroužkem 

3. všechny části stojanu musí být oblé, tj. bez hran s hladkou nekorodující povrchovou úpravou 
4. vandaluvzdornost 
5. pevné uchycení do podloží (šrouby jsou nevhodné, ideální je stojan zabetonovat) 
6. možnost montáže zamykacího zařízení s FABkou 
7. příznivá cena pro pořizovatele 
8. minimální zábor plochy bez zaparkovaných kol 
9. označení stojanu nálepkou se symbolem kola a doporučeným způsobem uzamčení 
10. eventuální možnost umístění reklamy 

 
Požadavky na umístění cyklostojanu 

1. dostatek prostoru pro přístup a zaparkování kola 
2. minimální zábor plochy bez zaparkovaných kol 
3. viditelné frekventované místo s dostatečnou možností průchodu okolo stojanu  
4. v dohledu z místa, kam cyklista jde (prodejna, restaurace, sportoviště) 
5. zastřešený prostor, je-li to možné 
6. v zorném poli bezpečnostních kamer, pokud se v lokalitě nacházejí  

 
Kolo musí stát ve stojanu pevně a stabilně. Nesmí se kácet, je-li zatížené (nákup, dítě v sedačce), 
zafouká-li vítr nebo pokud do něj někdo strčí. Navíc se do nich musí dát bezpečně zamknout přední i 
zadní kolo a rám. Tomuto požadavku nevyhovují nízké stojany fixující pouze jedno kolo, nebo naopak 
stojany, kde se rám opírá o konzolu a přední kolo není zajištěno proti vytočení. 
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Kolo je třeba ze stojanu také rychle a bez námahy vyjmout. Každé kolo má pevnou šířku a podle ní 
potřebuje i prostor pro odstavení a manipulaci. Má-li některý stojan stání pro šest kol a přitom 
celkovou šířku metr a půl, lze do něj reálně postavit jen tři kola. Dostatek prostoru není nutný jen 
pro samotné kolo, ale i pro jeho majitele. Především při uzamykání kola se potřebuje postavit vedle 
něj bez toho, že se ušpiní o řetěz sousedního kola. Z hlediska prostorového uspořádání, a to i 
v neobsazeném stavu, bývá zpravidla nejvhodnější šikmé či rovnoběžné stání vůči směru procházení 
či průjezdu.  
 
Z výše uvedených požadavků vyplývá, že nejvhodnějšími stojany jsou stojany typu obráceného 
písmene U – či jeho tvarové modifikace – které umožňují stabilní opření a uzamčení rámu kola. 
Stojany by měly být z nerez oceli, zakotvené minimálně 25 cm do země nebo zalité do betonu. Měly 
by být umístěny na frekventovaných místech, co nejblíže vchodu do objektu. Stojany umístěné dále 
než 50 metrů od hlavního vchodu do objektu nebudou využívány (cyklista by si snížil cestovní 
rychlost) a navíc zaparkovaná kola budou ohrožena krádeží a vandalismem. 
 

 
Parkování na středně dlouhou dobu (Žáková, Štěrbová). 

 

Jednotková cena za pořízení a instalaci takových stojanů se pohybuje cca od 4 000 do 6 000 Kč. 
 
Vhodné je vybavit stojany symbolem kola v podobě jednoduchého piktogramu nebo může stojan 
samotným tvarem připomínat kolo nebo jeho části. Piktogramem ve formě vodorovného značení lze 
označit i celé parkoviště pro kola. 
 
Přestože pro běžnou instalaci cyklostojanů (přišroubování konstrukce stojanu do povrchu chodníku) 
není třeba stavební povolení, skýtá mnohá úskalí, a proto se obecně nedoporučuje. Stojany bývají 
snadno vyjmutelné a není výjimkou vidět krádež jak stojanu, tak zaparkovaných jízdních kol (základem 
kvalitní instalace musí být odolnost proti krádežím a vandalismu). Nejvhodnější proto bývá pevně 
ukotvit jednotlivé tyče stojanu (doporučené hodnoty zapouštění jsou 25 cm pod povrchem země) 
do betonu či asfaltu. Přestože se uvádí, že do hloubky cca 30 cm pod povrchem by neměly vést žádné 
inženýrské sítě, opak je často pravdou. Jediným způsobem, jak se při instalaci zapuštěním pod povrch 
vyhnout problémům, je odkrývání povrchových vrstev dlažby a zeminy ručně, bez mechanizace. 
 
