Městský úřad Příbor
odbor investic a správy majetku
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
Datum: 7. 10. 2014

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor
Vážená paní /vážený pane,
ve věci cykloobousměrek lze najít na webu Asociace cykloměst tyto obecné informace:
http://www.cyklomesta.cz/download/22.pdf
a na webu cyklodoprava podrobnější informace:
http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/cykloobousmerky/cykloobousmerky-pri-zklidnenem-provozu/
Ve věci zobousměrnění provozu v ulici Hřbitovní v městě Příbor můžeme doporučit následující:
A. Jedná se evidentně o západní část ulice od prostoru před hřbitovem směrem k ul. Masarykova:
http://www.mapy.cz/s/do2p

Protože je současný stav následující:
a) mezi hranicemi sousedních parcel (mezi ploty) je vzd. 4-5 m a zpevněná vozovka má šířku cca 3,5-4,0 m,
komunikační profil tvoří jednopruhová komunikace bez obrubníků, bez chodníků, vozovku lemují pásy
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zeleně v š. 0,25-1 m, v komunikaci probíhá společný provoz všech účastníků v jednom pásu / pruhu (vč.
chodců)
b) délka přímého úseku je cca 125 m, takže není možný obousměrný průjezd dvoustopých vozidel
(požadavek na výhybnu po 80-100 m dle ČSN 736110 nelze splnit, neboť pro výhybnu není prostor)
c) komunikace slouží evidentně jen pro potřeby místní obsluhy a obsluhy hřbitova (velmi nízké celodenní
intenzity: cca do 500 / den),
d) důvodem jednosměrného provozu jsou šířkové poměry
e) komunikace sama o sobě svými parametry redukuje možnou rychlou jízdu, reálná rychlost se zde
pohybuje mezi 20-30 km/hod, tomu přispívá i stavební stav vozovky
f) komunikace lze svými parametry i charakterem, resp. provozem zařadit mezi obytné zóny, ve kterých se
pohybují chodci v rámci základního komunikačního prostoru s šířkou min. 3,5 m (a povolenou rychlostí
20km/hod), zóny 30 zpravidla obsahují další prvky a provoz chodců bývá oddělen na chodník
g) dle fotografie je evidentní, že se zde může minout osobní dvoustopé vozidlo s jízdním kolem i v rámci
celé délky ulice, to však za nízkých rychlostí.

Příbor - ul. Hřbitovní - foto současného stavu
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Nabízí se následující řešení pro zřízení obousměrného provozu jízdních kol:
1. osadit namísto B2 značku B11 (zákaz vjezdu motorových vozidel) a IP4b demontovat - vznikne tím tzv.
falešná cykloobousměrka v ceně jedné nové dopravní značky. Všechny značky se doporučuje osadit ve
zmenšených velikostech.

Praha – ul. Haštalská

2. osadit pod současnou B2 a IP4b dodatkové tabulky E13 s vyobrazením protisměrného provozu jízdních
kol bez dělicí čáry v dodatkové tabulce (dle výkladu MD, odboru pozemních komunikací, které za MD věcně
navrhuje zák. č. 361/2000Sb. a vyhl. č. 30/0001 Sb., je možné do tabulky E13 vyobrazit obousměrný provoz
jízdních kol ve smyslu dodatkových tabulek E12 a/b bez této dělicí čáry): viz definice dodatkové tabulky
(vyhl. 30/2001 Sb.platného znění ) "Text" (č. E 13), omezuje nebo doplňuje platnost značky, pod kterou je
umístěna, vhodným nápisem, případně symbolem.

Praha – ul. Dušní, Praha – ul. Dr. Z. Wintera
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alt.

/

alt.

V případě, že odbor dopravy či PČR značku neakceptuje, lze použít značku IP4b +E13 se symbolem jízdního
kola a textem „V OBOU SMĚRECH“ a B2+E13 s textem „MIMO“ a symbolem jízdního kola. Toto značení však
není čistě v grafice a jeho rozlišitelnost, resp. čitelnost je delší, nevíc není mezinárodní a je v kolizi
s Vídeňskou úmluvou o mezinárodní srozumitelnosti dopravního značení.

