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ABSTRAKT  

Disertační práce se zabývá problematikou nemotorové dopravy. Specificky je zaměřena 
přímo na nové odvětví nemotorové dopravy, kterým jsou jezdci na kolečkových bruslích. Název 
práce Pravidla projektování komunikací pro bruslaře byl vybrán z hlediska doposud neřešené 
problematiky. Hlavním cílem disertace je umožnit legislativně začlenění bruslařů jako 
samostatné skupiny do dopravní hierarchie, tak, aby mohli získat místo pro svůj pohyb 
v dopravním prostoru. Výsledkem by mělo být především snížení nehodovosti a zvýšení 
bezpečnosti na pozemních komunikacích pro nemotorová vozidla. K dalším cílům práce patří 
vytvoření tabulek návrhových parametrů pro metodické pokyny na základě analýzy dat 
získaných měřením a zjištění kritické intenzity dopravy na stávajících komunikacích. 

Práce shrnuje dosavadní problematiku nemotorové dopravy, ale zejména problematiku 
dopravy bruslařů. Hodnotí situaci v České republice v porovnání s podmínkami v zahraničí. 
Vysvětluje fyzikální zákonitosti pohybů bruslařů, na základně kterých jsou odvozeny prostorové 
nároky na využívaný dopravní prostor. Následuje přehled vybraných metod, které se zabývají 
měřením a vyhodnocením rychlostí a intenzit dopravy. Podle zjištěných hodnot jsou následně 
vytvořeny pravidla pro projektování základních parametrů sítě stezek pro bruslaře, které 
obsahuje například návrh dopravního značení a konstrukční požadavky.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Kolečkové brusle, bruslař, nemotorová doprava, komunikace pro bruslaře, stezky pro 
bruslaře, měření rychlosti, intenzita dopravy, nehodovost.  
 

ABSTRACT  

The dissertation deals with non-motorized transport. Specifically, it focuses directly on the new 
non-motorized traffic sector, which is the riders of roller skates. Title of the dissertation The 
rules for designing roads for skaters were selected from the point of view of unresolved issues. 
The main goal of the dissertation is to enable the legislative inclusion of skaters as a separate 
group into the transport hierarchy so that they can gain space for their movement in the 
transport area. The result should be primarily a reduction in accidents and an increase in road 
safety for non-motorized vehicles. Other objectives of the thesis include the creation of design 
parameter tables for methodological instructions based on the analysis of the data obtained 
by measuring and determining the critical traffic intensity on existing roads. 

The dissertation summarizes the current issue of non-motorized transport, but especially 
the issue of skaters transport. It assesses the situation in the Czech Republic compared to the 
conditions abroad. It explains the physical patterns of the skaters movements, based on which 
the spatial demands on the used transport space are derived. The following is an overview 
of selected methods dealing with measurement and evaluation of transport speeds and 
intensities. Depending on the values found, rules are then created for designing the basic 
parameters of the skateboard trail network, which includes, for example, traffic sign design and 
construction requirements.  

KEYWORDS  

Inline skates, skater, non-motorized traffic, skaters roads, trails for skaters, speed 
measurement, traffic intensity, accidents.  
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1 ÚVODNÍ ČÁST 

S rozvojem společnosti se postupně rozvíjejí i její potřeby, mezi které patří také sport. 
Současná doba přináší nové možnosti a způsoby jeho provozováni. In-line brusleni je poměrně 
mladá disciplína, představuje úspěšnou novinku mezi sporty posledních let. Je provozována 
v mnoha podobách. Bruslení má především funkci rekreační a sportovní, ale najdou se mezi 
námi i lidé, využívající brusle pro funkci dopravní. Ze zveřejňovaných výzkumů a „Národního 
cyklo a in-line průzkumu“, který proběhl v roce 2011 je patrné, že se tomuto sportu věnuje v 
České republice již více než 1,3 miliónu osob. S nárůstem obliby tohoto sportu však vzniká řada 
problémů souvisejících s nedostatkem prostoru pro jeho provozování. 

Bruslaři potřebují ke svému pohybu zpevněnou rovnou plochu. Využívají proto chodníků a 
komunikací s nízkým provozem. V některých evropských státech byla nastalá situace včas 
řešena budováním bruslařských stezek a areálů, někde i společných stezek pro cyklisty a 
bruslaře, již v počátcích nárůstu zájmu veřejnosti.  

Jedním z nejdůležitějších úkolů je zajistit integraci bruslařů do způsobu uvažování a tvorby 
prostoru. Začlenění je potřeba vnímat jako celek. Jde o zapojení všech procesů, které začínají 
přípravou a končí realizací a užíváním.  
 

2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Teoretická část práce zajišťuje podklady pro zisk informací o zatím omezeně 
specifikovaném odvětví nemotorové dopravy. Praktická část navazuje využitím teoretických 
předpokladů pro budoucí začlenění odvětví mezi nemotorovou dopravu a samotnou realizaci 
stezek. Rámcové části práce mohu rozdělit do dvou oblastí: výběr stávajících stezek vhodných 
pro dopravně inženýrský průzkum a sběr dat, jejich vyhodnocení včetně návrhu řešení. 
• Shrnutí a rozšíření teoretických podkladů z literatury a praxe, 
• provedení dopravně inženýrských průzkumů na vybraných úsecích stávajících komunikací a 

stezek využívaných pro bruslení, 
• posouzení měřených úseků nemotorových komunikací z hlediska bezpečnosti a kapacity, 
• vyhodnocení získaných hodnot z dopravně inženýrského průzkumu, 
• vytvoření metodiky a technických předpokladů pro optimální návrh pozemních komunikací 

pro bruslení. 
 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 

Od nedávna lidé hledají kompromis mezi rychlostí, finanční náročností, snadností užívání a 
možností uskladnění předmětů, které ke svému transportu nebo rekreaci používají. Během 
posledních desítek let jsme zaznamenali vysoký nárůst motorizace, které má negativní vliv na 
mnohé životní okolnosti. Zhoršení životního prostředí, vysoká nehodovost motorových vozidel, 
vysoké finanční náklady na pořízení motorového vozidla, to vše přispělo k tomu, že začali lidé 
hledat alternativní přepravní řešení. I hluk ve městech a problematické řešení statické dopravy 
přispívá k hledání řešení u nemotorové dopravy.  
 
3.13.13.13.1 Nemotorová dopravaNemotorová dopravaNemotorová dopravaNemotorová doprava    

Nemotorová doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Skrývá v sobě průsečík 
dopravy pěší, cyklistické, koloběžky a přepravu na malých kolech jako jsou brusle, skateboardy, 
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apod. Nemotorová doprava obecně neohrožuje životní prostředí a má nižší následky 
nehodovosti. V současnosti se dělí se především na pěší a cyklistikou. Jsou však různá další 
odvětví, které se při srovnání výrazně liší, a přesto jsou legislativně řazena mezi cyklisty a 
chodce. 

Nemotorová doprava se odehrává především na komunikacích s vyloučeným nebo 
omezeným přístupem motorové dopravy. Takové komunikace jsou určené pro cyklistický, pěší 
nebo sloučený provoz. Všechny způsoby nemotorové dopravy umožňují jak funkci dopravní, 
tak i funkci rekreační neboli turistickou. Z hlediska funkčnosti jsou pro dopravu bez motoru 
stěžejní faktory vzdálenosti a účelu cesty.  

Rekreační jízda na kolečkových bruslích zvyšuje rok od roku svoji popularitu, následkem 
toho se objevuje i využití kolečkových bruslí jako dopravního prostředku. Svoje místo mezi 
nemotorovou dopravou si našly především z důvodu spojení určitých výhod mezi cyklisty a 
chodci. Brusle jsou v dnešní době vyráběny i ve variantě s odjímatelnými kolečky, takže se 
během okamžiku stane bruslař chodcem, kterému nedělá problém zdolat schody, nezpevněný 
povrch, nebo jiné nepřekonatelné nástrahy.  

 
3.23.23.23.2 Legislativa České republikyLegislativa České republikyLegislativa České republikyLegislativa České republiky    

Bruslení na kolečkových bruslích zatím nemá v žádném směru řešenou samostatnou 
legislativu, která by se týkala přímo bruslařů nebo pozemních komunikací, na kterých se 
pohybují. Je proto třeba hledat v ostatních platných předpisech společné činitele, ze kterých je 
možné vycházet jako z podkladů pro moji práci.  
 

Zákony a vyhlášky 
Hlavní kategorizaci, stavbu a podmínky užívání pozemních komunikací najdeme v 

zákoně 13/1997 Sb. „O pozemních komunikacích“ v platném znění. V České republice podléhá 
dopravní dění na pozemních komunikacích zákonu 361 / 2000 Sb. „O provozu na pozemních 
komunikacích“. Bruslař jako takový je zde definován v odstavci j) §2: „chodec je i osoba, která 
tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce 
nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na    lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního 
nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa 
a podobně“. Takže z odstavce j) §2 vyplývá, že bruslař je na pozemní komunikaci chodec a musí 
dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem. 

Pravidla chování chodců jsou popsány v oddíle č. 5 § 53 zákona 361 / 2000 Sb. Vyplývá z něj 
i povinnost pohybovat se po chodníku. Tam kde chodník není nebo není použitelný pohybovat 
se po levé krajnici nebo co nejblíže levému okraji vozovky. Na stezce pro chodce a cyklisty 
nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce. Pokud jsou na stezce pruhy vyhrazené pro 
jednotlivé účastníky, musí chodec využít pouze ten určený pro něj. 

Navíc § 57, který je věnován jízdě na jízdním kole, se také mimo jiného uvádí, že jízdní pruh 
pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na kolečkových bruslích – 
přitom je ovšem povinna řídit se pravidly uvedenými v tomto paragrafu určeném jízdě na 
jízdním kole (odstavce 3, 5 a 6). Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty, nesmí cyklista ohrozit 
chodce jdoucí po stezce. Cyklisté mladší 18 let mají ze zákona povinnost nosit přilbu. 

Dopravní značení a řízení provozu na pozemních komunikacích stanovuje vyhláška 
ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb. Dopravní značky, které se týkají bruslařů jsou v odvozeny 
od míst, kde se bruslaři pohybují. Jedná se o značky: C 7 – stezka pro chodce C 8 – stezka pro 
cyklisty C 9 – stezka pro chodce a cyklisty C 10 – stezka pro chodce a cyklisty. Dále je možné 
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užití značky C 14 – jiná přikázání, kde se můžeme setkat například s textem: Bruslaři jeďte 
vpravo. Ostatní dopravní značení, kterým se řídí chodci a cyklisti, podléhá tomu, zda je v daném 
prostoru bruslař brán jako chodec nebo jako cyklista.  

V § 10, který se věnuje určeným symbolům, je zmínka o využití symbolů jako náhrady textu 
na svislém dopravním značení. Následně pak v příloze vyhlášky č. 7 je stanoven symbol pro 
označení druhů vozidel a skupiny chodců. Symbol číslo 221 – bruslař však zatím není obecně 
zažitý a na dopravních značkách se proto objevují různé jiné piktogramy, které zpodobňují 
brusli nebo lidi na kolečkových bruslích. 
    
Technické předpisy 

České státní normy, podle kterých se v současnosti projektují stezky pro pěší a cyklisty jsou 
následující. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, kde se bruslařů týká kapitola 10.1 
Komunikace pro chodce a 10.4 Cyklistická doprava. 

Technické podmínky nejsou zatím zaměřené na bruslaře, ale opět můžeme vycházet s těch, 
které se dotýkají pěší a cyklistické dopravy. TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, které 
v době odevzdání disertační práce vyšlo v nové podobě, opět neuvažuje s využíváním 
cyklostezek a pruhů pro cyklisty i jezdci na kolečkových bruslích. 
 