Zařízení pro odstavování jízdních kol nesmějí vytvářet žádné bariéry nebo omezení pro provoz chodců 
a provoz motorových vozidel. V optimálním případě se tak děje na úkor parkovacího místa 
pro motorová vozidla a v tomto případě parkoviště na vozovce (ale i blízko vozovky) je třeba zajistit 
ochranu před možnou invazí motorových vozidel a ochranu proti poškození. Parkoviště na chodnících 
by neměla mít vliv na pěší provoz ani negativně ovlivnit estetiku veřejného prostoru. Samotné 
umístění stojanů je doporučováno v rozestupech minimálně 60 cm. Tak lze garantovat dostatečný 
prostor pro různé typy jízdních kol, kola s košíky, brašnami apod.  Tyto základní rozměry jasně definují 
technické podmínky 179 jako odstupy jednotlivých stání, tedy zaparkovaných kol (zajímavé je 
porovnání šířky řady stojících kol při kolmém a šikmém stání - rozdíl šíře chodníku 50 cm může být 
na mnoha místech pro umístění stojanů klíčový). 
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Rozměry odstavných stání pro jízdní kola (TP 179). 

 
Je velmi důležité informovat cyklistu o nutnosti vhodného zamykání jízdního kola, aby se alespoň 
částečně předešlo krádežím kol a jejich součástek, a to jak samolepicími obrázky na jednotlivých 
stojanech, tak informačními letáky o této problematice. 
 

 
Bezpečnost zamykání jízdního kola. Zdroj: Willcocks. 

 
 
Zásady na umístění cyklostojanu 
Stojany budou umisťovány jednotlivě či ve skupinách tak, aby byl zabezpečen volný manipulační 
prostor 1,5 m do každého směru od kraje stojanu (skupiny stojanů) k nejbližší pevné překážce. 
Při osazení na chodnících navazujících na komunikaci pro motorová vozidla bude stojan osazen 
minimálně 50 cm od hrany komunikace a v rámci chodníku bude zajištěn minimální průchod 1,5 m, 
což je zjednodušená aplikace normy ČSN 73 6110. Stojany jsou pod povrchem komunikace 
obetonovány. Při umístění bude stávající povrch vyříznut v rozsahu přečnívajícím půdorys stojanu 
na každou stranu o 30 cm, skladby komunikace budou vybourány na úroveň -30 cm. Po provedení 
výkopových prací je stojan osazen a obetonován do úrovně -30 cm. Skladby komunikace jsou 
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nahrazeny ve složení 20 cm betonové lože - PB l (C20/25), 4 cm štěrkodrť frakce 0/4, 6 cm zámková 
dlažba betonová. V případě osazení do stávající živičné vrstvy je povrch zámkové dlažby proveden 
tak, aby plynule navazoval na stávající povrch. V případě umístění do zatravněné plochy je 
postupováno obdobně s tím, že celá plocha je ohraničena záhonovým obrubníkem uloženým 
v betonovém loži. Okolí je zpětně upraveno a zatravněno. Pouze v případě, kdy původní povrch je 
tvořen rozebíratelnými prvky, jsou tyto pouze vyjmuty a po instalaci v původní skladbě vráceny zpět. 
V případě, že nebude možné dosáhnout vzdálenosti 1,5 m od zdi domu, a bude tak narušena vodicí 
linie pro bezbariérový pohyb, bude vytvořena umělá vodicí linie tím, že se plocha cyklostojanů zvýší 
o 6 cm nad terén. 
 
Doporučovaný vzhled cyklostojanů 
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Doporučené kapacity pro parkování kol v České republice 
 

 
 
Jízdní kolo potřebuje cca 1 až 1,5 m

2
 odstavné plochy. Parkovací místo pro jedno osobní vozidlo je 

velké průměrně 12 m
2
. Na ploše této velikosti je tedy možno zaparkovat cca 10 jízdních kol. 
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Další (alternativní) varianty vhodného stání pro jízdní kola  
 

 
 
 
 

 

Zpracoval: Ing. Zdeněk Dvořák, srpen 2011, ÚÚP. 


