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T. Cach / MUK Vltavská / 2012

T. Cach / náměstí Republiky / 2012



T. Cach / Indie / Jaipur / 2012

T. Cach / Indie / Bikaner / 2012





multimodalita



modal split

   %  +  %  +  %  +  %



T. Cach / Švýcarsko / 2007+2010 T. Cach / Dánsko / 2008+2010

příklad – švýcarský vs. dánský model:
rozdílný podíl a množství cest na kole
~ jiné prostředí a infrastruktura



Příklad dílčí koncepce:
integrace cyklodopravy
(v Praze)



Tomáš Cach / 2007



Tomáš Cach / 2014

volnost pohybu prostorem: „vedení“ vs. „nabídka možností“



prostorová koncepce
•	integrované
•	chráněné
•	klidné	a	zklidněné

T. Cach / schema koncepce prostoru / 2011



integrované



chráněné



klidné a zklidněné



KLIDNÉ A ZKLIDNĚNÉ

CHRÁNĚNÉ INTEGROVANÉ



KLIDNÉ A ZKLIDNĚNÉ

CHRÁNĚNÉ INTEGROVANÉ



KLIDNÉ A ZKLIDNĚNÉ

CHRÁNĚNÉ INTEGROVANÉ



KLIDNÉ A ZKLIDNĚNÉ

CHRÁNĚNÉ INTEGROVANÉ



Tomáš Cach / 2011



integrační opatření

„podkreslení průjezdu jízdních kol“

integrační opatření – princip



integrační opatření – metodika



•	okamžité	zklidnění	dopravy	u	stávajících	komunikací
•	zvýšení	bezpečnosti	a	plynulosti	provozu

integrační opatření – úprava režimu



•	„zelené“	cesty
•	drážní	stezky
•	cykloulice
•	atd.

T. Cach / schema chráněných cest / 2011

chráněné trasy – koncepce



Petr Introvič / 2009 Petr Introvič / 2010

•	Vítkovská	drážní	stezka	–	„staré	spojení“
chráněné trasy – realizované



chráněné trasy – potenciál



zklidňování dopravy – plošné



zklidňování dopravy – příklad



příklad – nábřeží Kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů:
odstraňování bariér



příklad: přimknuté přejezdy a sdružená SSZ (Argentinská 2014)
odstraňování bariér

T. Cach / Argentinská x Jateční / 2014-10 T. Cach / Argentinská x Jateční / 2014-10



příklad: cykloobousměrka + SSZ vjezd (Pelléova 2010)
odstraňování bariér

T. Cach / Pelléova / 2010-09 T. Cach / Pelléova / 2010-09



příklad: cyklovídeňská zastávka Krymská (Francouzská 2014)
odstraňování bariér

T. Cach / Francouzská / cyklovídeňská zastávka Krymská / 2012



příklad: cyklopiktokoridor + infopanely (Karlovy lázně 2012)
odstraňování bariér (mezi lidmi)

T. Cach / Karlovy lázně / 2012 T. Cach / Karlovy lázně / 2012



příklad: infopanely + VDZ (Folimanka 2012)
odstraňování bariér (mezi lidmi)

T. Cach / Folimanka / 2012 T. Cach / Folimanka / 2012



salámová metoda
postupné kroky:

– současnost / převažující stav:
  – izolované fragmenty
  – postupné spojování

– plná funkčnost systému / výhled:
  – při spojitosti prostoru,
   ucelenosti tras a propojení



Vršovická + V Olšinách

2007

Tomáš Cach / 2007-2014

žádná cyklistická infrastruktura

částečně zklidněný průjezd
díky parkování vozidel v některých úsecích
4 pruhové komunikace



Vršovická + V Olšinách

2008
pilotní cyklopruhy (V 14)
•	Otakarova	–	U	Vršovického	nádraží
•	U	Vršovického	nádraží	–	Otakarova
•	Petrohradská	–	U	Vršovického	nádraží
•	U	Slavie	–	Kubánské	náměstí
•	Kubánské	náměstí	–	U	Slavie
•	Kubánské	náměstí	–	Pod	Rapidem
•	Pod	Rapidem	–	Kubánské	náměstí