Neoficiální pravidla pro in-line bruslaře 

Bruslaři se musí pohybovat hlavně po chodníku, stejně jako chodci. Pokud se pohybují na 
krajnici vozovky, pak nejvýše dva vedle sebe a hlavně na levé straně. V případě že je bruslař 
identifikován jako chodec, není nutné mít přilbu, může se pohybovat pod vlivem alkoholu a 
omamných látek, telefonovat, za snížené viditelnosti musí být osvětlen a nesmí na chodníku 
ohrozit ostatní chodce. Zároveň v případě srážky bruslařů a chodců mezi sebou se nejedná o 
dopravní nehodu. 

Bruslař na cyklostezce má naopak jezdit vždy vpravo. V případě, že by omezili protijedoucí, 
nemají jezdit dva a více vedle sebe. Protisměru mohou využít pouze pro předjíždění, které však 
musí být ohleduplné a nesmí ohrožovat ostatní uživatele. Bruslař potřebuje za jízdy více 
prostoru než cyklista tak je mu zakázáno v hustém provozu kličkovat, blokovat plynulý provoz 
například zastavením v cestě nebo jezdit rychle v nepřehledných, zúžených a sklonově 
náročných úsecích. 
 

4 FYZIKA A BIOMECHANIKA POHYBU BRUSLAŘE 

Na pohyb, který probíhá při bruslení, můžeme nahlížet v mnoha rovinách. Z fyziologického 
pohledu jde o intervalový a přerušovaný typ pohybové činnosti, která vyžaduje široké spektrum 
motorických dovedností. Správná technika bruslení vyžaduje zvládnutí předozadní a stranové 
rovnováhy. Mechanická podstata, což je vnější pohled na strukturu pohybu, definuje bruslení 
jako cyklický pohyb, kde se opakuje fáze odrazu a skluzu.  Přímé bruslení je cyklickým pohybem 
dolních končetin. Pohyb acyklický nám umožňuje jízdu v obloucích nebo změny směru jízdy. 
Z hlediska kinematiky jde o pohyb posuvný neboli klouzání. Úroveň bruslařské rychlosti je dána 
složením faktorů, nasazením maximálního silového potenciálu, frekvencí odrazů a vlastní 
technikou bruslení. Při návrhu směrového, výškového a šířkového řešení bruslařských stezek je 
třeba zohlednit pohledy na styl, techniku bruslení, dosahované rychlosti a možnosti je snížit 
případně zastavit.  
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4.14.14.14.1     Hnací sílaHnací sílaHnací sílaHnací síla    
Chceme-li udělat na bruslích pohyb jakýmkoliv směrem, musíme svůj pohyb započnout 

odrazem. Pokud je vedený správným směrem a dostane dostatečnou počáteční energii, tak 
vyvodí odpovídající zrychlení. Hnací síla tedy vznikne přímo odrazem za pomoci bruslařova 
silového potenciálu. Po počátečním impulzu k rozjezdu – vznikem hnací síly následuje proces 
zapojení těla do pohybu, který vyvodí zrychlení.  
 

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 1111:::: Síly vzniklé odrazem a působící ve směru jízdy. 

 
Princip odrazu na rovině je závislý na hodnotě odporu mezi kolečky a podkladem. Při 

posunu vpřed pohání jezdce síla působící v kolmé rovině stojné nohy.  Vektor silového pohybu 
působí přímo proti vektoru hnací síly. Odraz se provádí kolmo nebo šikmo ke směru jízdy, 
nejúčinnější je však kolmý odraz. Jízda vpřed je výslednou dráhou šikmého pohybu nohou 
bruslaře, jde o osu odrazů nohou do stran, která způsobí pohyb. Zrychlení je nejvýraznější 
v prvním odrazu, hnací síla je vyvozována během pohybu nohou do stran. Dráha posunu závisí 
tedy na síle a úhlu odrazu. Průměrně dlouhý pohyb vpřed po odraze je v délce dvou až tří 
metrů.  

 
    Obr. Obr. Obr. Obr. 2222:::: Síly působící při bruslení. [8] 
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Dráha a rychlost bruslaře závisí na střídavém unožování do stran. Dráha bruslí osciluje 
kolem linie určující směr jízdy. Díky pohybu ze strany na stranu jsem schopná odvodit 
požadovanou šířku dráhy pohybu. Dráha pohybu díky její oscilaci nemůže být přímá, a efektivní 
rychlost bruslaře je proto nižší než skutečná rychlost. Každá změna směru způsobí zrychlení, 
které vyžaduje vložení počáteční síly. Velikost hnací síly je ovlivněna silou F1 vyvozenou 
bruslařem a odchylkou koleček od směru jízdy ß. Platí tedy, že čím větší úhel ß, tím větší podíl 
síly ve směru pohybu. Délka dráhy závisí na opačném principu, čím menší úhel ß, tím delší 
skluz na jedné brusli. Při optimálním zrychlení opisuje brusle esovitou křivku. 

Jízda ze svahu je dalším prvkem způsobujícím zrychlení spolu s vlastní dynamikou pohybu. 
Zrychlení vzniká působením gravitačních sil. Platí že, čím větší sklon, tím intenzivnější zrychlení.  
Rychlost sama o sobě není pro bruslaře problémem, ten nastane v okamžiku nutnosti 
zastavení.  

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 3333:::: Závislost rychlosti jízdy na sklonu povrchu. [8] 

 
4.24.24.24.2 Brzdná sílaBrzdná sílaBrzdná sílaBrzdná síla    

Brzdit se dá na bruslích mnoha způsoby, jediný, které umožňuje přímo konstrukce bruslí, je 
pomocí malé gumové brzdy na jedné z bruslí (třecí brzda). Účinnost brzdy je odvislá od 
vysokého nestabilního těžiště a od zatížení do největší plochy brzdy. Vykročením jedné nohy a 
zatížením brusle započne fáze brzdění, která vyvolá rotační impulz. Aby bylo brzdění spojeno s 
dostatečným účinkem, musí těžiště působit na brzdu adekvátní silou a v ideálním případě je 
brzdná síla přesně před těžištěm bruslaře.  

Maximální dosažený výkon brzdy na patě je 0,5 g, to odpovídá 50% gravitačního zrychlení. 
Délka brzdné dráhy se jako u automobilu skládá ze tří částí a to z reakční doby (vykročení 
nohy), intervalu plného účinku brzdy a doby úplného zastavení. [8] 

Při vyšší rychlosti je tedy brzdná dráha více než úměrně delší. Délka brzdné dráhy je závislá 
hlavně na technice brzdění. Další možnosti brzdění jsou například zanožení jedné nohy kolmo 
ke směru jízdy a přenesení těžiště nad brzdnou plochu, nebo změna směru jízdy, na kterou 
musí být dostatečný prostor. Další možnost je najetí do protisvahu, tyhle možnosti však nejsou 
příliš bezpečné a nemají adekvátní účinnost. 
 

5 METODY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH PRŮZKUMŮ 

Pro zajištění cílů disertační práce bylo třeba změřit především intenzity nemotoristů 
pohybujících se na stezkách, jejich rychlost a určit jejich úroveň kvality.  Naměřené hodnoty 
budou následně sloužit jako podklad pro návrh parametrů. 
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5.15.15.15.1 Měření intenzit dopravyMěření intenzit dopravyMěření intenzit dopravyMěření intenzit dopravy    
Intenzita dopravy je veličina, která se dá získat přímým měřením na komunikaci a vyjadřuje 

počet uživatelů, kteří projedou určitým příčným řezem komunikace nebo její částí ve zvoleném 
časovém období. Intenzita na pozemních komunikacích se stanovuje na základě krátkodobých 
dopravních průzkumů podle TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. 
Názvosloví TP se zmiňuje o intenzitě cyklistické a pěší dopravy, nemluví však doposud o 
intenzitě bruslařů. Intenzity jsem měřila pomocí manuálního sčítání. Jde o nejpřesnější metodu 
rozlišení typu dopravních prostředků. Bylo třeba pouze vytvořit specifický formulář na měření 
nemotorových stezek. 

 
Tab. Tab. Tab. Tab. 1111:::: Sčítací formulář pro nemotorovou dopravu. 

 
Uživatele stezek jsem rozdělila pouze do 3 skupin, cyklisti a chodci jsou již jako nemotoroví 

uživatelé zaběhlí, ale já jsem pro svou práci potřebovala doplnit údaje o počtu bruslařů. 
Formulář má ve své hlavičce údaje, které následně zpřesňují vyhodnocování. U nemotorové 
dopravy jsou rozhodujícím faktorem povětrnostní podmínky, v případě špatných podmínek je 
znatelný pokles intenzit. Den v týdnu, kdy bylo měření prováděno, byl také podstatným 
faktorem pro určení kapacitních hodnot.  

 
5.25.25.25.2 Měření rychlostí dopravyMěření rychlostí dopravyMěření rychlostí dopravyMěření rychlostí dopravy    

Měřit rychlost můžeme přímým a nepřímým způsobem. Přímá metoda spočívá 
v konkrétním měření, které zajistí speciální mechanismy. Nepřímá metoda měření rychlosti je 
potom realizována na základě výpočtu, kdy známe dvě příbuzné veličiny, tedy dráhu a čas. Ne 
všechny metody je však možné použít na specifické měření, což je v mém případě rychlost 
bruslaře.  

Pro svoji práci jsem volila tři možné způsoby měření rychlostí, jednalo se o přímé měření 
pomocí radarové pistole, nepřímé měření úsekové rychlosti a orientační měření pomocí GPS. 
Všechny tři metody byly porovnány na některých úsecích a jejich odchylky byly zanedbatelné, 
proto jsem následně volila výběr metody podle vhodnosti v prostoru. Vzhledem k faktu 
vychýlení z přímého směru u měření radarem jsem použila radarové měření pouze v přímých a 
přehledných úsecích, kde nebyl signál rušen jinými vlivy. Naopak v místech terénních 
nerovností a směrových oblouků jsem volila metodu úsekového měření průměrné rychlosti. 
Měření rychlosti pomocí GPS sloužilo pouze jako doplňkové, pro zjištění průjezdných rychlostí 



 

10 
 

některých složitých úseků, na základě toho jsem vyhodnotila reálnou rychlost bruslaře 
v obtížných podmínkách.  

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 4444:::: Ukázka záznamu měření v textovém souboru, na displeji a v počítači.    

 
Měření mobilní radarovou pistolí Stalker ATS funguje na základě zpracování digitálního 

signálu, přenosu pomocí mikrovlnného systému a vysokorychlostního DSF systému. Je možné 
ho propojit přímo na místě s počítačem, který pomocí softwaru zaznamenává naměřená data 
do textových souborů. Software umožňuje nahrát průběh celého měření a pak zobrazí 
informace graficky. 

 
Graf Graf Graf Graf 1111: : : : Záznam nefiltrovaného průběhu jízdy několika bruslařů do grafu. 

 
Na jednotlivých úsecích proběhlo měření v různém časovém období. Každý den bylo 

změřeno několik průjezdů jednotlivých uživatelů. Některé průjezdy musely být vyfiltrovány 
vzhledem ke skokovým výsledkům naměřeného průběhu rychlostí. V tabulkovém procesoru 
excel proběhla filtrace jednotlivých záznamů, odstranění datových šumů a definice 
zaznamenané vzdálenosti měření. 

