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Nové pojetí dálniční sítě 
 

Ing. Milan Dont, Ph.D., Ing. Jan Hoření, Mgr. Ján Skovajsa, 

V České republice existují v současnosti dva typy pozemních komunikací, na kterých je nejvyšší 

povolená rychlost 130 km/h a které jsou laickou veřejností vnímány jako komunikace tvořící dálniční 

síť. Oba typy komunikací jsou označeny odlišnými dopravními značkami (dálnice vs. silnice pro 

motorová vozidla), a to i přesto, že obě dopravní značky znamenají z hlediska platných právních 

předpisů to samé. Ministerstvo dopravy je přitom v poslední době opakovaně dotazováno na 

možnost užití dopravní značky „silnice pro motorová vozidla“ i na pozemních komunikacích, jež 

nejsou zařazeny jako rychlostní silnice, což naznačuje tendence ke změně současného pojetí dálniční 

sítě. 

Při zkoumání současného právního rámce této problematiky je nutné se zaměřit na terminologii dvou 

odlišných zákonů. Prvním je zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále též „zákon o PK“), 

ve znění pozdějších předpisů, a druhým zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích (dále též „zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších předpisů. První jmenovaný 

je normou stavebnětechnickou, druhý představuje základní pravidla pro úpravu silničního provozu. 

Zákon o pozemních komunikacích 
Zákon o PK dělí pozemní komunikace do 4 kategorií, a to na dálnice, silnice, místní komunikace a 

účelové komunikace. Zákon o PK konkretizuje i minimální požadavky na podobu jednotlivých 

kategorií pozemních komunikací a u dvou druhů pozemních komunikací pak také zakotvuje povinnost 

omezit na ně přístup:  

  § 4 odst. 2: Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší 

povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis; a  

  § 5 odst. 3: Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je 

přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, 

než stanoví zvláštní předpis.  

Zákon zároveň uvádí, že rychlostní silnice má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice.  

Rozsah sítě dálnic a rychlostních silnic pak v praxi stanovuje svým usnesením Vláda ČR. Posledním 

takovýmto dokumentem je Usnesení vlády České republiky ze dne 21. července 1999 č. 741 k Návrhu 

rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010, které stanovuje rozsah sítě dálnic a 

rychlostních silnic tak jak je známe dnes. 

Zákon o silničním provozu 
Zákon o silničním provozu je směrodatný pro označování pozemních komunikací dopravními 

značkami. Je bezpochyby na místě, aby toto značení odpovídalo požadavkům zákona o PK, ale musí 

také odpovídat stavebnětechnickému stavu té které pozemní komunikace – nemělo by docházet 

k zásadním rozdílům při označování pozemních komunikací pouze z důvodu jejich administrativního 

zařazení. Pro účely dalších ustanovení definuje zákon o silničním provozu v § 2 i tyto pojmy:  

 Dálnice je pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice“ a  

 Silnice pro motorová vozidla je pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro 

motorová vozidla“.  
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V dalších ustanoveních poté nalezneme i úpravu nejvyšší povolené rychlosti na takto označených 

komunikacích:  

 Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3500 kg a autobusu 

smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km/h; na dálnici a silnici pro motorová vozidla 

rychlostí nejvýše 130 km/h. 

Právní rámec umisťování dopravního značení je vykonáván tzv. stanovením místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích. Tuto pravomoc svěřuje zákon o silničním provozu konkrétním orgánům 

státní správy, přičemž dělení je provedeno dle terminologie zákona o PK:  

 na dálnicích a rychlostních silnicích stanoví místní úpravu provozu na PK Ministerstvo 

dopravy po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,  

 na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, stanoví místní úpravu provozu na PK krajský úřad 

po písemném vyjádření příslušného orgánu policie.  

Zákon o silničním provozu zde používá terminologii zákona o PK záměrně, neboť není žádoucí, aby o 

tom, který úřad je příslušný, rozhodovalo umístění dopravní značky. Tato skutečnost musí být dána 

administrativním zařazením pozemní komunikace. 

Zákony vs. aplikační praxe 
V praxi se doposud Ministerstvo dopravy snažilo klást mezi pojmy „rychlostní silnice“ a „silnice pro 

motorová vozidla“ rovnítko1. I v současnosti ovšem existují z tohoto přístupu výjimky. Jsou jimi mj. 

místní rychlostní komunikace, u kterých zákon o PK také předpokládá omezení přístupu pro určité 

druhy vozidel, v praxi jsou pak označovány jako „silnice pro motorová vozidla“, přičemž rychlostními 

silnicemi nejsou a ani díky svému zařazení do kategorie místních komunikací být nemohou. Z výše 

uvedených zákonných ustanovení i praktické aplikace tedy plyne, že mezi termíny „silnice pro 

motorová vozidla“ a „rychlostní silnice“ klást rovnítko bezvýhradně nelze, mj. i proto, že sám zákon o 

silničním provozu zmiňuje oba tyto pojmy nezávisle na sobě a jejich odlišnost a priori nevylučuje. 

Na půdě Ministerstva dopravy je ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v současné době 

vedena diskuse o způsobu řešení této nejednoznačné situace. V této chvíli zákon o silničním provozu 

striktně nezakazuje označit běžnou silnici značkou „Dálnice“, stejně tak nezakazuje označit 

čtyřpruhovou „nerychlostní“ silnici I. třídy značkou „Silnice pro motorová vozidla“. V praxi k tomu 

nedochází, i z odborných kruhů ovšem sílí tlak na revizi tohoto přístupu. 

Pravomoc označit čtyřpruhovou silnici I. třídy, která není zahrnuta v usnesení vlády a není evidována 

jako rychlostní, dopravní značkou „silnice pro motorová vozidla“ náleží podle výše jmenované úpravy 

zákona o silničním provozu krajskému úřadu. Ministerstvo dopravy bude ovšem důrazně trvat na 

požadavku, aby jako podklad pro stanovení tohoto dopravního značení bylo zpracováno dopravně-

inženýrské posouzení možnosti zvýšit na takto označené komunikaci rychlost na více než 90 km/h, 

které možnost zvýšení rychlosti v daném úseku potvrdí, popř. doporučí řešení, která toto umožní, 

resp. podmíní. Zpracování tohoto posouzení by měl zajistit příslušný správce pozemní komunikace, u 

silnic I. třídy tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR. Teprve v návaznosti na toto posouzení by mělo dojít 

k příslušnému stanovení místní úpravy provozu, tj. k označení pozemní komunikace příslušnou 

dopravní značkou „silnice pro motorová vozidla“. 

                                                           
1
 viz např. Stanovisko MD č.j. 534/2009-160-OST/2 
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Návrh změny současného pojetí a jeho odůvodnění 
Současné pojetí dálniční sítě, tak jak bylo popsáno v předchozích odstavcích, oprávněně vzbuzuje 

mnohé otázky a nejasnosti, a to zejména u uživatelů pozemních komunikací, pro něž především jsou 

tyto komunikace budovány. Rychlostní silnice jsou dnes laickou veřejností vnímány jako dálnice. Platí 

zde stejná nejvyšší povolená rychlost, jsou rovněž zeleně (dálničně) značené, zpoplatnění je totožné, 

komunikace vypadá na první pohled totožně. Rozlišování dálnic a rychlostních silnic je do jisté míry 

matoucí, jelikož se prakticky jedná o jeden a ten samý typ komunikace. Jeví se tedy jako žádoucí toto 

faktické rozdělení na dálnice „první a druhé“ třídy legalizovat.  

