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Rychleji a pohodlněji – jak dlouho ještě?

Petr Pokorný1

„Nadměrné využívání automobilové dopravy bylo identifikováno Královskou komisí pro 
ochranu životního prostředí jako hlavní příčina neudržitelnosti dopravního systému ve 
Velké Británii“ (Tranter a Lonergan, 2000)

Cílem této seminární práce je stručně představit problematiku dopravy ve městech z
pohledu negativního vlivu automobilové dopravy na život v nich a podrobněji popsat 
vybrané aspekty udržitelných dopravních systémů: bezpečnost, cyklistickou dopravu a 
plošné zklidňování dopravy.

1 TRVALE UDRŽITELNÁ DOPRAVA 

Z environmentálního hlediska je trvale udržitelný dopravní systém2 takový, ve kterém 
(Green a Wegener, 1997, cit. in Tranter a Lonergan, 2000):

 míra využívání obnovitelných zdrojů nepřesahuje možnosti jejich vytváření
 míra využívání neobnovitelných zdrojů nepřesahuje míru vytváření obnovitelných 

zdrojů
 míra znečištění nepřekračuje asimilační kapacitu životního prostředí

Kromě environmentální oblasti je nedílnou složkou udržitelné dopravy také oblast 
ekonomická a sociální. Dopravní systém nemůže být chápán jako trvale udržitelný, 
pokud produkuje vysoké množství dopravních nehod nebo pokud jeho rozmach klade 
stále větší požadavky na potřebu nové infrastruktury a prostoru. Udržitelným systémem 
není ani ten, v němž existuje nerovnováha v možnostech dopravní dosažitelnosti a 
v platbě skutečných nákladů na dopravu. 

Robetrs (1992, cit in Akinyemi a Zuidgeest, 2000) uvádí následující principy 
udržitelnosti v dopravních systémech:

 Doprava je podstatou ekonomických a sociálních aktivit, měla by však těmto 
aktivitám sloužit a ne být jejich výsledkem

 Přepravní vzdálenosti (zboží i osob) by měly být minimalizovány, zatímco by měl 
být maximálně rozvíjen potenciál ekonomických a sociálních aktivit na lokální 
úrovni

 Dopravní potřeby by měly být uspokojovány způsoby nejvíce šetrnými 
k životnímu prostředí
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reálné něco trvale udržet, konat s ohledem na dopady své činnosti v „daleké“ budoucnosti?



 Územní plánování by mělo podporovat takové stavební aktivity, které svou 
velikostí a důležitostí negenerují novou automobilovou dopravu

 Všechny dopravní plány by měly být podrobovány posouzení dopadů na zdraví 
obyvatel

 Všechny dopravní plány by měly mít stanoveny jasné cíle v oblasti sociální, 
ekonomické a environmentální. Tyto cíle by měly být podrobeny nezávislému 
rozboru nákladů a výnosů. Vypracování a hodnocení alternativních plánů, kterými 
lze dosáhnout shodných cílů, by mělo být nezbytnou součástní plánování3

 Všechny dopravní projekty by měly být monitorovány po celou dobu své 
životnosti tak, aby bylo možné vyhodnotit, zda byly splněny cíle projektu 

Vzhledem k ohromnému dopadu dopravy na život je nezbytné identifikovat dopravní 
strategie4, které chápou a řeší dopravu jako komplexní systém a zavrhnout ty, které se 
snaží řešit pouze jeden dopravní problém na úkor ostatních. Následující tabulka shrnuje 
dopady dopravy na ekonomiku, společnost a životní prostředí. Tyto vlivy nelze 
samozřejmě chápat samostatně, neboť se navzájem ovlivňují a zasahují do všech tří 
oblastí. 

Tabulka 1– Vlivy dopravy (zdroj: Victoria Transport Policy Institut)