Úsekové měření pomocí videozáznamu jsem vyhotovila z dvou videokamer umístěných na 
známé vzdálenosti. Obě kamery zahájily záznam ve stejný okamžik a při průjezdu objektu 
jedním záběrem jsem spustila časový záznam, který byl ukončen průjezdem druhým záběrem. 
Pomocí získaných hodnot času a známé hodnoty vzdálenosti objektivů byla dopočítaná 
rychlost.  

Vzorec Vzorec Vzorec Vzorec 1111: : : : Úsekové měření průměrné rychlosti. 

∅�	 =
���	

�� − ��
 

ϕv …. Průměrná úseková rychlost [km/h] 
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sAB ….. Vzdálenost úsekového měření [km] 
tB ….. Čas průjezdu kamerou B [h] 
tA ….. Čas průjezdu kamerou A [h] 
 

Měření pomocí GPS proběhlo v mém případě za pomoci outdoorové navigace Garmin 
Oregon 450 PRO. Kromě průběhu rychlostí je možné vygenerovat trasu v mapovém podkladu 
včetně jejího výškového profilu. Navigace zaznamenává okamžitou rychlost během celé jízdy a 
pomocí počítačového programu vyhodnotí rychlostní průběh za časový úsek. Průběh rychlosti 
je možné zaznamenat v čase nebo v porovnání vzdálenosti. Ze vzdálenosti je možné získat 
rychlosti v jednotlivých problematických úsecích tratě, které nebylo možné zaznamenat jiným 
měřením. 
 
5.35.35.35.3 Posouzení získaných hodnotPosouzení získaných hodnotPosouzení získaných hodnotPosouzení získaných hodnot    

Základní charakteristika dopravního proudu jsou intenzita, rychlost a hustota, z nichž se 
dají odvodit mimo jiné časový odstup a délka odstupu vozidel mezi sebou. U posouzení návrhu 
komunikace musí platit, že výhledová intenzita musí být nižší než.  
 
Intenzita dopravy 

Intenzita dopravy je vyjádřena počtem vozidel (cyklistů, chodců) na určitém profilu pozemní 
komunikace za jednotku času. Intenzita dopravy se mění s časem, vznikají tak variace intenzit 
dopravy. Variace intenzit nemotoristů jsou obecně více různorodé. Je to dáno menší intenzitou 
oproti automobilové dopravě, větší závislostí na povětrnostních vlivech a vetší výkonnostní 
rozdílností jednotlivých uživatelů. U průzkumu nemotorové dopravy je nutné brát v potaz i 
povětrnostní podmínky. Doba průzkumu se volí podle předpokládaného charakteru dopravy. 
Časy a termíny průzkumů jsou odlišné u dopravních, rekreačně turistických a smíšených 
charakterů stezek.   
 
Úroveň kvality dopravy 

Dalším faktorem, který je ovlivněn intenzitami provozu a rychlostmi dopravního proudu je 
úroveň kvality dopravy (ÚKD). Odvozuje se z hustoty dopravy, která je nepřímo úměrná 
průměrné cestovní rychlosti osobních automobilů při stejné intenzitě dopravy. Vlivy, které 
působí na úroveň kvality dopravy, jsou šířkové uspořádání komunikace, směrové a výškové 
vedení trasy, intenzita dopravního proudu a podíl pomalých uživatelů. 
 

Vzorec Vzorec Vzorec Vzorec 2222: : : : Hustota dopravy. 


 =
�

��
	  

H …. Hustota dopravy v profilu komunikace [voz/km] 
I ….. Intenzita dopravy v profilu komunikace [voz/h] 
ϕv c ….. Průměrná cestovní rychlost uživatelů komunikací [km/h] 
 

Označení jednotlivých úrovní se liší podle dopravního toku. V případě nízkého počtu 
předjíždějících vozidel, je tok plynulý a označení je A. Následuje B, když je volnost mírně 
omezena, C provoz je stabilní, ale nastane pokles střední rychlosti dopravního toku. Při 
označení D je provoz ještě stabilní, u E došlo k dosažení kapacity komunikace a v případě F je 
úsek již přetížen. 
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Výkonnost komunikace 
Rychlost, kterou se uživatelé pohybují, ovlivňuje spolu s intenzitou dopravy propustnost 

komunikace. Po překročení kritické meze se stanou výkonnost a rychlost nestálými a rychle 
klesají. Je výkonnost je ovlivněna šířkovým uspořádáním, možností předjíždět, velikostí a délkou 
stoupání, a podílem pomalých uživatelů v dopravním proudu. Vyjádření hustoty pěšího 
provozu odpovídá úrovni kvality komunikací pro chodce a označuje se také A – F. Rozptyl kvality 
provozu je mezi neomezeným až po zcela vyloučený.  
 

6 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ 

Sběr dat pro dopravně inženýrský průzkum probíhal na nemotorových komunikacích, které 
využívají také bruslaři od roku 2010 do roku 2017. Měření se v největší míře zaměřilo na získání 
intenzit dopravy na jednotlivých úsecích. Na některých vybraných místech jednotlivých 
komunikací proběhlo současně měření rychlostí dopravního proudu. Některé průzkumy byly 
doplněny o záznam využívání ochranných pomůcek.  

Pro stanovení variací intenzit dopravy bylo třeba, aby průzkumy probíhaly alespoň jednu 
hodinu a intenzita uživatel byla dostatečná na jejich vyhodnocení. Za těchto podmínek se 
podařilo nashromáždit data z 26-ti stanovišť z České republiky a okolních států. Celkem se 
jednalo o 113 měřících cyklů intenzity dopravy v dopoledních i odpoledních časových 
intervalech. Měření rychlostí pomocí radaru a úsekového měření proběhlo na 7 lokalitách v 52 
cyklech. 
  
6.16.16.16.1 Lokalizace měření dopravně inženýrských datLokalizace měření dopravně inženýrských datLokalizace měření dopravně inženýrských datLokalizace měření dopravně inženýrských dat    

Některé lokality mají návaznost na několik možných tras, proto byl vybrán úsek, který je 
z dopravního hlediska nejvíce zatížen a tím nejvíc vypovídá o charakteru provozu. V místech, 
kde byl kromě průzkumu intenzit dopravy volen i výzkum rychlostního charakteru, jsou 
doplněny informace o sklonu úseku, směrovém určení a stavu povrchu vozovky. 

OZNAČENÍ ÚSEK DÉLKA 
ŠÍŘKA 

PROFILU 
OBTÍŽNOST FUNKCE 

POČET 
MĚŘENÍ 

Měřené úseky v České republice 

CR1 Svitava 4 km 2 - 3 m pokročilý rekreační/dopravní 12 

CR2 Svratka 7 km 2 - 3 m začátečník rekreační/dopravní 17 

CR3 Židlochovice 7 km 1,5 - 3 m pokročilý rekreační/dopravní 4 

CR4 Hejčín 4 km 3 m začátečník rekreační 8 

CR5 Děčín 17 km 2 - 3 m pokročilý rekreační/dopravní 4 

CR6 Lipno 19 km 3 m pokročilý rekreační 4 

CR7 Brandýs nad Orlicí 15 km 2,5 - 3 m pokročilý rekreační/dopravní 5 

Měřené úseky ve Švýcarsku 

SUI1 Arbon 54 km 3 - 5 m pokročilý rekreační/dopravní 4 

SUI2 Buchs 33 km 2 - 3 m začátečník rekreační 4 

SUI3 Flughafen 49 km 3 m pokročilý rekreační 4 

SUI4 Greifensee 19 km 3 - 4 m pokročilý rekreační 4 

SUI5 Hergiswil 24 km 2 - 4 m pokročilý rekreační/dopravní 2 

SUI6 Montreux 22 km 3 - 4 m začátečník rekreační/dopravní 1 

SUI7 Turbenthal 37 km 2 - 3 m pokročilý dopravní 4 

Měřené úseky v lokalitě Lužických jezer (Německo). 
LJ1 Bärwalder See 20 km 3 - 4 m pokročilý rekreační 2 
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LJ2 Dreiweiberner See 8 km 2 - 3 m začátečníci rekreační 2 

LJ3 Partwitzer See 21 km 3 - 6m pokročilý rekreační 2 

LJ4 Scheibe See 13 km 3 - 4 m začátečníci rekreační 2 

Měřené úseky v lokalitě Flaeming-Skate (Německo) 

S12 Markendorf 17 km 2 - 3 m pokročilý rekreační/dopravní 3 

RK2 Luckenwalde 12 km 3 m začátečník rekreační/dopravní 4 

RK3 Jüterbog 11 km 3 m začátečník rekreační/dopravní 4 

RK4 Oehna 43 km 3 m pokročilý rekreační/dopravní 4 

RK5 Petkus 50 km 3 m experti rekreační/dopravní 3 

RK6 Hohenseefeld 48 km 3 m pokročilý rekreační/dopravní 3 

RK7 DahmeMark 39 km 2-3 m pokročilý rekreační/dopravní 3 

Měřený úsek ve Vídni (Rakousko) 

V1 Dunajský ostrov 21 km 2-4 m pokročilý rekreační 4 

Tab. Tab. Tab. Tab. 2222:::: Popis měřených úseků. 
 

6.26.26.26.2 VyhodnoceníVyhodnoceníVyhodnoceníVyhodnocení    
Pro vyhodnocení byly využity přepočtové koeficienty a následně vytvořené grafické 

znázornění výsledků. Průběhy rychlostí, průměrné dosahované rychlosti a maximální rychlosti 
pak byly vyhodnoceny pomocí matematické statistiky v tabulkovém procesoru Excel a následně 
budou sloužit pro odvození návrhových parametrů. Ze získaných dat měřených rychlostí a 
intenzit je následně vyhodnocena úroveň kvality dopravy a výkonnost komunikací, popřípadě 
z nich jsou odvozeny doporučené návrhové hodnoty pro budování nových komunikací pro 
bruslaře. 
 
Intenzity dopravy na nemotorových stezkách 

 
Graf Graf Graf Graf 2222::::    Průměrná hodinová intenzita na sledovaných lokalitách. 

Časy a dny měření byly na vybraných úsecích rozdílné, bylo důležité zohlednit rozdílnost a 
upravit hodnoty na statistický průměr. Pro specifikaci přesných údajů je třeba využít 
přepočtový koeficient na zohlednění denních variací intenzit dopravy. Ovlivňujícím faktorem 
měření jsou pracovní a víkendové dny, jejich užití byla zohledněna pomocí přepočtových 
koeficientů směrem k průměrné denní intenzitě.  

Měření v ČR proběhlo v rozptylu několika let a na některých úsecích byl viditelný nárůst 
zájmu uživatelů. Naopak na úsecích, kde byly vybudovány nové dopravní varianty (CR2), nastala 
stagnace nebo dokonce pokles intenzity uživatel. Úsek CR4 je pro svoje vlastnosti typickým 
rekreačním okruhem, který využívají především bruslaři, z grafu 3 je patrné jeho vytížení oproti 
ostatním stezkám využívaných všemi uživateli. 
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Graf Graf Graf Graf 3333: : : : Poměr denních intenzit nemotorových uživatelů na jednotlivých lokalitách v České republice. 

 
Švýcarsko obecně vzhledem k velkému množství úseků, které mohou bruslaři využívat, 

nezažívá přetlak v podobě vysokých intenzit bruslařů. Je patrné, že většina stezek, na kterých 
měření probíhalo, jsou vedeny souběžně s cyklotrasami, takže cyklisté dosahují větších intenzit. 
Bruslaři mají vyšší intenzity na lokalitách v blízkosti větších měst, nebo vzdálenostně 
dostupných rekreačních úsecích. Rozhodně žádný z úseků nebyl přetížen ani jedním druhem 
nemotorové dopravy a všichni uživatelé se na stezkách rozptýlili tak, že si nepřekáželi na rozdíl 
od výsledků z ČR.  