Přestože je chování řidičů na rychlostní silnici a na dálnici stejné (ve shodě s platnou legislativou), 

standardy správy a údržby jsou na rychlostních silnicích jiné. Tato skutečnost se nedotýká pouze 

údržby, ale souvisí i s úrovní policejního dohledu či rozsahem budování telematických systémů atp. V 

rámci sjednocení v kategorii dálnice by oprávněně vzrostl tlak na postupné zvyšování úrovně 

dnešních rychlostních silnic. 

 
Obr. 1 – Schematické znázornění navrhované úpravy 

Navrhovaná změna spočívá v těchto základních bodech: 

 vytvoření „druhé třídy“ dálnic (analogicky k obdobnému dělení u silnic a místních 

komunikací) a převedení většiny současných rychlostních silnic do této nově vzniklé třídy – 

variantně je možné uvažovat pouze o interním rozlišení dálnic I. a II. třídy pro potřeby 

vlastníka a správce, z hlediska uživatele by k žádnému rozlišení nemuselo dojít, 

 jednotné označení ucelené dálniční sítě dopravní značkou „dálnice“, 

 uvolnění dopravní značky „silnice pro motorová vozidla“ pro pozemní komunikace, na 

kterých je žádoucí omezit nemotorový provoz a v návaznosti na tuto skutečnost zvýšit 

nejvyšší povolenou rychlost až na 110 km/h. 

Navrhovaným administrativním převodem vybraných rychlostních silnic do dálniční sítě dojde ke 

zvýšení délky dálniční sítě na našem území o necelých 400 km (tj. o 50%). Nové pojetí rychlostní 

silnice ve smyslu „dálnice II. třídy“ by se tak více posunulo k situaci známé ze zahraničí a logicky by 

znamenalo zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti české dálniční sítě v očích domácích i zahraničních 

řidičů. Napojení na dálniční síť bývá stěžejním bodem také při vyjednávání zahraničních investic. 

Pozemní komunikace, plnící funkci dálnice, by tak měla být také označena (viz např. rakouská 

rychlostní silnice S1 kolem Vídně, která je také označena jako dálnice ač jí administrativně není). 

Česká republika si na rozdíl od mnohých bohatších států vytvořila dálniční standard (respektive 

standard rychlostních silnic) velmi vysoký. Po striktní aplikaci našich předpisů bychom například 

německou dálniční síť museli o několik desítek procent zmenšit. I tam existují starší dálnice, které 

jsou dálnicemi i přesto, že na nich zcela chybí odstavný pruh a další standardní prvky moderní 

dálnice. V tomto úhlu pohledu je například značná část německé A8 daleko méně dálnicí než česká 

R52, nemluvě o tom, že v řadě států jsou jako silnice pro motorová vozidla vedeny i dvoupruhové 

silnice bez úrovňových křížení. Na rychlostních silnicích přeřazených do dálniční sítě lze (stejně jako 

kdekoliv jinde) historicky dané odchylky od norem řešit sníženou nejvyšší povolenou popř. 

doporučenou rychlostí a postupnou přestavbou na požadovaný dálniční standard.  
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Obr. 2 – Možná podoba IP28a Nejvyšší povolené rychlosti 

Nově definovaných silnic pro motorová vozidla s povolenou rychlostí 110 km/h by pak existovaly 

řádově stovky km. Jednalo by se o nepřevedené stávající rychlostní silnice (které svými parametry 

nejsou vhodné pro zařazení do kategorie dálnic) a nově zařazené čtyřpruhové směrově dělené silnice. 

Tento koncept řeší stav, kdy současná legislativa řadí na stejnou úroveň moderní dálnici D8 a starou 

rychlostní silnici R46 a zároveň činí propastný rozdíl mezi již zmiňovanou R46 a moderní čtyřpruhovou 

silnicí I. třídy (např. I/20 u Písku, I/37 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, I/35 u Liberce atp.), která 

je v mnohých aspektech kvalitnější a bezpečnější než o úroveň výše řazená R46, na které navíc 

řidičům je (resp. do léta 2011 bylo) umožněno jezdit až o 40 km/h rychleji. Nová úprava umožní oba 

tyto typy komunikací sjednotit jako silnice I. třídy označené dopravní značkou silnice pro motorová 

vozidla s nejvyšší povolenou rychlostí 110 km/h, čímž dojde k jednoznačnému odlišení jak od 

kvalitnějších a bezpečnějších dálnic, tak od běžných silnic první třídy. Na těchto úsecích by označení 

nově pojímanou značkou silnice pro motorová vozidla přineslo větší plynulost provozu, zejména díky 

vyloučení pomalé a nemotorové dopravy, a tím i zvýšenou úroveň kvality a bezpečnosti dopravy. Tyto 

nové úseky silnic vyhrazené pouze motorovým vozidlům (do budoucna se může jednat až o stovky 

kilometrů) by pravděpodobně podléhaly pouze výkonovému zpoplatnění nákladních vozidel.  

Závěr 
V současné době probíhá na půdě Ministerstva dopravy debata napříč odbory k této problematice a 

hledá se nejvhodnější varianta pro změnu pojetí dálniční sítě na území ČR. Do této diskuze se zapojují 

i příslušní pracovníci ŘSD a přizváni jsou také zástupci odborné veřejnosti, např. Vědecká rada 

ministra dopravy, Česká silniční společnost apod. V průběhu následujících měsíců si Ministerstvo 

dopravy klade za cíl nalezení odborného konsensu a výběr nejvhodnější varianty změny pojetí 

dálniční sítě v ČR. 
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Vývoj intenzit automobilové dopravy 
 

Ing.Jan Adámek, TSK ÚDI Praha, 

 

Grafické přílohy, které patří k tomuto textu, jsou přiloženy zvlášť v souborech ve tvaru .pdf a .xls 

pro možnost dalšího počítačového zpracování: 

 Obr. 1: Int Ph Cz % od 1990 cary.xls   Vývoj intenzity automobilové dopravy v Praze a v ČR 1990 

- 2011 

 Obr. 2: Dopr vyk.xls   Dopravní výkony automobilové dopravy 1961 - 2011 

 Obr. 3: Int ckvk.xls   Intenzita dopravy na centrálním a vnějším kordonu 1961 – 2011 

 Obr. 4: var_den.xls Denní variace 2011  -  Praha, celá síť, pracovní den, vozidla celkem   

 Obr. 5: pentlák 1990-2011_29.2.2012.pdf   Intenzity dopravy na hlavních komunikacích Prahy 

 

Abstrakt: 

V automobilové dopravě České republiky zaujímá hlavní město Praha specifické postavení, projevující 

se v nadprůměrně vysokých intenzitách i dopravních výkonech (ujetých vozokilometrech) ve srovnání 

s jinými českými městy nebo s dálnicemi a silnicemi v extravilánu. Od roku 1990 se automobilová 

doprava v Praze zvýšila více než třikrát. Důsledkem jsou dopravní problémy a kongesce. V roce 2011 

se však automobilová doprava v Praze snížila o 1,2 % ve srovnání s předcházejícím rokem. 