Ekonomická oblast

Dopravní kongesce

Bariéry v mobilitě

Škody způsobené nehodovostí

Náklady na infrastrukturu

Náklady uživatelů 

Spotřeba neobnovitelných zdrojů

Socialní oblast

Nerovnost dopadů

Sociální exluze

Vlivy na zdraví

Soudržnost komunit

Životaschopnost komunit

Environmentální oblast

Znečistění ovzduší

Klimatické změny

Ztráta habitatu

Znečistění vodních zdrojů

Vlivy na koloběh vody

Hlukové znečištěni

Strategie a programy, které si kladou za cíl např. omezit kongesce stavbou nové 
infrastruktury, nemohou být považovány za udržitelné, neboť nová infrastruktura sice 
dočasně kongesce potlačí, avšak ve většině případů generuje novou dopravu se všemi 
jejími negativními vlivy (tzv. indukce zbytné dopravy vlivem zkvalitnění dopravního 
systému – v případě např. cyklistické infrastruktury naopak pozitivní jev). Takováto 
strategie pouze oddaluje jeden problém (kongesce) a navíc zhoršuje ostatní problémy. 
Podobně strategie, které redukují spotřebu pohonných hmot a množství produkovaných 
emisí (alternativní paliva, elektromobily), avšak nevedou ke snížení počtu automobilů, 
nemohou být považovány za udržitelné, neboť ve svém důsledku vedou ke zvyšování 
                                                
3 Zde bych ještě doplnil zmínku o nutnosti umožnění účasti veřejnosti na rozhodování o dopravě, která by 
měla být důležitým prvkem při tvorbě dopravních projektů

4 Doprava by měla být vždy řešena v rámci nějaké dopravní strategie, ať už na lokální, regionální či 
národní úrovni.



kongescí, počtu nehod a nákladů na dopravu. Udržitelnou strategií pro tento konkrétní 
případ by byla taková, která vede k potlačení kongescí a zároveň snižení znečistění, počtu 
nehod a nákladů na dopravu, zlepšení podmínek pro nemotorizované způsoby dopravy a 
podpoře efektivnějšího využívání území.

Dopravní problémy (např. již výše zmíněné kongesce) jsou tedy mnohdy prohlubovány 
(v nejlepším případě aspoň oddalovány) řešeními podporujícími ve svém výsledku další 
používání automobilů, čímž se dopravní situace ve městě ocitá v bludném kruhu (viz 
schéma 1).    

Schéma 1 – Generování dopravních problémů

1.1. Dopravní plánování

Rozlišujeme dva způsoby dopravního plánování, konvenční a trvale udržitelný. V České 
rebublice se většinou setkáváme s tím prvním z nich. Konvenční dopravní plánování 
vychází z předpokladu, že vývoj dopravy je lineární, že moderní a rychlejší modely 
nahrazují starší a pomalejší způsoby dopravy.

          Chůze → Jízdní kolo → Vlak → Autobus → Automobil → Super automobil

Tento “sériový model” předpokládá, že starší druhy dopravy nejsou důležité.To, že nárůst 
automobilové dopravy způsobí vyznamné zpoždění hromadné dopravy a vytvoří bariéry 
pro pěší dopravu, není v rámci této koncepce chápáno jako negativum. Podle této 
perspektivy je podpora veřejné hromadné dopravy, chůze a cyklistiky na úkor 
automobilové individualní dopravy krokem zpět.

Opakem je trvale udržitelné plánování vycházející z “paralelního modelu”, který je 
založen na tom, že každý druh dopravy je přínosný. Usiluje o vytvoření rovnovážného 
dopravního systému. Dopravní pokrok zde znamená zkvalitňování podmínek pro všechny 
způsoby dopravy. V rámci tohoto modelu nemají prioritu rychlejší, motorizované 
způsoby dopravy a kvalitativní faktory (bezpečí, pohodlí, rovnost) jsou stejně důležité 
jako faktory kvantitativní (rychlost, počet vozokm). 

V dopravním a územním plánování by tedy neměl být kladen důraz na zvyšování 
mobility založené na automobilové dopravě, ale zejména na lepší dosažitelnost cílů cest 



všemi druhy dopravy. Městská mobilita založená na automobilech skutečnou 
dosažitelnost totiž citelně snižuje. Dosažitelnost je nejvyšší ve městech, která 
upřednostňují pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu5. 

1.2. Mobilita a dosažitelnost          

Různorodost v nabídce mobility je klíčem k  udržitelné dopravě ve městech. Na fyzické 
úrovni  jsou podmínky pro pohyb a mobilitu primárně určeny parametry jako je hustota 
(zástavby, osídlení, dopravy), koncentrace a využití území (Newman a Kenworthy 1999).
Celkové najeté vzdálenosti a podíl automobilů na dělbě přepravní práce jsou většinou 
nejmenší tam, kde je obytná část města díky struktuře města těsně provázána (funkčně i 
prostorově) s centrální oblastí a kde existuje atraktivní propojení, realizované linkami 
hromadné dopravy a cyklostezkami, s relevantními přilehlými centry. Určitá minimální 
hustota osídlení generuje dostatečnou úroveň společenských interakcí v rámci 
docházkové vzdálenosti od obydlí. Přesnou úroveň ideální hustoty osídlení je obtížné 
stanovit, neboť závisí na rozdílných lokálních podmínkách. 