Tomáš Cach / 2007-2014



Vršovická + V Olšinách

2009
+ pilotní cyklopiktokoridor (V15)
•	U	Vršovického	nádraží	–	Botič

+ další cyklopruhy a cyklopiktokoridory
•	Průběžná	–	Solidarity
•	Solidarity	–	Dobročovická

Tomáš Cach / 2007-2014



Vršovická + V Olšinách

2010

Tomáš Cach / 2007-2014

+ cyklopruhy
•	Dobročovská	–	Solidarity
•	Solidarity	–	Starostrašnická

+ piktogramové koridory pro cyklisty (V 20)
•	Oblouková	–	Moskevská
•	Moskevská	–	Oblouková
•	Moskevská	–	Kodaňská
•	Kodaňská	–	Moskevská



Vršovická + V Olšinách

2011

Tomáš Cach / 2007-2014

+ řešení SSZ křižovatky (V 19 + V 20)
•	SSZ		Vršovická		x		U	Vršovického	nádraží



Vršovická + V Olšinách

2012

Tomáš Cach / 2007-2014

+ řešení SSZ křižovatek (V 19 + V 20)
•	SSZ		Vršovická		x		Moskevská
•	SSZ	V	Olšinách	x	Úvalská

+ piktogramový koridor pro cyklisty
•	Úvalská	–	Dobročovská



Vršovická + V Olšinách

2013

Tomáš Cach / 2007-2014

•	bez	nových	úprav



Vršovická + V Olšinách

20??
+ zbývající úseky křižovatek (převážně SSZ)
•	Petrohradská,	Kodaňská,	U	Slavie,	Kubánské	
náměstí,	Pod	Rapidem,	Průběžná...

+ zbývající krátké úseky
•	Sportovní	–	Petrohradská,	Pod	Rapidem	–	
Průběžná,	Starostrašnická	–	Pod	Rapidem...

+ zlepšení stávajících úseků + příčných vazeb
•	náhrada	piktogramového	koridoru	cyklopru-
hem	nebo	pásem,	např.	v	oblasti	Botiče...

Tomáš Cach / 2007-2014



„postupné kroky“ vs. „všechno anebo nic“



+     =
Tomáš Cach / 2014



cyklopruh + portály DZ + SSZ (Prašný most 2013–14)

příklad: odstraňování bariér nad MO (Blankou) v Praze

T. Cach / MO / Prašný most / 2014



cíl „Břevnov“:  > na kole    > autem

cíl „Břevnov“ na kole
> shodně s auty:

> odlišně od aut:

T. Cach / MO / Milady Horákové / 2014 T. Cach / MO / Milady Horákové / 2014

příklad: odstraňování bariér nad MO (Blankou) v Praze

cyklistické DZ na portále (Milady Horákové 2014)



Postupná změna přístupu
k tvorbě prostředí jako celku



Pražské  
stavební předpisy  

    s aktualizovaným 
odůvodněním

Strategický plán hl. m. Prahy

Metropolitní plán hl. m. Prahy

Pražské stavební předpisy

Manuál tvorby veřejných prostranství
 

Příklad Prahy – koncepční dokumenty



Dopravní infrastruktura



Veřejná prostranství



Základní členění města a lokality



TRADIČNÍ POLYFUNKČNÍ KOMPAKTNÍ MĚSTO
VS. NOVODOBÁ MONOFUNKČNÍ VÝSTAVBA

Praha / Dejvice+Bubeneč    Praha / Černý Most



dosavadní vývojPražské  
stavební předpisy  

    s aktualizovaným 
odůvodněním

   

 

m sto pr myslové revoluce

   

modernistická zástavba suburbánní individuální zástavba



Pražské  
stavební předpisy  

    s aktualizovaným 
odůvodněním

   

   

   

→

Návrat k tradiční regulaci –  
uliční a stavební čára



Návrat k tradiční regulaci –  
uliční a stavební čára

2

Od 1. října 2014 platí nové  
Pražské stavební předpisy (PSP) –  
dokument, který bude mít velký vliv  
na podobu metropole.  
Stavební legislativa je totiž klíčový nástroj,  
kterým může veřejná správa  
ovlivňovat vývoj a budoucí kvalitu  
městského prostředí. 