There is a specific status of the capital of Prague in automobile transport in Czech Republic, 

expressed in above-average traffic volumes and vehicle-kilometres travelled in comparison with 

other Czech cities or motorways and rural highways. Automobile traffic in Prague increased more 

than three times since 1990. There are traffic problems and congestions as a result of that. But 

automobile traffic in Prague decreased in 2011 by 1,2 % in comparison with previous year. 

 

Počty motorových vozidel, stupně motorizace a automobilizace 

Celkový počet motorových vozidel registrovaných na území Prahy se výrazně zvyšoval až do roku 

1999, poté se nárůst zpomalil.   

V letech 1990 – 2011 bylo v Praze evidováno:  

 rok 1990 428 769 vozidel (z toho 336 037 osobních) 

 rok 2000 746 832 vozidel (z toho 620 663 osobních) 

 rok 2010 928 769 vozidel (z toho 699 630 osobních) 

 rok 2011 948 875 vozidel (z toho 722 343 osobních) 
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Stupně motorizace a automobilizace v Praze v prosinci 2011  

Stupeň motorizace: 1,3  obyvatel na jedno motorové vozidlo 

Stupeň automobilizace: 1,7  obyvatel na jeden osobní automobil 

 

 

Intenzity dopravy a dopravní výkony (v pracovních dnech) 

V automobilové dopravě České republiky zaujímá hlavní město Praha specifické postavení, projevující 

se v nadprůměrně vysokých intenzitách i dopravních výkonech ve srovnání s jinými českými městy 

nebo s dálnicemi a silnicemi v extravilánu. 

Základním agregovaným ukazatelem vývoje automobilové dopravy v Praze jsou dopravní výkony 

(ujeté vozokilometry) na celé komunikační síti, sledované od roku 1978. Kromě dopravních výkonů 

slouží ke zjišťování trendů vývoje pražské automobilové dopravy také kordonová sledování, tzn. 

periodická dopravní sčítání na místech vytvářejících ucelený kordon všech významných vstupních 

komunikací do vymezené oblasti. Vývoj vnitroměstské dopravy je sledován na tzv. centrálním 

kordonu, vývoj vnější dopravy je sledován na tzv. vnějším kordonu. Časové řady na obou kordonech 

jsou k dispozici od roku 1961. 

Poznámka: všechny údaje o dopravních výkonech se vztahují k období 0-24 h průměrného pracovního 

dne; veškeré údaje o automobilové dopravě jsou uváděny bez autobusů městské hromadné dopravy. 

Z provedených dopravních sčítání vyplývá, že každoroční nárůst automobilové dopravy,  

zaznamenaný na území města v období po roce 1990, se v letech 2008 až 2009 prakticky zastavil a 

v roce 2011 došlo – poprvé od roku 1990 – k celkovému mírnému poklesu.  

Celkově se automobilová doprava na území hlavního města Prahy v roce 2011 – měřená dopravním 

výkonem na celé komunikační síti – snížila v průměru o 1,2 % ve srovnání s předcházejícím rokem.  

V období 0-24 h průměrného pracovního dne ujela motorová vozidla na celém území Prahy  celkem 

21,936 milionu vozokilometrů. Z toho činil podíl osobních automobilů 20,221 milionu vozokilometrů, 

tj. 92 %. Ve srovnání s předcházejícím rokem to znamená, že v roce 2011 ujela motorová vozidla v 

Praze za den o 269 tisíc vozokilometrů méně než v roce předcházejícím. Proti roku 1990 se do roku 

2011 automobilový provoz ve městě zvýšil o 201 %, tj. více než na trojnásobek. V porovnání s 

nárůstem automobilové dopravy na dálnicích a silnicích České republiky byl nárůst v Praze v tomto 

období cca 1,7x vyšší. 

V širší oblasti centra města se dle sčítání na tzv. centrálním kordonu, který vyjadřuje obousměrnou 

intenzitu dopravy na vstupech do širší oblasti centra města, vymezené zhruba Petřínem na západě, 

Letnou na severu, Riegrovými sady na východě a Vyšehradem na jihu (Strahovský tunel a tunel 

Mrázovka jsou vně centrálního kordonu), automobilová doprava ve srovnání s předcházejícím rokem 

snížila – o 2,7 %. Do širší oblasti centra města vjíždělo v roce 2011 za 24 h průměrného pracovního 

dne 304 000 vozidel, z toho 291 000 osobních automobilů. Ve srovnání s rokem 1990 to bylo cca o 

27 % vozidel více. Veškerý nárůst byl tvořen pouze osobními automobily, neboť počet nákladních 

vozidel a autobusů od roku 1990 naopak poklesl o více než dvě třetiny (-70 %). 



 

~ 11 ~ 
 

Intenzita automobilového provozu v širší oblasti centra města každoročně vzrůstala až do roku 1998, 

kdy dosáhla zatím historického maxima, od té doby víceméně – s mírnými výkyvy – mírně klesá. Od 

roku 2000 se intenzita automobilového provozu v širší oblasti centra snížila o 12 %.  

Ve středním pásmu města doprava trvale a výrazně rostla v letech 1990 – 2007. Ve srovnání s rokem 

1990 se na některých komunikacích zvýšila trojnásobně až čtyřnásobně. V roce 2011 oproti roku 

předcházejícímu kolísala v rozmezí  1 %. 

Ve vnějším pásmu města (dle sčítání na tzv. vnějším kordonu, který vyjadřuje obousměrnou intenzitu 

automobilové dopravy na vstupech hlavních výpadových silnic a dálnic do souvisle zastavěného 

území města) se intenzita automobilové dopravy v roce 2011 oproti roku předcházejícímu zvýšila o 

1,6 %. Do Prahy přijíždělo přes hranici vnějšího kordonu za 24 h průměrného pracovního dne 291 000 

vozidel, z toho 259 000 osobních automobilů.  

Automobilový provoz ve vnějším pásmu města trvale vzrůstal od roku 1990 až do roku 2008. V roce 

2009 došlo poprvé od roku 1991 k mírnému poklesu (patrně pod vlivem hospodářské krize) o 1,2 %, 

v roce 2010 a 2011 pak k opětovnému mírnému nárůstu. Ve srovnání s rokem 1990 přijíždělo v roce 

2011 denně do Prahy z jejího okolí (z příměstské zóny, z ostatního území státu a ze zahraničí) 3,8x 

více vozidel (+277 %). Rozhodující část nárůstu byla tvořena osobními automobily, neboť jejich počet 

se zvýšil více než 4,6x (+ 366 %). 

 

Nejzatíženějšími úseky na pražské komunikační síti v roce 2011 byly 

 Jižní spojka v úseku 5. května – Vídeňská, kde projíždělo 143 000 vozidel za den (0-24 h)  

 Barrandovský most, kde projíždělo (133 000 vozidel za den) 

 Jižní spojka v úseku Chodovská - V Korytech (121 000 vozidel za den) 

 Jižní spojka v úseku Braník - Sulická (117 000 vozidel za den)  

 Strakonická v úseku Dobříšská - Barrandovský most (114 000 vozidel za den) 

Pro porovnání: Wilsonova na přemostění Masarykova nádraží 99 000 vozidel za den, Wilsonova u 

Hlavního nádraží 87 000 vozidel za den. 