V současné době se stále více věnuje pozornost vztahům mezi různými aspekty 
poskytování mobility a lidským chováním za účelem hledání dalších možností přeměny 
měst k větší udržitelnosti. Thomas Jahn a Peter Wehling (1999) rozlišují tři dimenze 
mobility, kdy každá se děje ve svém vlastním prostoru:

Ve fyzicko-geografickém prostoru se pozornost zaměřuje na umístění obydlí a ostatních 
cílů a zdrojů mobility a na jejich fyzické propojení. Mobilita je determinována 
dosažitelností a kvalitou technologií a infrastruktury, neboli schopností překonat určitou 
vzdálenost efektivně a rychle. 

V sociálně-fyzickém prostoru se pozornost zaměřuje na dosažitelnost sociálních cílů a 
jejich integraci do městského prostoru. Mobilita je determinována soudržností a 
rozmanitostí městských a lokálních komunit, ekonomik a prostředí, čili schopností 
uspokojovat každodenní potřeby a účastnit se venkovních sociálních aktivit pohodlně a 
s minimálním investováním času a peněz.

V sociálně-kulturním prostředí se pozornost zaměřuje na prostupnost (permeabilitu) 
mezi sociálními rozdíly a specifickými znaky cestovního chování.  V tomto kontextu je 
mobilita determinována aspiracemi a preferovaným životním stylem.

Převládající přístup řešení (snaha o zvyšování) mobility ve městech v 80. letech 20. 
století byl (a často stále je, zejména v zemích střední a východní Evropy) založen na 
předpokladu, že s nárustem počtu jízd motorových vozidel automaticky roste i mobilita
(počet jízd na osobu a den) – viz obr. 1. Tento předpoklad však není správný, neboť počet 
jízd uskutečněných za den je v podstatě konstantní. To znamená, že pokud narůstá podíl 
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Je důležité si uvědomit, že mobilita založená zejména na automobilové dopravě v mnoha případech 
nepřispívá ke zkvalitňování mobility obyvatel, naopak ji často, zejména ve větších městech zhoršuje –
hovoříme o tzv. auto-imobilitě



jízd vykonaných individuální automobilovou dopravou, klesá zároveň podíl jízd 
vykonaných udržitelnými typy dopravy (MHD, cyklistika, pěší doprava) – viz obrázek 2. 

                       
Obrázek 1 – Mýtus rostoucí mobility

Obrázek 2 – Počet jízd je konstantní

Dalším mylným předpokladem, který negativně ovlivňuje vývoj měst a dopravu v nich je 
to, že nárůst rychlostí v dopravě s sebou přináší úsporu času. Pokud by tomu tak opravdu 
bylo, pak by společnosti s nejrozvinutějšími a nejrychlejšími dopravními systémy měly 
nejvíce volného času. Ve skutečnosti je tomu spíše naopak. Důvodem je to, že nárůst 
rychlostí s sebou přináší nárůst ujetých vzdáleností (obr. 3). Rozvinutá infrastruktura a 
rychlé dopravní prostředky umožňují cestovat na delší vzdálenosti, což je v přímém 
rozporu s principem tvorby udržitelných, kompaktních měst. Dochází 



k nekontrolovatelnému růstu měst a rostou vzdálenosti mezi oblastmi s funkcí obytnou, 
rekreační, nákupní, pracovní (obr. 4), což dále generuje další automobilovou dopravu.  

                        
Obrázek 3 – Nárůst rychlosti přináší nárůst ujetých vzdáleností

                    
Obrázek 4 – Nekontrolovaný růst města

Můžeme rozlišit dva způsoby růstu měst, tzv. „chytrý růst“ (smart growth) a „rozplizlý 
růst“ (urban sprawl). V tabulce 2 jsou ukázány hlavní charakteristiky těchto dvou 
způsobů. 



Tabulka 2 – Porovnání 2 konceptů rozvoje města

Chytrý růst Sprawl
Hustota Kompaktní rozvoj. Nízká hustota, roztroušené 

aktivity.
Vývoj růstu Vnitřní (brownfield) 

vývoj.
Periferie (greenfield) .

Využití území Smíšené využití území. Homogenní  (monofukční, 
segregované) využití území.