 
Graf Graf Graf Graf 4444:::: Poměr denních intenzit nemotorových uživatelů na jednotlivých lokalitách ve Švýcarsku. 

 
Lužická jezera intenzitami bruslařů, které převyšovali cyklisty, potvrdila hypotézu, že 

bruslaři na rozdíl od cyklistů preferují rekreační funkci cesty. Cyklista, ač rekreační, využívá 
spíše úseků vedoucí z bodu A do bodu B, zato bruslař preferuje rekreační jízdu po okruhu, na 
který dorazí pomocí jiného dopravního prostředku. Samozřejmě opět srovnání s Českou 
republikou, která nemá zatím takové možnosti jako zahraniční lokality, zde musejí bruslaři 
využívat přímých úseků cyklostezek, po kterých jezdí tam a zpět a dochází tak ke střetu zájmů 
bruslařů a cyklistů. 

 
Graf Graf Graf Graf 5555: : : :     Poměr denních intenzit nemotorových uživatelů na jednotlivých lokalitách Lužických jezer. 
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Okruh RK3 ve Flaeming-Skate opět denními intenzitami potvrzuje, že bruslaři preferují 
kratší okruhy poblíž větších měst, které mohou využít pro rekreační jízdu v odpoledních 
hodinách, nebo o víkendech. Na okruzích RK5 a RK6 pro jejich náročné sklonové poměry pro 
bruslení zaznamenávám výrazně vyšší poptávku cyklistické dopravy.  

 
Graf Graf Graf Graf 6666::::    Poměr denních intenzit nemotorových uživatelů na jednotlivých lokalitách Flaeming-Skate. 

 
Z měření ve Vídni jsem měla k dispozici data pouze z víkendového dopravního průzkumu. 

Pro jejich přepočet byl opět použit přepočtový koeficient odvozený podle 
pravděpodobnostních vztahů mezi intenzitami v pracovní a nepracovní dny z jiných lokalit. 
Vídeň je v porovnání hodnot s ostatními lokalitami výrazně žádanější, hodnoty jsou však 
ovlivněny měřením o víkendech v době největšího zájmu uživatelů. Na stezkách nebyl na 
vizuální pohled znát nějaký nesoulad mezi uživateli především z důvodu mnoha spletitých cest, 
které se navzájem proplétají podél celého ostrova a jednotliví uživatelé tak mají možnost využít 
alternativní cestu. 

 
Graf Graf Graf Graf 7777:::: Poměr denních intenzit nemotorových uživatelů ve Vídni. 

 
Denní variace uvažují letní měsíce, je zřejmé, že v jiných měsících, než byl průzkum 

prováděn, by vzhledem k povětrnostním vlivům vycházely výrazně nižší hodnoty. V porovnání 
s oficiálními průzkumy uveřejněnými na webových stránkách některých stezek se výsledky 
denních variací mých průzkumů liší pouze minimálně. 
 
Dosahované rychlosti bruslení 

Měření rychlostí proběhlo na několika vybraných stezkách, které jsou rozděleny podle 
kvality povrchu, na kterém většina úseku spočívá. Nejvíce měření proběhlo pomocí radaru, 
následovalo vyhodnocení rychlostí z videozáznamu a porovnaní hodnot s průběhem rychlostí 
z GPS přístroje. Rychlosti zařazené v prvním řádku tabulky odpovídající povrchu K1 byly 
všechny naměřeny v zahraničí, především u Lužických jezer, v České republice se kryt kvality K1 
(zrnitost do 4 mm) neprovádí. Na krytu je patrné dosažení vyšších rychlostí na základě 
minimální drsnosti a potřeby překonávat odporové síly při odrazu. Nejhorších výsledků 
dosahovaly kryty kvality K3 s otevřenou makrotexturou a zrnitostí okolo 11mm.  
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KVALITA 
POVRCHU 

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST 
MAXIMÁLNÍ 
RYCHLOST 

STOUPÁNÍ KLESÁNÍ 
PŘÍMÁ 

< 3 % 3 - 6 % > 6% < 3 % 3 - 6 % > 6% 

K1 23,1 15,3 7,1 26,1 32,7 38,2 24,2 42,3 

K2 19,5 13,8 6,3 23,7 28,9 35,4 21,5 36,8 

K3 19,1 13,1 5,4 21,2 23,5 30,7 20,8 32,2 

K5 21,9 14,6 6,7 24,3 27,1 31,3 23,7 33,7 

Tab. Tab. Tab. Tab. 3333:::: Sčítací formulář pro celostátní sčítání dopravy v roce 2010. 
 

 
Graf Graf Graf Graf 8888: : : : Průměrné dosahované rychlosti na měřených úsecích.        

 
Hodnoty jsou matematické průměry rychlostí dosahovaných na daných úsecích. Ze 

získaných hodnot jsou následně odvozeny rychlosti použité k přípravě návrhových parametrů a 
vyhodnoceny úrovně kvality dopravy a výkonnost stezek, na kterých proběhlo měření intenzit 
dopravy.  
 
Úroveň kvality dopravy a výkonnost nemotorových komunikací 

Na všech sledovaných úsecích byla vyhodnocena úroveň kvality dopravy. Zvyšování 
dosahovaných rychlostí na komunikacích pro bruslaře má vliv na snižování posuzované hustoty 
dopravy a vede ke zvyšování úrovně kvality dopravy. Při předpokladu průměrných rychlostí 
bruslaře okolo 20 km/h a minimální šířky jízdního pruhu 1,5 m není možné porovnat ÚKD 
s chodci ani cyklisty. Bruslení vyžaduje při dosahované rychlosti větší hodnotu minimálního 
rozestupu pro dosažení bezpečné jízdy.   

Kritickou intenzitu a tím zhoršující se úroveň kvality dopravy jsem zaznamenala především 
na stezkách CR1 a CR2 vzhledem k jejich šířkovému uspořádání a využívání všemi 
nemotorovými uživateli současně. Hodnota ÚKD vycházela v České republice hůře než 
v zahraničí, pouze stezka V1 zaznamenala vyšší hustotu, která se však na délce a šířkovém 
profilu téměř neprojevila. 

Intenzity bruslařů nedosahují takové koncentrace, která by ovlivnila hustotu provozu. 
Předjíždění a vzájemné vyhýbání bylo na každé ze sledovaných komunikací možné. Záleží 
pouze na schopnostech a toleranci uživatelů, kterou nevyřeší navýšení šířkových parametrů 
nebo oddělení nemotorových odvětví, ale spíše dopravní a legislativní gramotnost uživatelů 
nemotorových komunikací. 
 
Průzkum pasivní bezpečnosti 

Průzkum pasivní bezpečnosti probíhal na vybraných úsecích stezek. V České republice jsem 
monitorovala stezku kolem řeky Svratky v brněnských Modřicích a okruh na Hejčínských 
loukách v Olomouci. V zahraničí jsem vybrala vždy jeden úsek v měřené oblasti, kde jsem 

2
0

,9

1
4

,2

6
,4 2
3

,8

2
8

,1

3
3

,9

2
2

,6 4
2

,3

0

10

20

30

40

50

<
 3

 %

3
 -

6
 %

>
 6

%

<
 3

 %

3
 -

6
 %

>
 6

%

P
Ř

ÍM
Á

M
A

X
IM

Á
L

N
Í 

R
Y

C
H

L
O

S
T

R
yc

h
lo

s
t 

b
ru

s
la

řů

STOUPÁNÍ KLESÁNÍ



17 
 

udělala namátkový průzkum během jednoho měření. U cyklistů jsem se zaměřila na to, kolik 
jich využívá helmu, u bruslařů se jednalo o rozdělení na částečnou ochranu v podobě chráničů, 
chránění hlavy a zároveň úplné využití ochranných pomůcek.  

V porovnání pasivní bezpečnosti mezi cyklisty a bruslaři je celkově nechráněných cyklistů 
57% a 43% nechráněných bruslařů. Je však nutné upozornit na to, že vysoké procento bruslařů 
používá pouze částečnou ochranu, což jsou například jen chrániče zápěstí, které v případě 
vážnějších pádů nehrají žádnou roli. 

 
Graf Graf Graf Graf 9999: : : : Využívání ochranných pomůcek mezi bruslaři na nemotorových komunikacích. 

 

7 ANALÝZA NEHODOVOSTI 

Vzhledem k tomu, že jezdec na kolečkových bruslích je chodec, není možné vysledovat ve 
statistice dopravních nehod počet střetů bruslař - chodec. Jediná možnost, jak se dostat 
k potřebným číslům, byla komunikace s lékaři. Bruslaři patří, podle lékařů, do rizikové skupiny 
náchylné na úrazy v letních měsících. Nejčastějšími zraněními jsou zlomeniny končetin a úrazy 
hlavy, které jsou zapříčiněny nejen nepoužíváním ochranných pomůcek, ale i jízdou na 
nevhodných místech.  

Pro analýzu jsem oslovila vybrané nemocniční zařízení, kde jsem za spolupráce s lékaři 
získala data z evidence úrazů. Podle evidovaných pacientů jsem následně vyhodnotila údaje o 
jejich věku a pohlaví, které byly dostupné u všech 3 vybraných nemocnic. Další dostupná 
informace byla diagnóza neboli spektrum poranění.  

Na analýzu se mi nepodařilo získat velké množství dat vzhledem k ochraně osobních údajů 
a lékařského tajemství. Celkový počet úrazů, které jsem mohla posoudit z ohledu mechanizmu, 
aktivity při zranění a typu poranění, byl 812. Z toho bylo zhruba 53% mužů a 47% žen, 
výsledkem je, že ženy jezdí opatrněji než muži, ženy disponují asi všeobecně větším pudem 
sebezáchovy. Průměrný věk všech zraněných je kolem 28 roku.  

 
Graf Graf Graf Graf 10101010: : : : Zranění uživatelé v průběhu čtyř let zaznamenáni ve třech nemocnicích. 
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Největší část mechanizmu úrazu tvoří náraz do pevné překážky, jedná se o téměř 47% 
případů. Nejzávažnější problém pro návrh parametrů nově budovaných komunikací bude délka 
brzdné dráhy bruslaře a eliminace potenciálních pevných překážek v blízkosti stezek.  

MECHANISMUS ÚRAZUMECHANISMUS ÚRAZUMECHANISMUS ÚRAZUMECHANISMUS ÚRAZU    2008, 2009, 2013, 20142008, 2009, 2013, 20142008, 2009, 2013, 20142008, 2009, 2013, 2014    

Náraz do pevné překážky 330 

Srážka s bruslařem 155 

Srážka s chodcem 130 

Srážka s cyklistou 69 

Srážka se zvěří 19 

Srážka s osobním autem 9 

Tab. Tab. Tab. Tab. 4444:::: Mechanismus úrazu v průběhu čtyř let zaznamenáni ve dvou nemocnicích. 
 

V tabulce 5 spektra poranění jsem barevně označila závažná poranění, která se často 
vyskytovala. Poranění hlavy souvisí s absencí povinnosti nosit na bruslích helmu. Zlomeniny 
rukou jako další frekventované zranění vychází z automatické reakce natažení rukou před sebe 
při pádu. A poranění hrudníku zahrnující zlomeniny žeber je způsobeno zejména nárazem do 
pevných překážek. 
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2008200820082008, 2009, , 2009, , 2009, , 2009, 
2013, 20142013, 20142013, 20142013, 2014    

319 184184184184    78787878    28 21 52 30 43 94949494    25 

Tab. Tab. Tab. Tab. 5555:::: Spektrum poranění v průběhu čtyř let zaznamenáni ve třech nemocnicích. 
 