 

Nejzatíženějšími mimoúrovňovými křižovatkami v roce 2011 byly 

 5. května - Jižní spojka (222 000 vozidel za den)   

 Jižní spojka - Vídeňská (171 000 vozidel za den)  

 Strakonická - Barrandovský most (175 000 vozidel za den) 

 Jižní spojka - Chodovská (166 000 vozidel za den)  

 Jižní spojka - Průmyslová (151 000 vozidel za den) 

 

Nejzatíženějšími úrovňovými křižovatkami v roce 2011 byly 

 Poděbradská - Kbelská (74 000 vozidel za den) 

 Černokostelecká - Průmyslová (69 000 vozidel za den) 

 Anglická - Legerova (68 000 vozidel za den) 

 Argentinská - Plynární (67 000 vozidel za den) 
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 Kolbenova - Kbelská (67 000 vozidel za den) 

 

 

 

Obr. 1 

 

 

Dopravní výkony automobilové dopravy v Praze 1961 - 2011 

Celá komunikační síť, průměrný pracovní den, 0-24 h 

Rok 

Motorová vozidla celkem Z toho osobní automobily Podíl osobních automobilů  

na celkových dopravních 

výkonech (%) 

mil. vozokm % mil. vozokm % 

1961    2,273*    31    1,273*   23 56 

1971    5,061*   69    3,543*   65 70 

1981   5,562   76   4,338   79 78 

1990   7,293 100   5,848 100 80 

2000 16,641 228 15,131 259 91 

2010 22,205 304 20,435 349 92 

2011 21,936 301 20,221 346 92 

100 % = rok 1990 

 * odhad podle trendů vývoje intenzit na centrálním a vnějším kordonu (dopravní výkony jsou v Praze 

sledovány až od roku 1978) 
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Obr. 2 

 

 

Intenzita dopravy na centrálním a vnějším kordonu 1961 - 2011 

Pracovní den, oba směry celkem, období 0-24 h  

 Centrální kordon Vnější kordon 

 Osobní Nákladní Vozidla 

celkem 

Osobní Nákladní Vozidla 

celkem 

Rok počet % Počet % počet % počet % počet % počet % 

196

1 

  76 000   18  35 000   81 141 

000 

  29   15 000   14 15 000   41   40 000   26 

197

1 

265 

000 

  62 42 000   98 314 

000 

  66   56 000   50 25 000   68   85 000   55 

198

1 

272 

000 

  64 43 000 100 321 

000 

  67   74 000   67 34 000   92 114 

000 

  74 

199

0 

424 

000 

100 43 000 100 479 

000 

100 111 

000 

100 37 000 100 154 

000 

100 

200

0 

653 

000 

154 25 000 58 690 

000 

144 334 

000 

301 47 000 127 386 

000 

251 

201

0 

598 

000 

141 14 000 33 625 

000 

130 505 

000 

455 58 000 157 572 

000 

371 

201

1 

582 

000 

137 13 000 30 608 

000 

127 517 

000 

466 54 000 146 581 

000 

377 

100 % = rok 1990 
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Obr. 3 

 

Průměrná obsazenost osobních automobilů 

Průměrná obsazenost osobních automobilů se od roku 1990 výrazně snížila a v posledních letech se 

ustálila na hodnotě 1,3 osob na vozidlo. Zároveň se obsazenost v průměru vyrovnala na území celé 

Prahy, zatímco původně byla výrazně vyšší ve vnějším pásmu ve srovnání s centem města.  

Průměrná obsazenost osobních automobilů 1990 - 2011 (osob na vozidlo) 

Rok Centrum (centrální 

kordon) 

Vnější pásmo (vnější kordon) Praha celkem 

1990 1,57 1,90 1,71 

2000 1,37 1,49 1,44 

2010 1,30 1,30 1,30 

2011 1,30 1,30 1,30 

 

 

Skladba dopravního proudu vozidel v pracovních dnech 

Ve skladbě dopravního proudu výrazně převažují osobní automobily. Z hlediska územního rozložení 

se podíl osobních automobilů v dopravním proudu zvyšuje směrem k centru města. V roce 2011 činil: 

 na centrálním kordonu 96 % 

 na vnějším kordonu 89 % 

 v průměru na celé síti 92 % 
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Skladba dopravního proudu 1961 – 2011 (v procentech) 

Pracovní den, oba směry celkem, období 0-24 h 

 

Rok 

Centrální kordon Vnější kordon 

Osobní  Nákladní Autobusy Osobní  Nákladní Autobusy 

automobi

ly 

Motocykl

y 

automobi

ly 

(bez 

MHD) 

automobi

ly 

Motocykl

y 

automobi

ly 

(bez 

MHD) 

1961 53,7 19,4 29,4 2,0 38,6 22,1 34,4 4,9 

1971 79,3 5,6 13,3 1,8 63,2 8,6 25,1 3,1 

1981 84,3 0,4 13,2 2,0 65,1 0,6 30,3 4,0 

1990 88,6 0,7 9,1 1,6 72,1 0,5 24,0 3,4 

2000 94,7 0,6 3,7 1,0 86,5 0,2 12,1 1,2 

2010 95,7 1,0 2,4 0,9 88,4 0,3 10,2 1,1 

2011 95,7 1,1 2,2 1,0 89,1 0,6 9,2 1,1 

Pozn.: podíl cyklistů se na celkovém počtu vozidel v dopravním proudu pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,8 

%. 

Časové variace automobilové dopravy  

Denní variace dopravních výkonů automobilové dopravy v pracovní dny jsou charakteristické 

následujícími skutečnostmi. 

 V denním období se odehrává převažující část dopravních výkonů celého dne (73 % za 6-18 h), 

podíl období 6-22 h činí cca 91 %. 

 Po 18. hodině začínají dopravní výkony prudce a víceméně rovnoměrně klesat až do půlnoci. 

 Ranní špičkovou hodinou je 7-8 h, odpolední špičkovou hodinou je 16-17 h. 

 Podíl ranní špičkové hodiny činí 6,8 %, podíl odpolední špičkové hodiny rovněž 6,8 % 

(100 % = 0-24 h). 

 Rozdíly mezi podílem špičkových hodin a podílem hodin v poledním sedlovém období nejsou příliš 

výrazné. Polední sedlová hodina (12-13 h) představuje 5,7 % z celého dne. 

 

Obr. 4 
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Obr. 5 
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PROGRAM  PRÍPRAVY A VÝSTAVBY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST V 
SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 

Ing. Pavol Kirchmayer – MD a PT Slovenské republiky 

Úvod 
Cesty na Slovensku naďalej  preberajú najväčší podiel dopravných výkonov v preprave tovarov i osôb 

a zostanú dôležitým faktorom pri podpore ekonomického rozvoja a zamestnanosti v zaostávajúcich 

regiónoch. Dopravná dostupnosť býva spravidla určujúcim faktorom pre konečné rozhodnutie 

investorov na umiestnenie nových projektov. Snahou  každej vlády SR je urýchliť výstavbu diaľnic 

a rýchlostných ciest s maximálnym čerpaním prostriedkov z fondov Európskej únie, zo štátneho 

rozpočtu, a efektívnym využitím doplnkových zdrojov napr.   úveru Európskej investičnej banky 

a formou projektov PPP. Komplexným zabezpečením funkčnosti dopravného systému Slovenska sa 

dosiahne jeho plnohodnotné začlenenie do európskych dopravných štruktúr a takto vytvorený 

harmonizovaný dopravný priestor môže slúžiť na  prospech podnikateľov a všetkých občanov 

Slovenska. 