Měřítko, 
velikost

Lidské měřítko. Menší 
budovy, čtvrtě, bloky, 
silnice. Důraz na detail, 
neboť lidé si užívají 
prostředí zblízka, jako 
chodci.

Velké měřítko. Větší 
budovy, bloky, silnice. 
Méně detailů, neboť 
obyvatelé si užívají prostředí 
z odstupu, jako motoristé.

Služby 
(obchody, 
školy, parky)

Místní, roztroušené, 
menší. Dostupné pěším.

Regionální, sloučené, větší. 
Dostupné automobily. 

Doprava Multimodální doprava a 
využití území, které 
podporují chůzi, 
cyklistiku a MHD.

Doprava a územní plány 
uzpůsobeny potřebám 
motorizované dopravy.

Napojení, 
dostupnost

Husté propojení silnic, 
chodníků a stezek 
umožňuje relativně 
přímou dopravu pro 
všechny druhy dopravy. 

Hierarchická síť PK, 
s mnoha slepými ulicemi, 
nepropojenost chodníků a 
stezek. Mnoho překážek pro 
nemotorizovanou dopravu. 

Podoba ulic Ulice mají takovou 
podobu, aby 
podporovaly mnoho 
aktivit, funkcí. 
Zklidňování dopravy.

Ulice utvářeny tak, aby 
maximalizovaly intenzity a 
rychlosti motorové dopravy. 

Proces 
plánování

Plánované a 
koordinované, zapojení 
veřejnosti. 

Neplánované, 
nekoordinované. Minimální
zapojení veřejnosti. 

Veřejný prostor Důraz na veřejnou 
oblast.  (obraz ulice, 
prostředí pro chodce, 
veřejné parky a 
vybavenost pro 
veřejnost.

Důraz na privátní oblast. 
(dvory, obchodní centra, 
uzavřené komunity)

V dalším textu si podrobněji představíme tři z mnoha aspektů udržitelného dopravního 
systému, které se uplatňují v konceptu chytrého růstu. Jsou to bezpečnost, podpora
cyklistické dopravy a plošné zklidňování dopravy.



2 BEZPEČNOST

Na dopravu je nutné nahlížet jako na otevřený systém, ve kterém dochází k interakcím 
mezi vozidly, řidiči (a ostatními účastníky provozu) a infrastrukturou (a jejím 
bezprostředním okolí). Díky tomuto náhledu mohou být popsány a vysvětleny základní 
vlastnosti, hierarchická struktura a komplexní a dynamická povaha dopravního systému 
(viz obrázek 5). 

Obrázek 5 – Zjednodušený model dopravního systému, jeho elementů a jejich interakce

Bezpečnost a další vlastnosti dopravního systému mohou být chápány jako 
charakteristiky systému generované nevhodnou (a v mnoha případech i nebezpečnou) 
interakcí mezi jednotlivými komponenty (nebo v rámci jednoho komponentu)  systému v 
průběhu změny stavu tohoto systému v čase. Dopravní nehody jsou pak důsledkem 
selhání celého systému spíše než selháním jednotlivého komponentu. 

Bezpečnost může být zkoumána a vyhodnocována nejen pomocí dopravních nehod, ale i 
pomocí identifikace a vyhodnocování nebezpečných kritických událostí - konfliktů, které 
mají vlastnosti dopravních nehod (např. náhlé brždění, změna směru), ale které 
neskončily dopravní nehodou. Výzkum ukázal, že tyto tzv. skoronehody mají pevně 
danou statistickou závislost na počtu nehod a v některých případech mohou sloužit jako 
spolehlivější základ výpočtu očekávaného počtu nehod než data o nehodovosti. Toto 
zjištění stálo u zrodu tzv. techniky dopravních konfliktů. Různě vážné konflikty, které 
jsou zaznamenávány pozorováním na studované lokalitě, mohou být hierarchicky 



seřazeny dle své závažnosti odshora dolů. Toto bezpečnostní kontinuum je možné 
zobrazit formou pyramidy s různými úrovněmi dle závažnosti událostí. 

Obrázek 6: Vztah mezi kritickými událostmi dle techniky dopravník konfliktů 

Pravděpodobnost vzniku nehody či konfliktní události je ovlivněna značným množstvím 
rizikových faktorů, které souvisejí se základními elementy dopravního systému: 
infrastrukturou a jejím vybavením, vozidly a účastníky silničního provozu. Rizikový 
faktor je kterýkoliv faktor, který zvyšuje pravděpodobnost vzniku nepříznivé události. 