8 METODIKA NÁVRHU KOMUNIKACÍ PRO BRUSLAŘE 

Definice návrhových parametrů vychází z předem získaných informací o běžném pohybu 
bruslaře, jeho rychlosti, intenzitách a rizikových faktorech, které byly již v předchozích 
kapitolách definovány. Při optimálním návrhu musíme vycházet z ověřených principů jejich 
pohybů tak, abychom návrhové parametry komunikací upravili přímo pro jejich potřeby. 
Zároveň je třeba si uvědomit rozsáhlý počet sportovních odvětví, která probíhají na bruslích, a 
specifikovat návrh na jejich individuální potřeby. Pro návrh komunikací pro běžný provoz nebo 
rekreační jízdu můžeme vycházet z následujících poznatků. 

 
8.18.18.18.1 Návrh dopravní infrastruNávrh dopravní infrastruNávrh dopravní infrastruNávrh dopravní infrastruktury pro brusleníktury pro brusleníktury pro brusleníktury pro bruslení    
Charakteristika 

Charakteristiku dopravy bruslařů určují vnější faktory, dle kterých je třeba navrhovat síť 
dopravní infrastruktury. Úroveň kvality je ovlivněna rychlostí, intenzitou, sklonovými a 
směrovými poměry, přehledností, příčným uspořádáním, povrchem komunikace, potenciálem 
bruslaře a povětrnostními podmínkami. Uživatele je zapotřebí rozdělit do několika skupin 
podle výkonnosti a věku, každá skupina má charakteristickou rychlost, kterou se pohybuje.  
 
Funkce a druhy 

Trasy, které bruslaři užívají, plní funkce sportovních okruhů s parametry závodní dráhy, 
rekreačně turistické funkce a dopravní funkce (pro bruslení výjimečné). 
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Sportovní okruhy se posuzují z hlediska délky, šířky a převýšeni. Doporučuje se budovat 
sportovní okruhy a závodní dráhy v návaznosti na dopravní trasy nebo na rekreační areály, aby 
infrastruktura navazovala pro více uživatelů současně. Rekreační a turistická funkce je 
charakterizována jako park nebo zóna pro bruslaře, kde lze jezdit libovolně. Typickými znaky 
jsou zatáčky, křižovatky, proměnná šířka, mírné stoupaní i klesání. Dopravní funkce mohou 
plnit trasy delších in-line úseků. Klade se důraz na přírodní scenerii a atraktivitu. Nejčastěji jsou 
k vidění takové trasy, které vedou z bodu A do bodu B podél řek nebo jezer. Dopravní trasy jsou 
běžně vedeny přes menší města a obce, takže je mohou uživatelé využívat jako přepravní 
úseky.  

Podle trasování, geografické podoby a dopravního významu se rozlišují druhy tras pro 
bruslaře na místní, regionální a dálkové.  
 
Zásady a postup návrhu 

Při návrhu komunikací je třeba brát důraz v ucelenost sítě, spojení důležitých zdrojů a cílů, 
atraktivitu sítě a její srozumitelnost. Součástí návrhů je třeba uvažována i délka jednotlivých 
tras, komfortnost a především bezpečnost všech uživatelů. Trasu navrhujeme ucelenou nejen 
z pohledu vedení, ale i v rámci konstrukčního řešení. Je třeba zajistit jednotné značení a 
návaznost rekreačních a dálkových tras v území 

Při návrhu stezek je třeba postupovat takto: vymezení řešeného území, analýza 
současného stavu v dané lokalitě, zmapování zdrojů a cílů, následný návrh sítě, určení 
stavebních a organizačních opatření a priorit stavby a vše zakončí projektová část a vlastní 
výstavba. Při návrhu je důležitá koordinace ucelenosti území, proto je třeba brát úvahu nad 
plynulostí trasy v rámci obce, regionu nebo oblasti. Navazovat musí poptávka uživatel 
i v případě, že stávající síť je přetížena, nebo naopak její vytížení nepotřebuje nové řešení. 
Návrh trasy vyhodnotíme dle předpokládaných intenzit, požadavků na bezpečnostní 
parametry, výkonnost stezek a úroveň kvality dopravy. Konečný návrh trasy musí vyplývat 
z poptávky uživatel, na základě toho se určí výškový a směrový styl vedení trasy, šířkové 
uspořádání a spolupůsobení nemotorových uživatel. Projednání návrhu musí splňovat územně 
plánovací návaznost, stavebně technické parametry a hlavně požadavky uživatelů a správních 
orgánů. 
 
Způsob vedení trasy 

Kdy je možné budovat stezky kombinované a kdy je nutné uživatele rozčlenit, je definované 
na základě intenzity a rychlosti uživatelů.  

V případě, že je nevyhnutelné spolupůsobení s motoristy, je třeba volit jen krátký úsek a 
zajistit veškeré podmínky bezpečnosti provozu. Je třeba se zaměřit na kritické úseky křížení a 
optimalizovat řešení pro plynulou jízdu. 
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V jízdním pruhu společně s motorovou dopravou (zpevněná krajnice min. 
šířky 1,5 m) 

V jízdním pruhu vyhrazeném pro nemotorovou dopravu 
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Stezka 

(samostatné 
těleso) 

Samostatný jízdní pruh pro bruslaře 

Společný pás pro provoz cyklistů a bruslařů 

Společný pás pro provoz chodců a bruslařů 

Společný pás pro provoz chodců, cyklistů a bruslařů 

Na účelové komunikaci, společný provoz nemotoristů 

Součást 
silničního 

tělesa 

V jízdním pruhu 

Po krajnici min. šířky 1,5 m (oddělený provoz) 

Jízdní pruh pro nemotorovou dopravu 

Tab. Tab. Tab. Tab. 6666:::: Možnosti vedení komunikací pro bruslaře. 
 

Vedení trasy společně s nemotorovou dopravou se provádí výjimečně a je bezpečné pouze 
v případě nízké intenzity obou odvětví a snížení úsekové rychlosti motorové dopravy. Ve 
společném úseku se dopravním značením určí, na které straně se budou bruslaři pohybovat. 

Tabulku 7 jsem odvodila z ČSN 73 6110, její hodnoty jsem upravila tak, aby uvažovala 
intenzity bruslařů, kteří ve stávající tabulce chybí. Intenzity jsem poměrově porovnala 
s intenzitami ostatních nemotorových uživatelů. 

Intenzita motorového dopravního 
proudu [voz/24h] 

Mezní hodinové intenzity [voz/24h] 

Nemotoristi Kolo Brusle Chodec 

< 2 500 70 90 80 60 

2 500 - 5 000 25 30 25 20 

5 000 - 10 000 15 15 12 10 

> 10 000 10 10 7 5 

Tab. Tab. Tab. Tab. 7777:::: Mezní hodnoty intenzit pro návrh stezek pro nemotorovou dopravu – odvozeno z ČSN 73 
6101. 

 
Pokud intenzity nevyhoví, je třeba navrhnout opatření oddělení jednotlivých uživatelů. 

V úsecích, kde se předpokládá rekreační pohyb bruslařů, včetně nezkušených jezdců a dětí, a 
kde není omezena rychlost motorových vozidel, se doporučuje oddělení i tam, kde intenzity 
vyhoví. Možnost společného vedení s chodci se intenzita chodců zohledňuje jen při jejích 
vysokých koncentracích, například v místě pěších zón, obchodu, zastávek veřejné dopravy a 
podobně. A také tam, kde předpokládáme časté křížení tras. 

Mezní denní intenzita proudu 
bruslařů [voz/24h] 

Vhodnost segregace v závislosti na denní intenzitě [voz/24h] 

Kolo Segregace Chodec Segregace 

< 1 000 
< 1 200 NE < 1 000 NE 

> 1 200 ANO > 1 000 ANO 

1 000 - 1 500 
< 1 000 NE < 800 NE 

> 1 000 ANO > 800 ANO 

> 1 500 
< 800 NE < 500 NE 

> 800 ANO > 500 ANO 

Tab. Tab. Tab. Tab. 8888::::    Segregace jednotlivých nemotoristů dle intenzit provozu. 
 

Hodnoty v tabulce 8 vycházejí ze získaných hodnot denních intenzit dopravy. 
Z dlouhodobého pozorování dopravního proudu na komunikacích pro nemotoristy jsem 
odvodila průměrné hodnoty, který vypovídají o zatížení stezek při společném působení více 
uživatelů.  



21 
 

Jednou z důležitých hodnot při návrhu bruslařských komunikací je úroveň kvality dopravy. 
Bylo třeba zvolit hodnoty limitní hustoty dle skutečné zatíženosti zkoumaných úseků. Na 
základě vyhodnocení naměřených intenzit jsem navrhla úpravu tabulky 9 na stávající podobu. 

ÚKD 
Hustota dopravy 

(osob/m2) 
Ovlivnění jízdy ostatními uživateli komunikace 

Označení 
Charakteristika 
kvality dopravy 

A Velmi dobrá ≤ 0,004 
Bruslař se pohybuje volně bez konfliktů 

libovolnou rychlostí 

B Dobrá ≤ 0,006 
Pohyb bruslaře je volný, vliv přítomnosti ostatních 

uživatel je nízký 

C Uspokojivá ≤ 0,008 
Změny směru a rychlost jízdy je třeba přizpůsobit 

ostatním uživatelům 

D Dostatečná ≤ 0,010 
Volba rychlosti je omezena, předjíždění a změny 

směru jsou omezeny 

E Nestabilní ≤ 0,015 
Rychlost bruslení je omezena, předjíždění není 

umožněno jízda s obtížemi 

F Nevyhovující ˃ 0,015 
Pohyb a rychlost jsou neplynulé, jízda není téměř 

možná, dochází ke shluku 

Tab. Tab. Tab. Tab. 9999:::: Upravená tabulka úrovně kvality dopravy pro potřeby bruslařů. 
  

Cílem vytváření tras pro nemotoristy není pouze uspokojení stávající poptávky, ale 
vytváření nabídky pro potenciální uživatele, proto při návrhu nových tras nelze vycházet 
z existujících intenzit nemotorové dopravy, ale je nutné zpracovat dopravní studii, jejímž 
podkladem by měla být například anketa/průzkum zájmu o bruslení v řešeném území. 
 
8.28.28.28.2 Návrhové parametry komunikací pro bruslařeNávrhové parametry komunikací pro bruslařeNávrhové parametry komunikací pro bruslařeNávrhové parametry komunikací pro bruslaře    

Pod pojmem návrhové parametry si můžeme představit základní hodnoty, které jsou 
rozhodující pro plynulou jízdu. Většina návrhových hodnot zajišťuje zkvalitnění provozu 
bruslařů, ale jejích užití je pouze doporučující. Rozhledové parametry by však měly být závazné 
především z bezpečnostního hlediska. 

Základní návrhové parametry, které udávám, by měly být dodržovány za předpokladu 
změny předpisů v případě návrhu nových stezek určených přímo pro bruslaře. V případě 
rekonstrukcí, nebo přebudování již stávajících úseků není pochopitelně možné dodržet veškeré 
doporučené poznatky. 

Pokud se budují stezky, kde předpokládáme společné užívání více uživateli, je nutné 
navrhnout tyto úseky tak, aby vyhovovaly a splňovaly parametry, které jsou pro dané odvětví 
nejpřísnější.  
 