Hlavnou prioritou je potreba výstavby a modernizácie dopravnej infraštruktúry v schválených trasách 

multimodálnych koridorov (sieť TEN-T) , dobudovanie cestného spojenia Bratislavy a Košíc 

(predovšetkým v trase diaľnice D1 Bratislava – Žilina – Prešov – Košice) a zefektívniť výstavbu  úsekov 

na rýchlostných  cestách v jednotlivých regiónoch Slovenska, ktoré nie sú súčasťou TEN-T (R1, R2, R5, 

R6, R7, R8) a R3 (je súčasťou TEN-T), avšak z hľadiska vyrovnávania regionálnych rozdielov v SR majú 

značný význam.  

 

Diaľničná sieť a sieť rýchlostných ciest Slovenska je budovaná v trasách európskych multimodálnych 

dopravných koridorov, definovaných na celoeurópskych dopravných konferenciách  na Kréte 

a v Helsinkách : 

koridor č. IV.  Berlín/Norimberg  – Praha – Kúty – Bratislava – Budapešť – Istanbul, 

koridor č. V. – vetva „A“   Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod – (Ľvov),  

koridor č. VI. Gdaňsk – Katovice – Skalité – Žilina.  

 

Časť siete diaľnic a rýchlostných ciest sa vstupom SR do EÚ stala súčasťou Transeurópskej dopravnej 

siete (Trans-European Transport Network - TEN-T), definovanej v Rozhodnutí Európskeho parlamentu 

a Rady č. 884/2004/ES a  č. 1692/96/ES o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj 

transeurópskej dopravnej siete. Súčasťou siete TEN-T na Slovensku sú diaľnice D1, D2, D3 v dĺžke 325 

km  a úseky rýchlostných ciest R3 a R4 v dĺžke 601 km, celkom 926 km. 

  

 Diaľničná sieť a sieť rýchlostných ciest  SR bola definovaná dokumente Nový projekt výstavby 

diaľnic a rýchlostných ciest (MDPT SR/2001), presný zoznam diaľnic a rýchlostných ciest so základným 

popisom trasovania je zverejnený v prílohe č. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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Analýza súčasného stavu 
Rozvoj cestnej infraštruktúry Slovenskej republiky silne zaostáva za požiadavkami ekonomického 

rozvoja, potrebou vyrovnávania regionálnych rozdielov a zabezpečenia udržateľného rozvoja pri 

rešpektovaní verejných finančných zdrojov. Zmenou štruktúr  hospodárstva  preprava osôb a  tovaru 

na cestách  neustále rastie a dochádza k poklesu výkonov železničnej dopravy.  

 

Slovensko má dnes  v prevádzke  415 km  diaľnic, 235 km  rýchlostných ciest, 3 317 km  ciest  I. triedy,  

3734 km  ciest II. triedy, 10 400  km  ciest III. triedy  a  vyše 25 000 km miestnych  komunikácií. 

Slovensku stále chýba homogénna  sieť diaľnic a rýchlostných ciest, stále  tretina územia má 

dostupnosť k tejto sieti viac ako 45 minút.  

 

V rámci Programu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007-2010 bolo odovzdaných do 

užívania 87,6  km nových diaľnic (15,6 km v polovičnom profile) a  35,2 km nových rýchlostných ciest 

(16,9 km v polovičnom profile). Od roku 2010 sú rozostavané úseky R4  Košice – Milhosť (18 km) a D1 

Jablonov – Studenec, ½ profil (5,2 km). V roku 2011 bola začatá výstavba úsekov D1 Jánovce – 

Jablonov 1. úsek v dĺžke 9 km, D1 Dubná Skala – Turany v dĺžke 16,45 km a D1 Fričovce – Svinia 

v dĺžke 11,2 km.  

 

 

 

Plnenie Operačného programu Doprava 2007 - 2013 
Operačný program Doprava 2007 – 2013 (ďalej len „OPD“) schválila Európska komisia dňa 13. 09. 

2007. V tomto dokumente je definovaný rámec pre čerpanie finančnej pomoci z Kohézneho fondu 

a Štrukturálnych fondov Európskej únie vo výške 3 206 904 595 € na roky 2007 - 2013. V rámci OP 

Doprava je výstavba nových úsekov diaľnic a diaľničných privádzačov podporovaná z prioritnej osi 2, 

opatrenia 2.1 Cestná infraštruktúra (TEN-T). Financovanie nových úsekov rýchlostných ciest, 
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privádzačov, ako aj projektovej prípravy ďalších úsekov rýchlostných ciest je zabezpečené z prioritnej 

osi 5, opatrenia 5.1 Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty). Prijímateľom pomoci v rámci opatrení 

2.1 a  5.1 je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy je 

podporovaná z prioritnej osi 5, opatrenia 5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy, kde  je 

prijímateľom pomoci Slovenská správa ciest. 

OPD patrí medzi operačné programy s najvyšším čerpaním finančných prostriedkov. K 31. 2. 2012 

bolo schválených 37 projektov s  čerpaním 32,56 % (1 252 mil .€), zazmluvnenie (kontrahovanie) na 

projekty bolo  52,71 %  z celkovej čiastky. Veľké projekty s nákladom  nad 50 mil. eur predstavujú  

nosnú časť v rámci implementácie OPD,  ich podiel na celkovej alokácii predstavuje 85%. Od začiatku 

programového obdobia súčasného finančného rámca bolo predložených na schválenie Európskej 

komisii (EK) 11 žiadostí o nenávratný finančný príspevok veľkých projektov, z toho 6 bolo 

schválených.  Európska komisia v súčasnosti posudzuje 5 projektov vo výške 622,5 mil. eur, 

odporučenie na schválenie získali projekty: R4 Košice – Milhosť, D1 Fričovce – Svinia a  D1 Jánovce – 

Jablonov. V najbližšom období budú zazmluvnené úseky D1 Dubná Skala – Turany a D1 Hubová - 

Ivachnová a z projektov s nákladmi do 50 mil. eur stavby:  I/50 Zvolen – Neresnica, mimoúrovňová 

križovatka;  I/68 Prešov Škultétyho - ZVL; I/59  Dolný  Kubín – pruh  pre pomalé vozidlá; I/75 Galanta, 

obchvat 3. etapa; I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia; program eliminácie bezpečnostných rizík na 

cestách I. triedy a program modernizácie a rekonštrukcie mostov na cestách I. triedy.  

 

V prípade oneskorenia verejného obstarávania úsekov diaľnice D1 sú pripravené rezervné projekty 

úsekov diaľnice D3 Svrčinovec –Skalité (12,3 km) - polovičný profil a  D3 Žilina (Strážov) – Brodno 

(4,25 km). V Prioritnej osi 5.1. sú v príprave ďalšie projekty, ktorých realizácia je možná do konca roka 

2015, sú to úseky R2 Zvolen východ – Pstruša (8,1 km), R2 Pstruša – Kriváň (10,1 km) a úseky 

v polovičnom profile R2 Ruskovce –Pravotice (10,5 km), R2 Žiar nad Hronom – obchvat (6,6 km) a R3 

Tvrdošín – Nižná (5,2 km).  