Kvalita utváření pozemní komunikace a přilehlého prostředí je významným rizikovým 
faktorem u vzniku více než 30% dopravních nehod.

2.1. Základní požadavky na bezpečnou infrastrukturu

Bezpečná infrastruktura by měla být navržena a postavena tak, aby byla zajištěna její:

Funkčnost – doprava je rozdělena na silniční síť tak, jak bylo plánováno, využití 
komunikace odpovídá její funkční kategorii

Homogenita – uspořádání komunikace zajišťuje pouze malé rozdíly v rychlostech a 
hmotnosti dopravních prostředků, které se mohou střetnout

Rozpoznatelnost – dopravní situace jsou ve značné míře předvídatelné, je zřejmé, jaké 
chování je očekáváno od řidiče a jaké chování může být očekáváno od ostatních řidičů



3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Cyklistika nabízí velice výhodnou alternativu k používání automobilů ve městech, a to 
zejména na kratší a střední vzdálenosti. Hlavni podmínkou úspěšného rozvoje cyklistiky 
ve městech je vytvoření cyklisticky přívětivého prostředí. Podmínky ve městech mohou 
být nazvány jako cyklisticky přívětivé, pokud se lidská bytost jakéhokoliv věku cítí 
dostatečně bezpečně a pohodlně, aby  používala jízdní kolo za měnících se společenských 
a ekonomických podmínek. Opravdovou výzvou při tvorbě městského prostředí je opustit 
koncept tvorby samostatné, oddělené cyklistické infrastruktury a místo toho vytvářet 
„integrovanou kvalitu“ městského prostředí. Takovéto prostředí musí být v souladu 
s charakteristikami (potřebami) cyklistů: jsou zranitelnými účastníky silničního provozu, 
mají velmi úzké pneumatiky, jsou netrpěliví, odmítají zajížďky a jsou velice různorodou 
skupinou. Projektant, územní plánovač či dopravní inženýr pracující na tvorbě cyklisticky 
přívětivého prostředí musí být srozuměn s behaviorálními limity a technickými 
možnostmi cyklistů a jízdních kol. Cyklista je totiž řidičem, ekvilibristou a pohonem 
v jedné osobě. 

3.1. Cyklistické paradoxy 

 Cyklisté nepotřebují mnoho prostoru: Proto jim v mnoha případech není 
poskytnut žádný. 

 Cyklisté se mohou ve městech pohybovat rychle: Proto jsou často nuceni jezdit 
zajížďkami. 

 Jízdní kola je snadné ukradnout: Proto není cyklistům poskytován dostatek 
zabezpečených parkovacích ploch. 

 Cyklistika je levný způsob dopravy: Proto jsou cyklisté nuceni za jízdní kolo 
v prostředcích MHD platit. 

 Použití jízdního kola pro nakupování je snadné: Proto není cyklistická doprava 
v mnoha nákupních areálech  povolena. 

 Cyklistika neznečišťuje ovzduší: Proto nebývá podpora cyklistiky zahrnována 
do programů (politických strategií) snižování emisí. 

 Dojezdové vzdálenosti cyklistů jsou omezené: Proto jsou obytné oblasti 
plánovány ve velkých vzdálenostech od škol, úřadů, kanceláří. 



Obrázek 7– okružní křižovatka ve městě Drachten, rovnoprávnost druhů dopravy

3.2. Zásady kvalitního a funkčního cyklistického prostředí   

Vlastnosti a požadavky na kvalitní a funkční cyklistické prostředí  je možné shrnout do 
pěti hlavních bodů:

 Bezpečnost: (cyklistická) infrastruktura musí v maximální míře zajišťovat 
bezpečnost cyklistů ve vztahu k ostatním účastníkům silničního provozu

 Koherence: (cyklistická) infrastruktura musí utvářet koherentní a kontinuální síť, 
ve které jsou propojeny všechny zdroje a cíle cyklistické dopravy

 Přímočarost: (cyklistická) infrastruktura musí nabídnout co nejpřímější trasu, 
zajížďky musí být minimalizovány. Taktéž zdroje zdržení, jako např. čekací doby 
na křižovatkách, musí být odstraňovány.