Délka rozhledu pro zastavení 

Délky rozhledu nebyly doposud řešeny z pohledu zapojení bruslařů mezi uživatele 
dopravních staveb. Návrh rozhledů na cyklostezkách a trasách pro pěší vychází z předpokladu, 
že uživatelé při svém pohybu dosahují předpokládaných rychlostí. Bruslaři dosahují rozdílných 
rychlostí než cyklisté a chodci, proto je třeba při návrhu samostatných nebo sloučených stezek 
uvažovat s rozdílností rychlostí nemotoristů. Brzdná dráha je ovlivněna především gravitační 
konstantou a podélným sklonem vozovky. 

Délka rozhledu závisí na předpokládané rychlosti, na jejím základě se konstruují rozhledová 
pole, do kterých nesmí zasahovat překážky, které by zamezily bruslaři výhled.  
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Návrhová rychlost Doporučená nejmenší délka rozhledu [m] 

< 10 km/hod 15 

10 - 20 km/hod 20 

20 - 30 km/hod 35 

> 30 km/hod 50 

Tab. Tab. Tab. Tab. 10101010:::: Délka rozhledu pro zastavení bruslaře. 
 

Doporučené délky rozhledu byly ověřeny experimentálním měřením radarem. V případě 
klesání se vzdálenost potřebná k zastavení procentuelně zvyšuje.  
 
Návrhová rychlost komunikace 

Při návrhu komunikace se vychází z předpokládané rychlosti, která je na komunikaci 
bezpečná. Rychlost může být v kritických úsecích a křižovatkách redukována. Hodnota 
návrhové rychlosti má být co možná v nejdelším úseku jednotná.  

Sklonové poměry Návrhová rychlost [km/h] 

Rovinatý terén (podélný sklon do 3 %) 20 

Úseky klesání 30 

Úseky stoupání 10 

Tab. Tab. Tab. Tab. 11111111:::: Základní návrhová rychlost komunikací pro bruslaře. 
 

Rozdělení na úseky klesání a stoupání platí pouze pro jednosměrné stezky. V případě 
obousměrných tras/stezek je rozhodující hodnota klesání. 

Návrhové rychlosti byly ověřeny experimentálním měřením radarem. Komunikace je 
vhodné navrhovat na vyšší než je průměrná dosahovaná rychlost s výjimkou míst, kde se 
naopak snažíme rychlost snížit z bezpečnostního hlediska, tedy například klesání nebo 
nevhodný povrch. 

Rychlost překonání křížené komunikace předpokládáme 8 km/hod za předpokladu 
zastavení a opětovného rozjetí a 15 km/hod při přímém průjezdu bez omezení. V případě, že 
očekáváme společné působení více nemotorových uživatel, musí být zohledněna i návrhová 
rychlost ostatních. Pěší provoz se zpravidla pohybuje rychlostí 4 - 6 km/hod, cyklistický provoz 
se navrhuje na 20-25 km/hod. Jejich hodnoty nejsou na rozdíl od bruslařů tolik ovlivněny 
sklonovými poměry.  
   
Prostorové nároky bruslařů 

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 5555:::: Základní prostorové nároky při bruslení jednosměrném a obousměrném.    
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Bruslař potřebuje pro svůj pohyb bezpečný prostor, do kterého nesmí zasahovat žádné 
okolní prvky (dopravní značení, zeleň). Volný prostor, který vyžaduje, je navýšen o komfortní 
zónu, která zajišťuje bezpečnost jízdy. Šířka volného prostoru je závislá na stylu jízdy bruslaře a 
je rozdílná při přímé jízdě, jízdě do kopce a při jízdě z kopce. Prostorové nároky byly 
vypozorovány a navrženy na základě zkušeností ze zahraničí a půdorysného průběhu jízdy.  

K šířce jízdního pruhu se připočítávají příslušné bezpečnostní odstupy závislé na okolním 
prostředí. Pro umožnění předjíždění a tím zvýšení výkonnosti komunikace je možné pruh 
rozšířit dle prostorových nároků pokud do území dovoluje. 

V případě, že se nenacházíme v rovinatém úseku (do sklonu 3%), je nutné uvažovat šířku 
jízdního pruhu v závislosti na volném prostoru dle tabulky 12, která odpovídá nárokům bruslaře 
dle jeho přirozeného pohybu. Ve většině případů se budují obousměrné stezky pro bruslení, ve 
kterých se v kopcovitých podmínkách vyrovnávají potřeby šířky ve stoupání a klesání 
k podmínkám rovinatého úseku. 

Trajektorie pohybu Odšlapování Bruslení Volný pohyb 

Sklon komunikace + 10 % + 5 % 0 % - 5 % - 10% 

Šířka volného prostoru [m] 2,5 1,5 - 2,5 1,5 0,75 - 1,5 0,75 

Tab. Tab. Tab. Tab. 12121212:::: Šířka volného prostoru v závislosti na sklonu terénu a trajektorii pohybu. 
 

Při nižších intenzitách provozu je možné vypustit komfortní zónu mezi jízdními pruhy.  
Pokud budeme navrhovat komunikaci se smíšeným provozem více nemotorových odvětví, 

tak je třeba zajistit šířku jízdního pruhu pro cyklisty 1,00 m (min. 0,75 m) a šířku 0,75 m pro 
jeden pruh pro chodce.  
 
Směrové vedení komunikací 

Při průjezdu obloukem vznikají zvýšené nároky na šířku průjezdného profilu i parametry 
povrchu komunikace. Návrh směrového řešení musí umožňovat stejnoměrnou plynulou jízdu 
návrhovou rychlostí. Nejmenší poloměry směrových oblouků a jejich rozšíření v závislosti na 
návrhové rychlosti jsou znázorněny v tabulce 13, která je odvozena z hodnot projektovaných na 
cyklostezkách a uvedených v TP 179. V případě navrhování samostatných jízdních pruhů pro 
bruslaře, se dodržuje poloměr vnitřní hrany oblouku větší než 15 m.  

Návrhová rychlost Poloměr směrového oblouku [m] Rozšíření jízdního pruhu [m] 

< 10 km/hod 4 0,5 

15 km/hod 8 0,5 

20 km/hod 15 0,25 

30 km/hod 25 0,25 

> 30 km/hod 30 - 

Tab. Tab. Tab. Tab. 13131313:::: Nejmenší doporučený poloměr a rozšíření jízdního pruhu ve směrových obloucích. 
 

Poloměr se uvažuje dle návrhové rychlosti, kterou bruslaři budou úsek projíždět, 
a konstruuje se na vnitřní hraně oblouku. V oblouku se zároveň doporučuje dostředný sklon, 
v opačném případě se uvažuje o navýšení poloměru nebo rozšíření. 
 
Příčný sklon komunikace 

Příčný sklon komunikace zajišťuje dostatečné odvodnění, u nemotorové dopravy se 
navrhuje obvykle jednostranný s hodnotou 2 %. Sklon terénu závisí na typu povrchu a jeho 
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schopnosti odvést vodu mimo jízdní pruh. Sklon musí splňovat bezbariérovost pro možnost 
využití komunikace osobami s omezenou schopností provozu. 

U stezek, které se budují přímo pro bruslení, se doporučuje používat nižší příčné sklony 
okolo 1 %. Při odšlapování má bruslař tendenci ujíždět po sklonu mimo jízdní pruh, což 
zhoršuje bezpečnost jízdy. Z důvodu zajištění odvedení vody je omezen minimální výsledný 
sklon na 0,5 %. 

Při směrovém oblouku se volí obvykle dostředný příčný sklon, pokud není řešen kvůli 
odvodnění jiným způsobem. Na vnitřní hraně směrového oblouku se doporučuje zachovat 
podélnou vodicí linii například ve formě obruby. Bruslař, který v oblouku odšlapuje, má 
tendenci se díky příčnému sklonu terénu posouvat mimo osu jízdního pruhu.  
 
Výškové vedení komunikací 

Při výškovém návrhu trasy se preferuje pozvolné plynulé stoupání či klesání ve větší délce, 
aby mohl bruslař upravovat svoji rychlost plynule. V případě kratších strmých převýšení se 
dodržují požadované délky, které umožní bezpečnou redukci rychlosti a zastavení. Podélný 
sklon ovlivňuje dosahovanou rychlost jízdy, která je jedním ze základních prvků pro 
bezpečnost. 

Největší podélný sklon vyhrazené stezky pro bruslaře nemá přesáhnout 5 % za běžných 
podmínek v rovinatém území. V případě nutnosti návrhu vyšších sklonů závislých na členění 
terénu je třeba sklon omezit na určitou délku, nebo alespoň vložit vyrovnávací úseky s nižším 
sklonem. V takovém případě je třeba zvážit, jestli je ještě přípustné spolupůsobení více 
uživatelů současně, nebo jestli je nutná segregace bruslařů. Nejnižší podélný sklon by z důvodu 
odvádění povrchové vody neměl klesnout pod 0,5 % v odůvodněných případech 0,3%. 

Podélný sklon ≤ 3% 4% 5% 6% 8% 10% 

Délka stoupání [m] neomezené 350 200 100 70 30 

Délka klesání [m] 250 180 100 50 20 10 
Pozn.: Rozdělení platí pro jednosměrné stezky; u obousměrných stezek je rozhodující hodnota klesání, 
ve které bruslaři dosahují vyšších rychlostí. 

Tab. Tab. Tab. Tab. 14141414:::: Délka stoupání a klesání v závislosti na podélném sklonu komunikace pro bruslení. 
 

V případě vyšších sklonů terénu se doporučuje ustoupit od dělicích prvků na komunikaci, 
které vymezují šířku jízdního pásu v minimálních rozměrech. Uživatelé pak v případě nutnosti 
mohou využít i protisměru nebo pruhu pro jiné bezmotorové odvětví. 
 
8.38.38.38.3 Spolupůsobení jednotlivých druhů dopravySpolupůsobení jednotlivých druhů dopravySpolupůsobení jednotlivých druhů dopravySpolupůsobení jednotlivých druhů dopravy    

Podle předpokládané výhledové intenzity komunikace a jejího potenciálu využití 
jednotlivými uživateli se navrhne její celková šířka. Šířka musí obsahovat jednotlivé jízdní pruhy 
pro dané uživatele a bezpečnostní odstupy od hranice pojížděného povrchu. 

Rozhodujícím faktorem pro spolupůsobení nemotorových uživatelů je jejich intenzita a 
rychlost, kterou se pohybují. Segregace může být řešena fyzickým oddělením, psychologickým, 
nebo jen přerozdělením vedení dopravy. Stezky pro bruslení samostatné nebo společné se 
navrhují v hlavním dopravním prostoru nebo přidruženém.  
 
Bezpečnostní odstupy 

Kromě jízdního pruhu, který odpovídá pohybu bruslaře, je nutné uvažovat 
o bezpečnostních odstupech od okolního prostředí tak, aby nedocházelo zbytečně ke kolizi, 
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nebo v případě kolize nebyly vysoké následky. Hodnoty bezpečnostních odstupů se navrhují 
především u nově budovaných komunikací, měly by být dodrženy minimální hodnoty. 
V případě stísněných podmínek je možné hodnoty upravit, ale pouze tam, kde je možné 
akceptovat nižší bezpečnost. Na rozdíl od bezpečnostního odstupu u motorové dopravy, pro 
bruslaře není vhodné, aby do něj zasahovalo cokoliv včetně svodidel. 

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 6666:::: Názorné zobrazení bezpečnostních odstupů odvozených z TP 179. 

