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Základní informace

Studie z Londýna, Montrealu, Kolumbie a USA dokazují, že lidé dojíždějící do práce na kole patří mezi ty, kdo
jsou se svými cestami do práce nejspokojenější. To svědčí o značné kvalitě času stráveného jízdou na kole (1).
Jízdní kolo je značně prostorově efektivní: během jedné hodiny může na 3,5 m širokém prostoru ve městě
projet 7krát víc jízdních kol než aut. Prostor, který potřebuje jeden jediný automobil, pojme až 15 jízdních kol
(1). Efektivnější užívání veřejného prostoru umožňuje na stejné infrastruktuře přemístit větší počty lidí (stejný
úsek na silnici může za stejnou dobu projet víc lidí na kole než v autech), a to bez škodlivých emisí a plynů.
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Jedoucí automobil zabírá 28krát víc prostoru než jedoucí
jízdní kolo, parkující automobil 10-15krát víc prostoru než
zaparkované jízdní kolo (1, 2). Pokud se člověk pohybuje
ve městě, je mnohem jednodušší poblíž cílové destinace
zaparkovat jízdní kolo než auto. Totéž platí o
předpokládané době jízdy, i tu lze ve městě lépe
odhadnout při jízdě na kole než autem (nebo prostředky
hromadné dopravy). Hluk z dopravy vnímá jako značně
nepříjemný asi 30 % populace.

Větší počet cyklistů v ulicích sice tento hluk pomůže
snížit, účinek je však omezený: v závislosti na typu
dopravní komunikace, složení dopravního provozu a
hustotě zástavby se snížení počtu motorových vozidel na
polovinu projeví místním snížením hlučnosti o 3 dB, což je
rozdíl pro lidské ucho zaznamenatelný. (2)

Přínosy

Efektivnější využití prostoru

Snížení h lučnosti

Stávaj íc í inf rastruktura přepraví větš í počty už ivatel

Pozitivní účinky

Problémy

Potřebná proměna prostoru způsobí zmenšení prostoru vyhrazeného
pouze automobi lové dopravě

Je třeba zajistit parkovací zařízení pro jízdní kola
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Z výzkumu „Šťastný dojíždějící: 

Srovnání spokojenosti osob

dojíždějících do práce s využitím

různých způsobů dopravy“ vyplývá, že

osobní vlastnosti, preference ve

způsobu dopravy a cestování i

charakteristiky doby cestování, to vše

lze zařadit do kontinua od interních po 

externí, a všechny mají vliv na

spokojenost s příslušnou cestou [3].

Jízdní pruh pro motorovou dopravu o 

šířce 3,5 m pojme asi 2000 osob za hodinu

za předpokladu, že počítáme s typickou

obsazeností aut ve městech. Stejně široký

pruh, ovšem vyhrazený pro cyklisty, 

pojme za hodinu čtyřikrát až sedmkrát

tolik osob, tj. až 14000 osob za hodinu [7,

9, 10].

Příklady:
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