 Atraktivita: (cyklistická) infrastruktura musí být plánována a realizována 
v atraktivní podobě tak, aby podporovala používání jízdního kola za všech 
možných podmínek 

 Komfort: (cyklistická) infrastruktura musí zajistit rychlý a pohodlný pohyb 
cyklistů



Obrázek 8– Parkování kol v centru města Drachten, uliční plocha v jedné výškové úrovni

Cyklistika by měla být chápána a respektována jako moderní forma dopravy. Výše 
uvedené principy mohou být aplikovány téměř kdekoliv. Samozřejmě, že územní 
plánování a projektování je vždy konfrontováno s problematikou sdílení veřejných 
prostor. Otázka, zda je pro realizaci cyklistických opatření k dispozici dostatek prostoru, 
je však špatnou otázkou. Tuto otázku většinou pokládají územní plánovači a projektanti, 
kteří v první řadě nabízejí městský prostor automobilům. Klíčovou otázkou je, kolik 
prostoru je přidělováno různým druhům dopravy ve vztahu k ostatním funkcím veřejného 
prostoru. Města, jejichž radnice se rozhodla poskytnout více veřejných prostor pro rozvoj 
cyklistiky, poskytují svým obyvatelům a návštěvníkům následně více možností  
sociálních a rekreačních aktivit.      

Pro úspěšnou implementaci cyklistiky je nutné přesvědčit obyvatele a  politiky, že 
cyklistika je seriózním druhem dopravy. Implementace cyklistiky může být chápána jako 
zkvalitňování životního prostředí, jako součást programu rozvoje města. Takováto 
obhajoba cyklistiky je dobrým počátkem, ale sama o sobě nepostačuje. Musí být 
vytvořeno partnerství mezi zákazníkem (cyklistou), radnicí a odborníky. Všechny tyto tři 
strany jsou součástí plánovacích procesů. Pro úspěšnou spolupráci všech stran  je 
nezbytná kvalitní komunikace. 

Pro úspěšný rozvoj cyklistiky jsou nezbytné změny v oblasti sociální, technické a 
ekonomické:

Sociální změna: V urbanizované společnosti by cyklisté neměli bojovat za kvalitní 
veřejné prostory. Moderní městský management a územní plánování by v sobě 
automaticky měli zahrnovat principy utváření bezpečného a komfortního cyklistického 
prostředí. 

Technická změna: Urbanisté a dopravní inženýři by měli přestat užívat pouze technické 
normy, měly by být definovány kvalitativní kritéria a doporučení. To znamená přesun od 



používání striktních norem k používání kritérií pro návrh, implementaci a hodnocení 
cyklistické „přívětivosti“ projektu.

Ekonomická změna: Cyklistický potenciál mnoha měst je podceňován i díky tomu, že 
cyklistika je chápána pouze jako dopravní záležitost a není integrována v dalších 
oblastech jako jsou např. zdraví, vzdělání, průmysl. Ekonomická výhodnost cyklistiky je 
také značně nedoceněna. 

4 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY

Kvalitní podoba a úprava městských prostranství (a komunikací) podporují chůzi a 
cyklistiku a komunikace se pak stávají místem, kde se odehrávají nejen aktivity nezbytné, 
ale také sociální a volitelné. Jednou z možností tvorby takového prostředí nabízí tzv. 
plošné zklidňování dopravy. 

Zklidňování dopravy je termín označující takové uspořádání pozemních komunikací, 
které vede ke snižování rychlostí a intenzit motorových vozidel. Mezi projekty 
dopravního zklidňování lze zařadit jednoduché úpravy ulic v rezidenčních čtvrtích stejně 
jako komplexní přestavbu silniční sítě. V tomto textu je představena pouze problematika 
plošného zklidňování dopravy v rezidenčních oblastech, které má za cíl odradit průjezdní 
motorizovanou dopravu od vjezdu do oblasti a donutit zbývající dopravu k dodržování 
dostatečně bezpečné rychlosti (30 km/h). 

Vývoj zklidňování dopravy ve světě lze zhruba shrnout do následující časové 
posloupnosti:

Fyzické opatření na místních komunikacích (cca 1960)

Zklidňování hlavních komunikací a průtahů (cca 1970)

Celoplošná opatření (cca 1980)

Omezení vjezdu do center měst, redukce dopravy (1990)

Sdílený prostor, zrovnoprávnění druhů dopravy, integrované plánování, 
mobility management (2000)

V České republice se teprve v současné době začínají uplatňovat principy plošného 
zklidňování dopravy používané v rozvinutých evropských zemích již před více než 
dvaceti lety. Plošné zklidňování dopravy spočívá ve zřizování zón s omezením nejvyšší 
dovolené rychlosti na 30 km/h v kombinaci se zavedení přednosti zprava a s realizací 
fyzických zklidňovacích opatření. Jedná se o významný nástroj umožňující jednak 
zklidnit příslušné pozemní komunikace, ale zároveň také řešit problematiku dopravy v 
klidu, zranitelných účastníků silničního provozu (cyklisté, chodci) a dopravní 



obslužnosti. Jsou používány hlavně ve stávající městské zástavbě, kde převažuje funkce 
obytná nad funkcí komerční a dopravní.