Na co se nové stavební předpisy soustředí? 
Jde především o řešení soudobých problémů města, které jsou spojeny především s rozpadem městské struktury 
a jeho ekonomickými, environmentálními a sociálními dopady. Pražské stavební předpisy nově rozpracovávají 
a doplňují zejména vztahy urbanistické, které byly doposud opomíjeny. Znovuzavádějí tradiční nástroje plánování 
města, které platily za první republiky jako uliční a stavební čára a regulovaná výška budovy. Tyto nástroje byly 
za socialismu vymazány, protože se kladl důraz hlavně na stavbu centrálně plánovaných sídlišť. 

Kromě toho předpis přináší jasná pravidla pro tvorbu veřejných prostranství a jejich kvalitativní standard. 
Podrobně se věnuje například uličním stromořadím nebo regulaci reklamy. Nezapomíná ani na dílčí parametry 
interiérů budov, umožňuje ovšem širší škálu architektonického řešení bytů a rodinných domů s ohledem na 
pluralitu životních stylů současné společnosti.

Pražské stavební předpisy přibližují standard stavební regulace v Praze vyspělým evropským městům. Jejich 
cílem je chránit volnou krajinu a parky, nechávat vzniknout živým, bezpečným a příjemným ulicím a vytvářet 
prostor pro kvalitní bydlení. Kromě toho mohou PSP městu ušetřit významné náklady na městskou hromadnou 
dopravu i na infrastrukturu města. 

Návrh Pražských stavebních předpisů zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Je dílem 
skupiny pěti odborníků, jíž vedl architekt a urbanista Pavel Hnilička s podporou širšího týmu specialistů. Byl 
schválen Radou HMP poté, co návrh prošel prvním i druhým kolem projednání a po vypořádání všech připomínek 
ze strany Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí, Ministerstva pro místní rozvoj a veřejnosti.

Úvod

Pražské  
stavební předpisy  

    s aktualizovaným 
odůvodněním



Základní vlastnosti kvality

Možnost užívání

Zdravé prostředí

Flexibilita

Komunikativnost

Pobytové kvality

Sociální kontakt

Bezpečnost

Svoboda volby

Čitelnost, identifikaceDostupnost

Prostupnost Udržitelnost

Lidské měřítko Kvalita pohybu

Identita místa



Uspořádání uličních profilů



Druhy pohybu
1. pěšky
2. veřejnou dopravou
3. na kole 
4. autem

Preference šetrnějších druhů 

Veřejná prostranství mají chránit slabší a zranitelnější uživatele,
a to zejména před silnějšími a nebezpečnějšími uživateli. 

Jedině tak mohou motivovat k šetrnějšímu a ohleduplnějšímu chování.



30 km/h

50 km/h

60 km/h

50 km/h

13 m

0 km/h

30 km/h 0 km/h

Zklidňování dopravy

Ve městě je vhodné vytvářet 
prostředí, které pohyb přiměřeně 
zvolní a zklidní.



Změna přístupu k tvorbě prostoru

X

•	nadchody a podchody
•	dopravně–bezpečnostní zábradlí
•	více jízdních pruhů
•	vyšší návrhová rychlost

Ztráta lidského měřítka

•	úrovňové přechody
•	volná prostupnost
•	rozšíření pěších ploch
•	snížení rychlosti

Zkvalitnění veřejného prostranství

Dřívejší přístup Současný přístup



Příklady uličních profilů

18 m15 m12 m8 m 24 m 30 m 40 m



18 m 24 m

Sdílený prostor

Klidné a zklidněné 
ulice

Významné ulice se 
zklidněným provozem

Ulice zatížené 
motorovou dopravou

Charaktery provozního uspořádání



Části veřejných prostranství

Pěší prostor

Zastávky tramvají  
a autobusů

KřižovatkyJízdní pruhy

Hospodaření s dešťovou vodou

Parkování

Cyklistická opatření



123

Označník zastávek
• Tram (MHD): DP Praha, a. s.
• Bus (MHD): DP Praha, a. s. 