Odůvodnění pro řešení 1+2:
o

o

Pokud vzniká obava z nebezpečí protisměrného provozu, zásadní pro připuštění provozu jízdních
kol v takovýchto profilech jsou reálné a okamžité vzájemné rychlosti (popsány v odst. e) a prostor
pro míjení. ČSN 736110 v odst. 10.4.2.7 uvádí, že úseky mají být přehledné (tato část ul. je
v podstatě přímá), pokud je rychlost rovna nebo nižší než 30 km/hod, není třeba za šířky 4,0 m mezi
obrubami provádět oddělení provozu vodorovným značením. Tato vozovka nemá obruby, tzn. že
z hlediska principů ČSN lze odečíst 2x0,25 m bezp. odstupu od podélné překážky, za kterou je hrana
vyvýšené obruby obecně považována. Šířka vozovky tedy může být 3,5 m pro připuštění
obousměrného provozu jízdních kol.
Přibližně v polovině západní části ulice Hřbitovní se nachází odbočka a vjezd, která sice nemůže
sloužit jako výhybna pro dvě proti sobě jedoucí dvoustopá vozidla, avšak již může fungovat pro auto
vs. jízdní kolo, takže se tato komunikace může bez problémů chovat jako jednopruhová komunikace
s jednosměrným provozem motorových vozidel a obousměrným provozem jízdních kol. Jak je ale
řečeno v bodě g), při nízkých rychlostech se může minout osobní automobil i s jízdním kolem.
V případě nákladního vozu lze využít zmíněná místa pro vyhýbání (zpevněné vjezdy do domů).
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3. označit ulici jako obytnou zónu s osazením B11 ze směru dnešní B2, čímž bude jasně nastavena pravidla
s „preferencí provozu chodců“ (obytná zóna), bude to odpovídat stavebnímu stavu a pomocí B2 bude
zamezeno jízdě motorových vozidel z jedné strany. Rychlost je nastavena na 20 km/h. Šířky jsou tedy
legalizovány i pro obousměrný provoz se širšími místy pro vyhýbání. V obytných zónách se protisměrný
provoz jízdních kol nevyznačuje (TP obytné zóny).

4. svislé DZ dle řešení 1, 2 nebo 3 doplnit piktogramovým koridorem pro cyklisty (V20)

vlevo: Praha – Karlín, vpravo: Praha - ul. Dušní
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5. problém s legislativou v případě vodorovně neznačených cykloobousměrek vzniká především v místě
výjezdu cyklistů z jednosměrky. Povinnost zařadit se co nejblíže levému okraji při odbočování vlevo a při
nájezdu do jednosměrné komunikace může docházet k tomu, že vjíždějící automobil do jednosměrky může
vjet do trajektorie jízdního kola. Právě v koncovém úseku lze z tohoto důvodu vyznačit cca jen posledních 3
až 10 m protisměrného cyklopruhu, takže řidič vjíždějící do jednosěmrky bude nejen svislým, ale také
vodorovným značením upozorněn na výskyt cyklistů v protisměru, resp. bude upozorněn na prostor, kde
může cyklisty očekávat. V tomto případě bude i jednoznačně použito svislé dopravní značky IP4b+E12a
resp. z opačné strany B2+E12b dle vyhl. 30/2001 Sb.
Tento prostor v křížení ul. Hřbitovní a Masarykova vyznačit lze a to v délce cca 3 až 5 m, nejlépe plnou
jednoduchou čárou š. 0,25 m a prostor cyklopruhu podbarvit cihlovou červení s umístěním symbolu jízdního
kola ve směru jízdy cyklistů.

Praha - Libuš

6. Pozn. cyklopruh v celé délce vyznačit nelze a i kdyby to bylo šířkově možné, jednalo by se vzhledem
k intenzitám a dopravnímu významu provozu v této ulici mrhání veřejnými prostředky.

V Praze dne 7. 10. 2014
Ing. Květoslav Syrový
odborný konzultant pro infrastrukturu a legislativu
Fotografie: archiv autora a archiv www.praha.eu
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