 
Společné 

Bruslaři by při společném zařazení do prostoru komunikace neměli být vystavováni 
problémům, které ovlivní bezpečnost jízdy. Mohou se dostat do rizika kolize s motorovou nebo 
jinou nemotorovou dopravou, které s sebou nesou nemalé následky. Proto je nutné v případě 
společného vedení rozdílných uživatelů zajistit dostatečné bezpečností odstupy mezi nimi a od 
okolního prostředí. Velikost odstupů záleží na rychlostech uživatelů, intenzitě provozu, 
charakteristice území a kvalitě povrchu stezky. 

V případě nutnosti společného provozu motoristů a nemotoristů je třeba uvažovat, že má 
bruslař stejná práva jako cyklista, budeme tedy situovat jeho pohyb do stejného směru, kterým 
se pohybují motoristé. Dopravním značením se na to upozorní všichni uživatelé a bruslař se 
odkáže k pohybu po zpevněné krajnici. Na zpevněné krajnici se mohou pohybovat dle její šířky. 
V případě nižší šířky než 0,75 m není její využití vhodné. Do šířky 1,5 m záleží na návrhové 
rychlosti vozidel a intenzitě provozu bruslařů. Čím je vyšší rychlost, tím menší přípustná 
hodinová intenzita.  

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 7777:::: Společný provoz bruslař s motorovým vozidlem. 
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Společný provoz s nemotorovou dopravou je zcela běžné vhodné řešení, které je ovlivněno 
jen šířkovými možnostmi a výhledovými intenzitami jednotlivých uživatelů. Podmínkou pro 
společné vedení je nízká intenzita provozu chodců nebo cyklistů.  

Společný prostor bruslařů s 
Minimální šířka jízdního 

profilu [m] 
Maximální hodinová intenzita provozu 

Chodci 3,00 100 bruslařů a 60 chodců 

Cyklisty 3,00 100 bruslařů a 80 cyklistů 

Chodci i cyklisty 4,00 100 bruslařů a 80 cyklistů a 60 chodců 

Tab. Tab. Tab. Tab. 15151515:::: Orientační šířky společného profilu nemotorové komunikace v závislosti na intenzitách 
uživatelů. 

 
Pokud se hodnoty zvětší oproti tabulkovým, je nutné zvýšit šířku jízdního profilu nebo 

dopravu oddělit. Šířka prostoru předpokládá střední intenzitu bruslařů, která nevyžaduje 
zdvojení jejich jízdních pruhů. Hodnoty doporučených intenzit pro oddělení jednotlivých 
uživatelů byly zvoleny na základě intenzit vycházejících ze zkoumaných úseků a výsledků 
úrovně kvality dopravy. Není však vyloučeno, že hodnoty není možné měnit vzhledem 
k předpokládanému nárůstu zájmu o nemotorovou rekreační činnost. 

    
Obr. Obr. Obr. Obr. 8888::::    Společný provoz nemotorové dopravy.    

 
Pokud je potřeba vyznačit, kterou část komunikace mohou využívat jednotliví uživatelé, ale 

není zatím třeba jejich úplné nebo částečné oddělení, je možné si ve společném prostoru 
pomoci vodorovným dopravním značením.  
 
Oddělené 

Dělící prvek Varianta Šířka [m] Poznámka 

Podélná čára 
souvislá 

Dopravní značení 0,125 Započítává se do šířky jízdního pruhu 

Hmatný pás Dlažba min. 0,25  Součást bezpečnostního odstupu 

Obruba Sklopená, vyvýšená 0,25 
Výšku a náběh nutno upravit pro možné najetí 

bruslí bez následku 

Zelený pás 
Zapuštěný 1 - 8 

Je možné do něj řešit odvodnění 
Vyvýšený 1 - 8 

Dělící pás 
Zapuštěný min. 0,5 Dle materiálu možno započíst do 

bezpečnostního odstupu Vyvýšený min. 0,5 

Svislá zábrana 
Zábradlí, sloupky, 

svodidlo 
dle 

parametrů 
Nutnost přerušení z důvodu přejíždění 

Tab. Tab. Tab. Tab. 16161616:::: Prvky pro oddělení jízdních pruhů jednotlivých uživatelů. 
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Pokud není možné řešit komunikaci pro bruslení společně s jiným dopravním odvětvím, je 
třeba přistoupit na variantu oddělení jízdních pruhů od sebe. Oddělení může být částečné 
formou dopravního značení a fyzických či optických bariér, nebo úplné vytvořením 
samostatného silničního tělesa, což je až krajní řešení především z finančního hlediska.  

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 9999: : : : Oddělený provoz v hlavním dopravním prostoru motorové pozemní komunikace. 

 
Oddělení od jízdního pásu motorové dopravy je žádoucí, jen výjimečně se používá 

neoddělená varianta s jízdou po krajnici. Mezi motorovou dopravou a bruslením je vysoký 
rychlostní rozdíl, který při kombinaci s nepředvídatelným pohybem bruslení způsobuje značné 
bezpečnostní riziko.  

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 10101010:::: Oddělený provoz bruslařů v bezprostřední blízkosti statické dopravy. 

 
V případě, že vede stezka okolo parkování motorových vozidel, je nutné dodržet 

bezpečnostní odstup a především dbát na možnost vystupování osob směrem do stezky, 
doporučuje se oddělení pomocí bezpečnostních sloupků, zábradlí nebo kůlů. U šikmého a 
kolmého parkování je třeba brát na zřetel přesah vozidel. 

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 11111111: : : : Oddělený provoz chodců a bruslařů.    
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Oddělení chodců od bruslařů se provádí v případě předpokladu výskytu většího množství 
pomalých chodců.  

Mezi bruslaři a cyklisty dochází nejčastěji ke konfliktu unožením bruslaře do dráhy 
kolemjedoucího kola u předjíždění. Pokud jsou vysoké intenzity obou nemotorových druhů, je 
třeba jejich společné působení rozdělit.  

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 12121212::::    Oddělený provoz cyklistů a bruslařů. 

 
Křížení 

Křižovatky a křížení jsou stěžejní místa návrhů komunikací. Základní požadavky jsou 
předvídatelnost, jednoznačná práva uživatelů ve vztahu k přednosti v jízdě, plynulost dopravy a 
rozhledové poměry. Při návrhu křížení je třeba dodržet jednoduchost a srozumitelnost návrhu. 
Křížení může mít několik forem, je možné ho provádět úrovňově i mimoúrovňově, mezi 
motorovou dopravou a nemotorovou, nebo mezi dvěma nemotorovými dopravami. Úhel 
křížení se doporučuje volit mezi 75°- 105°, pokud to není možné, je třeba navrhnout jiná 
opatření. 

Při úrovňovém křížení s jakoukoliv jinou dopravou je třeba zajistit dostatečné rozhledové 
poměry, preferuje se zklidnění prostoru formou bezpečnostních zařízení nebo segregačních 
opatření. Pro zajištění bezpečnosti je třeba dodržet nižší rychlost všech křížných uživatelů. 
V těsné blízkosti křížení by se měla zajistit přímočarost trasy, aby bylo jasné, kam bude uživatel 
pokračovat. Je vhodné doplnit křížení vodorovným a svislým značením, aby bylo přehledné 
uspořádání dopravy před a za křížením.  

V případě nutnosti se překonání jízdního pruhu jiné nemotorové nebo motorové dopravy 
provede formou přejezdu pro bruslaře. Je možné doplnit návrh záchytným zařízením nebo 
uličním mobiliářem. Přejezd pro bruslaře je určen k příčnému překonáni vozovky. Označuje se 
svislým a vodorovným značením, jeho vedení je možné samostatně nebo společné s jinými 
nemotoristy. Bruslařský přejezd se navrhne podobně jako místo pro přecházení chodců, aby 
neměli bruslaři absolutní přednost před vozidly. Rozdílnost bude v rozhledových poměrech 
před přejezdem vzhledem k vyšším rychlostem bruslařů.  

 
Dovolená rychlost 

70 km/h 50 km/h 40km/h 30km/h 

Rozlišitelnost přejezdu 180 m 100 m 60 m 50 m 

Rozhledová vzdálenost 90 m  50 m 35 m 30 m 

Délka volného 
rozhledového pole 
pro řidiče ve směru 

jízdy 

Čekací plocha na pravé 
straně komunikace – A 

45 m 30 m 23 m 15 m 

Čekací plocha na levé 
straně komunikace - B 

38 m 23 m 15 m 8 m 

Tab. Tab. Tab. Tab. 17171717:::: Návrh úpravy nejmenší vzdálenosti pro rozlišitelnost přejezdu bruslařů.  
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Návrh úprav spočívá v předpokladu, že průměrné rychlosti bruslařů jsou o polovinu větší 
než rychlosti chodců, na které je navržena tabulka rozlišitelnosti v ČSN 73 6110. Zároveň 
doporučuji upravit právo přednosti na přechodu a přejezdu pro bruslaře. Na rozdíl od chodců 
by neměli mít umožněno přednostní právo, aby se ke křížení přibližovali upravenou rychlostí.  

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 13131313: : : : Rozhledová pole přejezdu pro bruslaře, do kterých nesmí zasahovat žádná překážka. 
Hodnoty uvedené v tabulce 17 jsou doplněny grafickou podobou na obrázku 13 pro 

vysvětlení použití jednotlivých rozhledových kuželů a jejich zásahu do okolního prostoru před 
místem určeným pro přejezd bruslařů. 
 
8.48.48.48.4 Dopravní značeníDopravní značeníDopravní značeníDopravní značení    

Nevyhnutelným bodem je zavedení specifických značek pro bruslaře, které zatím nejsou 
stanoveny. Dopravním značením je třeba rozlišit jednotlivé uživatele a definovat jim pravidla 
jak a kde se pohybovat. V následující kapitole je návrh specifického dopravního značení, které 
bude zahrnuto v metodice pro navrhování komunikací pro bruslení a může sloužit jako podklad 
pro doplnění vyhlášky.  
 
Svislé dopravní značení 

Svislé značení je třeba umístit tak, aby nezasahovalo do jízdního prostoru. Rozměry značek 
nemusí odpovídat běžným požadavkům, vzhledem k návrhové rychlosti stezek není třeba, aby 
byly viditelné na stejnou vzdálenost jako u motorových komunikací.  

Výstražné značky označují problematické místo a jejich vzdálenost od tohoto místa by měla 
být zhruba 30 m. Výstražné značení pro bruslaře upozorňuje především na stoupání a klesání, 
nevhodný povrch, terénní nerovnosti a směrové poměry.  

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 14141414:::: Typy výstražných značek pro 

bruslaře. 
    

    

    
Obr. Obr. Obr. Obr. 15151515:::: Návrh zákazových značek.

Značky upravující přednost jsou hlavní komunikace, dej přednost v jízdě nebo stopka, 
mohou být opět umístěny na komunikaci pro nemotoristy a mohou být označeny dodatkovou 
tabulí, koho se tato informace týká. Je možné i užití značky upravující přednost protijedoucích 
uživatelů v případě zúžení nebo na kritických úsecích.  
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Zákazové značky je možné využít v úsecích motorových komunikací, kde se předpokládá 
vysoká intenzita motoristů a ostatní uživatelé by byli ohrožení. Zároveň se značek využívá 
v případě oprav úseků nemotorových komunikací.  

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 16161616:::: Návrh označení stezky pro bruslaře a Společný provoz nemotorové dopravy. 

 
Příkazová dopravní značka Stezka pro bruslaře se umísťuje na všech křižovatkách a na 

nepřehledných úsecích na stezkách, které mají sloužit pro bruslení. Základním typem značky je 
začátek a konec bruslařského úseku. Další varianty označení jsou kombinovatelné dle potřeby 
a návrhu společného prostoru pro všechny nemotorové uživatele. Společný provoz může být 
volný nebo fyzicky oddělný. 