Jedním z hlavních argumentů pro zavedení Zón 30 je bezpečnost. Význam nízkých 
rychlostí je z hlediska možnosti odvrácení kolizní situace zásadní (viz obrázek 10). 
Pokud před vozidlo jedoucí rychlostí 30 km/h vstoupí chodec na takovou vzdálenost, kdy 
je řidič schopen právě ještě před chodcem zastavit (tento děj vyjadřuje křivka B), pak 
pokud by byla ve stejné situaci počáteční rychlost vozidla 50 km/h, je chodec touto 
rychlostí přejet, protože řidič stihne sotva přemístit nohu na brzdový pedál, ale nestihne 
začít brzdit (vzdálenost potřebnou k zastavení z 30 km/h projede řidič při 50 km/h za 
dobu reakce) a vozidlo zastaví až po cca 26 metrech (viz křivka C).

Obrázek 9 – závislost rychlosti a brzdné vzdálenosti

Neboť nehody se v rezidenčních oblastech zpravidla nekoncentrují do nehodových 
lokalit, je právě plošné omezení rychlosti tím účinným způsobem zvýšení bezpečnosti. 
Dle zahraničních studií je možné v plošně zklidněných oblastech očekávat snížení 
celkového počtu nehod až o třetinu a počtu nehod smrtelných až o 90 %.  

4.1. Návrh celoplošného zklidnění

Při plánování dopravního zklidnění musí být v prvé řadě rozhodnuto, která komunikace 
má jakou funkci, neboť na tom závisí možnosti a vymezení dopravně zklidňujících 
opatření. Prvním krokem při plánování Zón 30 musí tedy být určení resp. prověření 
stávající sítě dopravních komunikací. To znamená zjistit, zda pozemní komunikace

- představují spíše ulice rezidenční (a lze je tedy zahrnout do Zón 30) anebo
- slouží v první řadě dopravě a je tudíž nutné je zachovat jako silnice s předností 

v jízdě s rychlostí 50 (nebo více) km/h.

Pro zřízení Zón 30 připadají v úvahu v zásadě všechna území s obytnou zástavbou 
nacházející se mimo tranzitní komunikace. 

Měly by být dodrženy následující pravidla:



 Zóny by měly tvořit jasný urbanistický celek – ohraničitelnou oblast města či 
obce. 

 Velikost zóny je třeba stanovit tak, aby bylo omezení rychlosti pro řidiče stále 
přehledné a pochopitelné. Řidič nacházející se v Zóně 30 by měl mít možnost 
dosáhnout nejbližší tranzitní komunikace (tzn. komunikace s rychlostí 50 km/h 
nebo více) nanejvýše po 1000 metrech. Za zvláštních okolnosti lze zvolit i zóny 
větších rozměrů.

 Silnice uvnitř zóny by měly vykazovat stejnorodé znaky (např. šířku a prostorové 
uspořádání silnice), které působí svým celkovým dojmem jako „předurčené pro 
nízkou rychlost“

 Maximální zatížení ve špičkové hodině by nemělo překročit následující hodnoty: 
250 voz/h na rezidenčních komunikacích (tj. plošně zklidněných) a 500 voz/h na 
dopravních (sběrných) komunikacích.

Při zřízení zón s omezením rychlosti do 30 km/h lze uvažovat o dvou principech:

(1) Odstranění dopravního značení upravujícího přednost na křižovatkách 
uvnitř oblasti (tzn. organizace dopravy pomocí přednosti zprava) a označení 
vjezdů do oblasti pouze dopravním značením (viz schéma na obrázku 2). 
Dodržování předepsané maximální rychlosti se buď důsledně kontroluje, anebo je 
třeba počítat s tím, že většina motoristů své dopravní chování téměř nezmění a 
bude dál jezdit rychlostí vyšší než 30 km/hod.