 

Projekt PPP R1 Nitra, západ – Tekovské Nemce a Banská Bystrica, severný 

obchvat 
Projekt verejno–súkromného partnerstva PPP (Public Private Partnership) je forma spolupráce medzi 

orgánmi verejnej správy a podnikateľským súkromným sektorom s cieľom zabezpečiť súkromnými 

investíciami projekt, výstavbu, obnovu, správu či údržbu verejnej infraštruktúry, alebo poskytovanie 

verejnej služby. Konečným cieľom projektu  je dosiahnutie a udržanie financovania projektu bez 

zahrnutia do štátneho dlhu, a zabezpečenie výhodného finančného riešenia projektu, tzv. hodnoty za 

peniaze (value for money) z dlhodobého hľadiska.  

 

Riziká spojené s výstavbou a prevádzkyschopnosťou prevezme koncesionár PPP v súlade so súčasnou 

praxou v odvetví. Platby budú vychádzať najmä z dostupnosti (prevádzkyschopnosti), výkonnosti a 

zabezpečenia údržby, pričom platby budú poskytované až po začatí prevádzky projektu. 

 

Prvý projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP) na Slovensku, Rýchlostná cesta “PR1BINA” 

R1Nitra, západ – Tekovské Nemce a Banská Bystrica, severný obchvat, pozostáva zo štyroch stavieb, 
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pričom celková doba výstavby je plánovaná na 41 mesiacov. Podľa koncesnej zmluvy, uzatvorenej 

medzi verejným obstarávateľom MDVRR SR  a vybraným koncesionárom Granvia, a.s., prevezme 

koncesionár zodpovednosť za návrh, výstavbu, financovanie a prevádzkovanie projektu na obdobie 

30 rokov. Investičné náklady 887,084 mil. eur boli pokryté vkladom akcionárov VINCI Concessions 

S.A. a Meridiam Infrastructure  (13 %), EBOR (17 %) a 13 bánk (70 %). 

 

Proces verejného obstarávania projektu PPP začal v 12/2007, koncesná zmluva bola podpísaná 

03/2009 a výstavba začala v 08/2009. Prvé 3 úseky R1 Nitra, západ – Tekovské Nemce v dĺžke 45,9 

km boli odovzdané do predčasného užívania 28. októbra 2011, 4. úsek bude dokončený  v 07/2012. 

Hlavná trasa rýchlostnej cesty R1  v dĺžke 51,6 km v kategórii R 22,5 (2x2 jazdné pruhy) s plochou 

vozoviek 1 100 tisíc m², pozostáva z 84 mostných objektov v celkovej dĺžke 6,843 km, 41 objektov 

protihlukových stien v celkovej dĺžke 36,611 km, 27 oporných a zárubných múrov v celkovej dĺžke 

4,362 km, 6 mimoúrovňových križovatiek, veľkého obojstranného odpočívadla a strediska údržby.  

 

Projekt „Slovakia R1 Expressway“ získal ocenenie časopisu Project Finance International  a  agentúry 

Thomson Reuters ako „Projekt infraštruktúrnej transakcie roka 2009“.  

 

 

Most na plný profil R1, dĺžka 975 m, 17 polí, monolitická komora  z predpätého betónu s 

obojstrannými prefabrikovanými vzperami a spriahnutou mostovkovou doskou, letmá montáž 

s hornou skružou Berg. 

 

Most zložený z 2 samostatných mostov s oddelenou spodnou stavbou, 14 polí v dĺžke 787 m, letmá 

montáž, predpäté priečne  segmenty a samokotvený oblúkový most s medziľahlou mostovkou.  
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Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na 

roky 2011 – 2014 
 

Predpokladané začatie výstavby a zdroj financovania 

 

Názov úseku zdroj financovania Dĺžka v km začatie  

D1 Jánovce – Jablonov 2. úsek OPD 2007-13 + ŠR 9,5 2012 

D1 Hubová – Ivachnová OPD 2007-13 + ŠR 15,3 2012 

D1 Višňové - Dubná Skala EIB/ŠR, OPD 2014 - 20 8,1 2012 

D1 Turany – Hubová OPD 2007-13 + ŠR 13,6 2012 

D1 Lietavská Lúčka – Višňové EIB/ŠR, OPD 2014 - 20 5,4 2012 

D3 Svrčinovec – Skalité, 1/2 profil EIB/ŠR, OPD 2014 - 20 12,3 2012 

R2 Ruskovce – Pravotice, 1/2 profil OPD 2007-13 + ŠR 10,5 2012 

R2 Zvolen východ – Pstruša OPD 2007-13 + ŠR 8,1 2012 

D3 Žilina, Brodno – Kys. Nové Mesto EIB/ŠR, OPD 2014 - 20 10,1 2013 

D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec EIB/ŠR, OPD 2014 - 20 5,8 2013 

R2 Pstruša – Kriváň ŠR, OPD 2014 - 20 10,1 2013 

R2 Žiar nad Hronom - obchvat ŠR, OPD 2014 - 20 6,6 2013 

R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou ŠR, OPD 2014 - 20 5,2 2013 

R7 Bratislava – Dunajská Lužná PPP/ ŠR 7,0 2013 

D1 Bratislava – Trnava, rozšírenie ŠR, mýto 0 2014 

D1 Hričovské Podhr.– Lietavská Lúčka OPD 2014-20 + ŠR 11,3 2014 

Privádzač Lietavská Lúčka – Žilina OPD 2014-20 + ŠR 4,9 2014 

D1 Budimír – Bidovce OPD 2014-20 + ŠR 14,4 2014 

D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica OPD 2014-20 + ŠR 10,7 2014 

D4 BA Jarovce – Ivanka pri Dunaji PPP 23,2 2014 

R2 Mýtna – Lovinobaňa, 1/2 profil OPD 2014-20 + ŠR 10,5 2014 

R4 Prešov severný obchvat OPD 2014-20 + ŠR 14,7 2014 

R4 Kapušany – Lipníky OPD 2014-20 + ŠR 6,0 2014 

R5 Svrčinovec - št. hranica SR/ČR OPD 2014-20 + ŠR 2,0 2014 

R7 BA Prievoz – BA Ketelec PPP/ ŠR 7,0 2014 

R7 Dunajská Lužná – Holice, 1/2 profil PPP/ ŠR 17,8 2014 

D1 Prešov západ - Prešov juh OPD 2014-20 + ŠR 7,1 2014 

D1 Behárovce - Branisko, druhý profil EIB/ŠR, OPD 2014 - 20 7,5 2014 

 

Prioritou Programu pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014 

(schválený uznesením vlády SR č. 457/2011)  je začať realizáciu stavieb úsekov diaľnice D1 medzi 

Žilinou a Prešovom pôvodne pripravovaných  na  financovanie  formou PPP: D1Turany – Hubová,  D1 

Hubová – Ivachnová, D1 Jánovce – Jablonov 2. úsek, D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, D1 

Lietavská Lúčka – Višňové,   D1 Višňové – Dubná Skala   a  privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. Prioritou  

zostáva aj výstavba úsekov diaľnice D3 zo Žiliny  k hraniciam s Poľskom a Českou republikou. 