(u zastávek aspoň jedné linky 
DPP) nebo TSK (u ostatních 
zastávek) nebo MČ (dočasně před 
předáním TSK do správy)

Trakční vedení
• DP Praha, a. s.

Stromy a vegetace
• Stromy u silnice: TSK
• Parky: MZO MHMP 

(správce Lesy 
hl. m. Prahy)

• MČ

Kontejnery 
a odpadkové koše
mimo zastávky VHD
• TSK
• MČ 
• MHMP
• Parky: MZO MHMP 

(správce Lesy 
hl. m. Prahy)

Chodník
• MČ (správce 

MČ nebo TSK)
• MHMP  

(správce TSK)

Reklama
• soukromé 

vlastnictví  
a správa 
(reguluje  
samospráva)

Veřejné osvětlení
• MHMP (správce 

ELTODO 
CITELUM, s. r. o.)

Světelně signalizační 
zařízení
• TSK (správce  

ELTODO, a. s.)

Sloupy a stožáry
• stožáry trakčního vedení:  

DP Praha, a. s.
• sloupy veřejného osvětlení: 

ELTODO CITELUM, s. r. o.
• kombinované: DP 

Praha, a. s. + ELTODO 
CITELUM, s. r. o.

Sloupky a skříně 
dopravní a technické 
infrastruktury
• Silnoproud: PRE 

distribuce, a. s. 
• veřejné osvětlení: 

ELTODO CITELUM 
s.r.o.

• Řadiče SSZ: TSK
• ZDS, NDS, EOV:  

DP Praha a.s. - JDCT
• HUP: Pražská 

plynárenská, a. s. 
• Řadiče telefonní  

sítě: 02 Czech 
Republic, a. s.

Přístřešek
• JCDecaux
• DP Praha, a. s.
• MČ

Zastávkový  
ostrůvek nebo mys, 
nástupiště tram
• nástupiště tramvajových 

zastávek: DP Praha, a. s. 
• správce komunikace (TSK, 

MČ, ŘSD)

Tramvajové těleso
• DP Praha, a. s. 

Kanalizace a vodovod
• PVS (síť)
• PVK (služba - distribuce) 

Restaurační
předzahrádky
• soukromý nájemce
• pronajímá MČ
• pronajímá TSK Městský mobiliář

• MČ
• soukromé subjekty

Teplovod
• Pražská  

teplárenská, a. s.

Kabely 
• NN silnoproud:  

PRE distribuce, a. s. 
• signální a datové:  

různí správci

Plynovod 
• Pražská plynárenská, a. s.

Zábradlí u zastávek
• DP Praha, a. s. 
Lavičky mimo přístřešky
• DP Praha, a. s. 

Vozovka
• dálnice: ŘSD
• vybraná síť místních 

komunikací: MHMP  
(správce TSK)

• ostatní komunikace: MČ 
(správce TSK nebo MČ)

Schéma vlastnictví a správců jednotlivých částí a prvků veřejných prostranství

Prvky
 
 

D 

Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy 2014IPR/SDM/KVP

Schéma vlastnictví a správců



Ke stažení

Manuál a návrh Strategie:
tištěná kniha v prodeji / PDF ke stažení zdarma na

manual.iprpraha.cz



T. Cach / Praha / Milady Horákové / 2012

T. Cach / Praha / Modřanská / 2012



T. Cach / Praha / Vltavská / 2008

T. Cach / Španělsko / Madrid / 2011



→

IPR – KVP / Praha / Karlovo náměstí / 2013 IPR – KVP / Praha / Karlovo náměstí / 2014



Ing. arch. Tomáš Cach
+420 739 425 891
tomascach@gmail.com / cach@ipr.praha.eu

manual.iprpraha.cz
cyklostrategie.cz
praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka

Děkuji za pozornost.