Obrázek 10 - Zóna vybavena pouze značkami na vjezdech

(2) Podpora dopravního značení a přednosti zprava pomocí realizace zklidňujících 
opatření vedoucí k nižším rychlostem, přinejmenším v „problematičtějších“ 
částech sítě zóny (viz schéma na obrázku 3). Přiměřený charakter a hustota 
doplňujících opatření může způsobit skutečné snížení rychlosti na 30 km/hod.



Obrázek 11 - Zóna vybavena značkami na vjezdech i zklidňujícími opatřeními

4.2. Fyzická opatření

Fyzická opatření vhodná k použití v rezidenčních oblastech k podpoře dodržování 
rychlostního limitu a k potlačení dopravní funkce se rozdělují do dvou skupin. 

A) Opatření na rezidenčních komunikacích 

Tato opatření se dále dělí na prvky používané na křižovatkách a na mezikřižovatkových 
úsecích. Patří sem zejména různé typy zvýšených prahů a ploch, ostrůvků, šikan, 
vysazených ploch, zúžení atd.  Možnost ke zklidnění dopravy nabízí např. i vhodné 
uspořádání parkovacích míst.

Obrázek 12 – Zvýšená křižovatková plocha v Brně - Židenicích



          
Obrázek 13 – Střídavé parkování jako zklidňující prvek – Bern, Švýcarsko

B) Opatření v přechodových zónách (na vjezdu)

Vjezdy do Zóny 30 jsou citlivým místem. Měly být označeny dopravní značkou IP 25a 
umístěnou cca 15 – 30 metrů uvnitř zóny, aby ji účastníci provozu odbočující z hlavní 
komunikace dostatečně vnímali. Pokud jsou uvnitř zóny realizována fyzické zklidňující 
opatření, měl by být podobný typ opatření použit i na vjezdu do zóny. Vhodným typem 
opatření jsou zejména různé druhy zvýšených ploch a prahů. 

Obrázek 14 – Vjezd do Zóny 30 v Brně – Židenicích



4.3. Další zásady

Kromě fyzických opatření je možné v zónách 30 uvažovat také o zjednosměrnění 
vybraných ulic, což přispívá k odrazení průjezdní dopravy. Zde je na místě připomenout, 
že zjednosměrnění představuje nežádoucí bariéru pro cyklistickou dopravu, které by v 
maximální míře měl být umožněn průjezd jednosměrnými ulicemi v obou směrech. Co se 
týká pěší dopravy, v naprosté většině případů není nutné vyznačovat přechody pro 
chodce vodorovným ani svislým dopravním značením či zřizovat místa pro přecházení, 
neboť kvalitně provedená zóna 30 umožňuje bezpečný pohyb chodců i bez těchto 
doplňkových opatření. Dalším důležitým pravidlem by mělo být minimální použití 
svislých dopravních značek. Pokud je použití značek nezbytné, je vhodné instalovat 
značky ve zmenšeném formátu. Důležitým prvkem před realizaci Zón 30 je také zapojení 
dotčené veřejnosti, osvěta a vysvětlení významu tohoto opatření.

V České republice dochází často k záměně Zón 30 s obytnými zónami, které mají několik 
zásadně odlišných charakteristik. V obytných zónách jsou mnohem nižší intenzity 
dopravy a utváření uličního prostoru umožňuje pohyb chodců a např. i hru dětí na 
vozovce, neboť rozdíl mezi chodníkem a vozovkou je zcela potlačen. Naproti tomu v 
Zónách 30 zůstává klasické rozdělení uličního prostoru na plochy pro pěší dopravu a 
vozovku pro ostatní dopravu, pouze je snížena celoplošně rychlost a intenzity dopravy 
bývají vyšší než v obytných zónách.

5 ZÁVĚR

Plánování a řešení dopravy v českých městech je v naprosté většině případů stále 
zaměřeno na poskytování infrastruktury pro individuální automobilovou dopravu, 
zatímco ostatní druhy dopravy (zejména pěší a cyklistická) jsou potlačovány do pozadí. 
Tento stav kopíruje vývoj v západoevropských městech před cca 20 lety. Bohužel pro 
obyvatele českých měst, nelze zřejmě jednoduše převzít osvědčené postupy ze zemí, kde 
chápou dopravu ve městech jako integrovaný systém s rovnoprávnými druhy dopravy.
Česká města si budou muset nejprve projít fází zahlcení automobily, což je škoda, neboť 
mnohým dopravním problémům by bylo možné předejít již nyní... 
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