Kongescie v okolí hlavného mesta Bratislavy má odstrániť výstavba úsekov rýchlostnej cesty R7 

a úseky diaľnice D4.  Predpokladá sa hlavne spolufinancovanie výstavby  z fondov EÚ a štátneho 

rozpočtu, ale aj z úveru Európskej investičnej banky a z vydávania diaľničných dlhopisov, do ktorých 
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by mohli investovať dôchodkové správcovské spoločnosti.  K  doplnkovým zdrojom (pre D4 a R7) 

môžu patriť príjmy z výberu mýta a predaja diaľničných nálepiek a aj forma  PPP.  

 

V roku 2012 je plánované odovzdanie 5,7 km rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica, severný obchvat 

a v roku 2013 by malo byť odovzdaných 15,8 km rýchlostnej cesty  R4 Košice – Milhosť s nákladom  

123 mil. eur a D1 Jánovce – Jablonov 1. úsek s nákladom 60 mil. eur.   V roku 2014 je predpoklad 

dokončenia 37,3 km diaľnic úsekov D1 Jánovce – Jablonov 2. úsek, D1 Fričovce - Svinia a D1 Dubná 

Skala - Turany v celkovom náklade  932,283 mil. eur.  

 

Celkový prehľad predpokladu ukončených diaľnic a rýchlostných ciest v rokoch 2011 - 2014 

rok 2011 2012 2013 2014 spolu 

Diaľnice 0,0 0,0 9,0 37,3 46,3 

Rýchlostné cesty 45,9 5,7 14,2 0,0 65,8 

celkom 45,9 5,7 23,2 37,3 112,1 

 

Záver 
Operačný program Doprava 2007 – 2013 a Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic 

a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014 predstavujú z časového hľadiska  programy otvorené, ktoré 

reagujú na rozvojové tendencie v cestnej doprave, zmeny vo verejnej správe, na aktuálny stav vo 

finančnom zabezpečení,  na schopnosti investora včas obstarať rozhodnutia v režime zákona 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, stavebného zákona, cestného zákona  a úspešného 

výkupu pozemkov.   Pri predpokladanom úspešnom plnení programov bude do konca roka 2014 

dokončených ďalších 46,3 km diaľnic a 65,8 km rýchlostných ciest.  
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Modernizace D1 v úseku Mirošovice – Kývalka 
 

Ing. Radek Mátl, ŘSD ČR 

 

Anotace 
Předmětem prezentace je stručná informace o připravované modernizaci dálnice D1, která 

má být zahájena v létě letošního roku. Dálnice D1 je v úseku EXIT 21 Mirošovice – EXIT 182 Kývalka na 

konci plánované životnosti, a proto je bezpodmínečně nutná její modernizace.  Modernizace D1 

spočívá v úpravě kategorie ze stávající D26,5/120 na kategorii D28/120 (D27,5 s rozšířeným středním 

dělícím pásem o 0,5 m) odpovídající současné platné ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic se 

šířkou zpevnění jízdního pásu 11,5 m. Toto řešení v budoucnu umožní provoz 2+2 na jednom jízdním 

pásu v době jakýkoliv uzavírek. V rámci modernizace dojde ke kompletní opravě konstrukce vozovky, 

ke změně příčného klopení podle platné ČSN 73 6101, k úpravě délek odbočovacích a připojovacích 

pruhů u křižovatek a odpočívek a přejezdů SDP, k rozšíření a opravu dálničních mostů a nadjezdů, k 

opravě kanalizace a její doplnění o bezpečnostní prvky, k modernizaci stávajícího vybavení dálnice a k 

opravě, modernizaci a doplnění stávajícího systému telematických zařízení. 

Stavba je rozdělena do 21 úseků a jejich realizace do čtyř etap. Základním principem 

dopravních opatření je po maximální možnou dobu modernizace D1 zachování 2 jízdních pruhů v 

každém směru. Z tohoto důvodu dojde k provizornímu rozšíření zpevněné krajnice o 0,75 m na jedné 

polovině dálnice. Postup výstavby předpokládá trvání dopravních omezení v délce cca 11 měsíců (bez 

zimní přestávky). 

V průběhu modernizace bude využita řada telematických a dalších možností pro zajištění 

maximální plynulosti a bezpečnosti provozu. Jedná se např. o provizorní kamerový dohled, detekce 

dopravy, informace na mobilních tabulích, 24 h přítomnost odtahové služby apod. 

Modernizace úseku je rozdělena celkem do 4 etap a několika dalších podetap. Práce probíhají 

postupně ve dvou stavebních obdobích, přičemž v prvním dojde ke snesení nadjezdů (etapa 1. A – 1. 

D), k realizaci SDP (etapa 2. A) a provizorního rozšíření na jedné polovině dálnice (etapa 2. B). 

Následuje zimní přestávka a ve druhém stavebním období dojde k postupně ke kompletní 

modernizaci obou polovin dálnice D1 (etapa 3. a 4.).  

Dlouhodobý harmonogram předpokládá realizaci kompletní modernizace D1 během let 2012 

– 2018. Věřme, že se tento záměr podaří opravdu zrealizovat, neboť dálnice D1 už to opravdu 

potřebuje.  

 

Základní informace  
 Dálnice D1 je jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy nejvytíženější komunikací na celé dálniční 

síti. V úseku mezi Prahou a Brnem byla v celé délce uvedena do provozu koncem roku 1980 a i 

nejnovější úseky jsou již tedy na konci plánované životnosti. Doba provozu se promítá do současného 

stavu a i přes prováděné dílčí opravy se stav vozovky neustále zhoršuje. Cementobetonový kryt 

vozovky vykazuje poruchy v podobě trhlin a výškového posunu cementobetonových desek a na 

asfaltobetonovém krytu se objevují vyjeté koleje a plošný rozpad. 
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Stav dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka neodpovídá současným nárokům na provoz po 

komunikaci dálničního typu. Kromě stále se zhoršujícího stavu vozovky vykazuje dálnice D1 z hlediska 

platných norem a dopravního zatížení i nevyhovující technické parametry. Jedná se zejména o délky 

připojovacích a odbočovacích pruhů, 

stav záchytných zařízení, případně 

jejich úroveň zadržení, stav mostních 

objektů na D1 a nadjezdů atd. Veškeré 

uvedené skutečnosti ovlivňují i chování 

řidičů vedoucí k dopravním nehodám.  

  Zatímco v úseku dálnice z 

Prahy do Mirošovic bylo v r. 1999 z 

důvodu velkého nárůstu dopravních 

intenzit v polovině 90 let dokončeno 

zkapacitnění komunikace se 

současnou rekonstrukcí a její 

modernizací, v navazujících úsecích od 

Mirošovic po Kývalku se prováděly pouze cyklické a havarijní opravy stavu vozovky a mostních 

objektů. Tento druh oprav měl většinou dočasný efekt, který nevyvážil velice negativní dopad 

uzavírek na uživatele dálnice z hlediska plynulého provozu.  

Podle údajů z Celostátního sčítání provedeného v r. 2010 se dopravní zatížení na dálnici D1 

od Mirošovic po Kývalku pohybuje v rozmezí 33,9 – 41,1 tisíc vozidel/den, přičemž podíl nákladní 

dopravy je 24,2 - 29,4 %. Dopravní intenzity podle oficiálních výhledových koeficientů růstu dopravy 

do roku 2030 vzrostou na 45 – 52 tisíc vozidel/den. V případě, že bude zprovozněna k tomuto roku 

rychlostní silnice R35 v úseku Opatovice – Mohelnice, předpokládá se přesun dopravních intenzit z 

dálnice D1 na tuto komunikaci v objemu cca 10 - 15 %, což odpovídá přibližně 5 000 - 7500 vozidel za 

den. Z toho vyplývá, že i ve výhledovém období k roku 2030 dálnice D1 v tomto úseku vyhoví ve 

stávajícím čtyřpruhovém uspořádání.  