Informativní značky směrové, neboli u nemotorové dopravy zvané orientační dopravní 
značení, je soubor značení, které uvádějí cíle trasy, jejich vzdálenost, směry trasování a číselnou 
soustavu komunikací. Je možné pomocí těchto značek rozlišit význam úseku, jestli se jedná o 
dálkové trasy, regionální nebo sportovní okruhy.  

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 17171717:::: Návrh orientačního dopravního 

značení. 

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 18181818:::: Návrh upozornění na bruslaře 

pro motoristy.    

 
Orientační dopravní značení slouží jako turistické značení, je možné ho doplnit o znaky 

různých ucelených trasových systémů lokálního formátu.  
V případě křížení s jinou komunikací je třeba uživatele upozornit na možný výskyt bruslařů, 

nebo na křížení formou přejezdu pro bruslaře. Značky se umisťují podle svého typu do 
bezprostřední blízkosti křížení nebo do dostatečné vzdálenosti tak, aby se mohl motorista 
připravit a zareagovat včas.  
  

Vodorovné dopravní značení 
Vodorovné dopravní značení použitelné na komunikace pro bruslaře se dělí na podélné 

čáry, příčné čáry, šipky a ostatní dopravní značky. Značení se provádí plastem za studena, aby 
nebyly narušeny vlastnosti povrchu komunikace jako u barveného provedení nástřikem nebo 
nátěrem. Doporučuje se nedělat značení příliš hladké vzhledem k protiskluzovým vlastnostem 
povrchu. 

Podélná čára souvislá se užívá v případech, kdy oddělujeme prostor pro bruslení od 
ostatního prostoru ať už motorové nebo jiné nemotorové dopravy. Na nemotorových stezkách 
se používá tloušťka podélné čáry 0,125 m. V místech, kde není zapotřebí úplné oddělení 
dopravy, nebo je předpoklad přejíždění z jízdních pásů se užívá přerušovaná podélná čára. Její 
členění se provádí ve zkrácených délkách 0,5 m čáry x 0,5 m přerušení. Poslední variantou 
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podélných čar je vodicí čára. Vodicí čáru užíváme v problematických úsecích, kde je třeba 
vymezit prostor, kudy má bruslař vést svou trasu. Místa, která mohou zavádět jiným směrem, 
nebo kde je nežádoucí, aby byla jízda vedena mimo vyznačený úsek, je vždy lepší vyznačit vodicí 
čarou.  

Příčná souvislá čára se používá na hranicích úseků. Začátek, konec úseku nebo křižovatka 
se dá označit příčnou čarou samostatnou, nebo ji doplnit o symbol bruslaře pro určení, komu 
je stezka věnována.  Dále je možné čáru doplnit dopravní značkou nebo nápisem upravujícím 
přednost v jízdě u vyústění do motorové komunikace. Označení pruhu, kde předpokládáme 
pohyb bruslařů, je možné znázornit formou piktogramu bruslař.  

V místě úrovňového křížení se vyznačuje přejezd pro bruslaře stejně jako přejezd pro 
cyklisty, úprava je rozdílná od přechodu pro chodce, protože bruslaři mohou při přejezdu 
vodorovného značení ztratit stabilitu. Šířka přejezdu se upravuje na šířku jízdního pruhu. 

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 19191919:::: Návrh vodorovného dopravního značení přejezdu pro bruslaře s piktogramem. 

 
Vodorovné značení může předem upozornit na nerovnosti na komunikaci, zpomalovací 

prvky, křížení s jinou komunikací nebo jen informovat jezdce, co je na trati čeká.  
 
8.58.58.58.5 Konstrukční požadavkyKonstrukční požadavkyKonstrukční požadavkyKonstrukční požadavky    

Pouze nízké procento stezek naší republiky je vyhrazeno pro bruslaře. Ve větší části se 
jedná o stezky určené pro smíšený provoz cyklistů s chodci a tomu odpovídá i návrh povrchu. 
Bruslaři, na rozdíl od cyklistů, ocení pro komfort své jízdy kryt z jemnozrnného materiálu se 
zrnitostí do 8mm případně maximálně do 11 mm. Na stezku pro bruslaře není vhodné použít 
kryty s otevřenou makrotexturou, nebo naopak povrch příliš hladký, tj. litý asfalt. Hrubší 
kamenivo způsobuje hlučnou a nepříliš plynulou jízdu, hladké povrchy mají sklony podkluzovat.  

TYP TYP TYP TYP 
KRYTUKRYTUKRYTUKRYTU    

K1K1K1K1    K2K2K2K2    K3K3K3K3    K4K4K4K4    K5K5K5K5    K6K6K6K6    

M
A

TE
R

I
M

A
TE

R
I

M
A

TE
R

I
M

A
TE

R
I

Á
L

Á
L

Á
LÁ
L     

Asfaltová vrstva 
se zrnitostí do 4 

mm (5 mm) 

Asfaltová vrstva 
se zrnitostí do 8 

mm 

Asfaltová vrstva 
se zrnitostí do 

11 mm 

Litý 
asfalt 

Cementobetonová 
vrstva 

Betonová 
dlažba 

Tab. Tab. Tab. Tab. 18181818:::: Rozdělení pojížděných krytů komunikací pro bruslaře. 
 

Pro bruslaře je stěžejní návrh pojezdové (obrusné) vrstvy krytu, který musí splňovat 
specifické požadavky pro plynulost jízdy. I když návrh komunikace je prvotně řešen pro 
nemotorové uživatele, je nutné komunikaci dimenzovat na případný pojezd vozidel 
záchranných služeb a údržby. Třída zatížení komunikace se navrhuje VI a návrhová úroveň 
porušení vozovky D2.  
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Obr. Obr. Obr. Obr. 20202020:::: Vhodné kryty pro bruslaře. 

 
Obrusné vrstvy je možné pomocí přísad barevně odlišit v místech krizových úseků pro 

segregaci jednotlivých uživatelů nebo z jiného bezpečnostního hlediska.  

 
Obr. Obr. Obr. Obr. 21212121:::: Nevhodně použité kryty na stezkách pro bruslaře. 

 
Povrchová úprava má zajistit plynulou bezpečnou jízdu, u které nebude jezdec limitován 

vibracemi, drsností povrchu nebo prokluzováním. Vibrace a valivý odpor způsobený jízdou po 
nerovném povrchu ovlivňuje výrazně plynulost jízdy.  

V České republice se doposud na nemotorové komunikace určené pro jízdu bruslařů 
používá, jako nejlepší varianta pro pojezdovou plochu, asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 
8. V zahraničí jsou vidět povrchy s nižší zrnitostí okolo 4 mm, které jsou pro bruslaře vhodnější. 
Zároveň v porovnání s motorovou dopravou nevyžadují bruslaři takový důraz na protismykové 
vlastnosti, jsou tak často vidět kryty s užitím vápencového kameniva, které se rychleji obrousí a 
zajistí tak plynulou jízdu.  
 
8.68.68.68.6 Vybavení Vybavení Vybavení Vybavení a údržba komunikací pro bruslařea údržba komunikací pro bruslařea údržba komunikací pro bruslařea údržba komunikací pro bruslaře    

Vybavení stezek je vším tím, co jejich uživatelé potřebují při jejich návštěvě a vše to, co je 
jim možné zajistit stezka a její okolí jako celek. Jsou to nezbytné součásti stezek, na které se 
nesmí při návrhu a budování zapomenout, a měly by být co v nejvyšší možné míře poskytovány 
pro zlepšení kvality služeb. Je třeba zajistit vhodnost a účelnost použití specificky především pro 
bruslaře. 

Jedná se o zajištění: Technického zázemí (osvětlení, odvodnění komunikace, mapy a 
informační tabule), zpomalovacích prvků (zábradlí, retardéry, prahy, protisvahy, brzdné 
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oblouky, šikany formou záchytných zařízení), bezpečnostního zařízení (zábradlí, vodící sloupky, 
flexibilní sloupky, svodidla, lana a řetízky, bezpečnostní pruhy, vodorovné a svislé dopravní 
značení, integrační opatření na vozovce a jiné prvky, které zajišťují plynulost, bezbariérovost a 
bezpečnost provozu), doprovodných zařizovacích prvků (servisní stojany, pitka, toalety, 
občerstvení, odpočívadla, uliční mobiliář) a v neposlední řadě zeleně. 
 

9 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

9.19.19.19.1 Celkové hodnocení výsledků disertační práceCelkové hodnocení výsledků disertační práceCelkové hodnocení výsledků disertační práceCelkové hodnocení výsledků disertační práce    
Tato disertační práce si kladla za cíl vytvořit podklad pro mnohé dopravní inženýry jak 

správně navrhnout stezku pro bruslaře. Podstatou bylo prověření použitelnosti stávajících 
návrhových hodnot pro nemotoristy a na základě měření a posouzení výsledku úprava nebo 
vytvoření nových pravidel projektování a jejich aplikaci na praktické využití.  

Ze získaných teoretických podkladů je zřejmá odlišnost charakteristiky pohybu bruslařů od 
ostatních uživatelů nemotorové dopravy, která vyžadují specifický přístup při volbě návrhových 
parametrů komunikací.  
Dopravně inženýrské průzkumy a sběr dat týkající se zájmu o bruslení a bezpečnosti na 
stezkách potvrdil počáteční hypotézy o vysoké poptávce, nedostatečném právním vědomí jak a 
kde jezdit a nízkém zajištění bezpečnosti z pohledů uživatelů i tvůrců prostoru.  

Provedené průzkumy byly vyhodnoceny na základě posouzení kapacit a bezpečnosti 
stezek. Byly zjištěny nedostatky stávajících nemotorových komunikací, které jsem úpravou 
návrhových parametrů eliminovala nebo úplně odstranila.  

Ze získaných hodnot vyplynula možnost budovat v našich poměrech stezky určené 
bruslařům, proto byly vytvořeny návrhové parametry vycházející z jízdních vlastností bruslařů, 
které mohou sloužit jako podklad k úpravě stávajících předpisů.  

Hodnocení práce z mého pohledu je, že byla provedena důkladná analýza stávajících 
komunikací využívaných pro bruslení, podle které jsem na základě teoretických a praktických 
znalostí vytvořila vhodný základ pro tvorbu metodiky projektování bruslařských komunikací, 
případně podklady pro revizi TP a optimalizaci návrhových hodnot v ČSN. 
 
9.29.29.29.2 Doporučení pro další rozvojDoporučení pro další rozvojDoporučení pro další rozvojDoporučení pro další rozvoj    

Ze získaných hodnot je zřejmé, že bruslení v našich poměrech využívají uživatelé především 
pro rekreační účely. Dopravní funkce tedy nemá skoro žádný význam, a proto ji nedoporučuji 
při budování nových komunikací podporovat.  

Společně se zřizováním rekreačních stezek a areálů je zřejmé vyšší procento jezdců nižších 
rychlostí, proto není vhodné integrovat bruslaře do společného prostoru s motorovou 
dopravou, pokud to není na krátkých úsecích nevyhnutelné.  

Doporučuji preferovat komunikace pro společný provoz více nemotorových uživatelů, 
směrově nerozdělených, usměrňovaných především dopravním značením, v dostatečných 
šířkách pro jejich vzájemné spolupůsobení.  

Samostatné stezky pro bruslaře mají význam pouze v případě ryze sportovních okruhů 
nebo v místech předpokladu vysoké koncentrace jezdců jako jsou krajská města nebo rekreační 
oblasti. 
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