Z uvedených faktů jednoznačně vyplývá, že je bezpodmínečně nutné, aby se urychleně 

přistoupilo k opravě a modernizaci dálnice D1 v úseku EXIT 21 Mirošovice – EXIT 182 Kývalka.  

 

Rozsah modernizace  
Je navržena modernizace dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka v km 20,7 – km 181,5. 

Celková délka stavby je 160,8 km. V trase dálnice se nachází 104 dálničních mostů, z čehož je 39 

přesypaných a 10 středních a velkých (vícepolových) mostů a 43 nadjezdů. 

Modernizace dálnice D1 spočívá v úpravě kategorie ze stávající D26,5/120 na kategorii 

D28/120 (D27,5 s rozšířeným středním dělícím pásem o 0,5 m) odpovídající současné platné ČSN 73 

6101 Projektování silnic a dálnic se šířkou zpevnění jízdního pásu 11,5 m. Dojde k rozšíření zpevněné 

krajnice („odstavného“ pruhu) dálnice na každé straně o 0,75 m a tím dojde ke zvýšení bezpečnosti 

v případě odstavení vozidla či pohybu vozidel a pracovníků údržby. Toto rozšíření se provádí 

přednostně na vnější stranu. V úsecích, kde není možné rozšíření na vnější stranu (u PHS, mýtných 

bran a některých dálničních mostů nebo nadjezdů), je rozšíření navrženo na úkor středního dělícího 

pásu dálnice a ve velmi stísněných poměrech je navrženo obě řešení kombinovat. Toto řešení umožní 

v případě uzavírky jednoho jízdního pásu vedení provozu v režimu 2+2 pomocné jízdní pruhy na 
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jednom jízdním pásu. V úsecích s přídatnými pruhy pro pomalá vozidla a v úsecích s připojovacími a 

odbočovacími pruhy není nutné jízdní pásy rozšiřovat, neboť šířkové uspořádání vyhovuje. 

Modernizací D1 se tak výrazně zkvalitní provoz v případě nutných uzavírek a přispěje ke 

snížení závažnosti a počtu dopravních nehod. Realizací také dojde k omezení negativních účinků 

dopravy na životní prostředí. Vyšší ochrana životního prostředí bude zajištěna investicemi do systému 

dálniční kanalizace a zařízení na ochranu povrchových vod před znečištěním vlivem provozu na 

dálnici. Dále se očekává, že zhodnocení telematického vybavení dálnice přispěje ke snížení 

nehodovosti.  

V rámci modernizace se zrealizuje: 

 kompletní oprava konstrukce vozovky podle zpracované diagnostiky vozovek (s využitím 

recyklace za studena CB vozovky),  

 úprava příčného klopení podle platné ČSN 73 6101,  

 úprava délek odbočovacích a připojovacích pruhů u křižovatek a odpočívek a přejezdů SDP 

v souladu s platnými ČSN,  

 rozšíření a oprava dálničních mostů a nadjezdů,  

 oprava kanalizace a její doplnění o bezpečnostní prvky - zahrnuje nové kanalizační stoky a 

přípojky vč. bezpečnostních prvků, trativody a rigoly a dále pročištění a opravu příkopů, také 

dojde k revizi a případné rekonstrukci vtoků a výtoků propustků včetně pročištění. 

 modernizace stávajícího vybavení dálnice včetně výměny svodidel, dopravního značení, 

přeložek inženýrských sítí, sanace skalních zářezů, vegetačních úprav, 

 oprava, modernizace a doplnění stávajícího systému telematických zařízení, což zahrnuje 

obměnu napájecího systému, výstavbu datového optického systému, upgrade hlásek 

tísňového volání z analogových na digitální, repasi meteostanic, repasi a doplnění 

automatických sčítačů dopravy, doplnění kamerového dohledu a tzv. výstražného 

meteorologického systému. 

Šířkové uspořádání kategorie D28 vychází ze současného stavu dálnice D1 (šířka vnitřního 

vodicího proužku 0,50 m, zpevněná krajnice 3,25 m). Na toto řešení byl vydán souhlas s odchylným 

řešením. 
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Stavba je rozdělena do 21 stavebních  úseků (EXIT – EXIT + most Šmejkalka) a jejich realizace do 

čtyř etap. Při návrhu postupu výstavby je upřednostněno kritérium priorit dané zejména současným 

stavem vozovek. Na základě těchto kritérií byl sestaven harmonogram prací, které podle současných 

předpokladů mají probíhat v letech 2012 – 2018. Dodržení navrženého harmonogramu je závislé 

zejména na přidělených finančních prostředcích a průběhu přípravy.  

PŘEHLED ÚSEKŮ 

 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI MODERNIZACI D1 
Základním principem dopravních opatření je po maximální možnou dobu modernizace D1 

zachování 2 jízdních pruhů v každém směru. Z tohoto důvodu dojde k provizornímu rozšíření 

zpevněné krajnice o 0,75 m na jedné polovině dálnice, což umožní provoz 2+2 při opravě druhé 

poloviny. Šířky jízdních pruhů v provozu 2+2 budou navrženy 2,5 m a 3,25 m. To znamená, že levý 

jízdní pruh bude určen pouze pro vozidla šířky 2,0 m, což bude v dostatečném předstihu před 

uzavírkou ošetřeno odpovídajícím dopravním značením, resp. zákazem vjezdu kamionů do levého 

jízdního pruhu.  
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Postup výstavby předpokládá trvání dopravních omezení v délce cca 11 měsíců (bez zimní 

přestávky); po tuto dobu bude snížena rychlost a zvýšené riziko nehod při obousměrném provozu na 

jednom jízdním pásu (cca 7 měsíců). Uzavírky silnic I., II. a III. Tříd a polních cest, které jsou vedeny 

přes dálniční nadjezdy, trvají až 16 měsíců (včetně zimního období).  

TELEMATICKÉ SYSTÉMY V RÁMCI UZAVÍREK 
Vzhledem k rozsahu modernizace D1 je věnována velká pozornost telematickým zařízením 

umožňující zachování maximální možné plynulosti a bezpečnosti provozu v době uzavírek. V rámci 

dopravních opatření budou proto mimo běžná zařízení instalovány též telematické systémy 

umožňující operativní řízení a sledování dopravní situace v uzavírkách. Zájmem ŘSD ČR a MD je také 

maximální informovanost řidičů o aktuálním stavu na dálnici D1 a to pomocí buď telematických 

zařízení přímo na dálnici, nebo pomocí mediálních komunikačních prostředků (televize, rozhlas, 

internet apod.). 

 Modernizované úseky dálnice D1 budou vybaveny např. provizorním kamerovým dohledem 

poskytující obrazové informace a detekující tvorbu kolon v uzávěře a před ní. Hustota kamerových 

bodů v uzávěře bude cca po 2 km. Další kamery budou před uzavírkou v  

obou směrech až do vzdálenosti nejméně 5 km. Údaje z kamer budou přenášeny na NDIC  a na 

příslušné SSÚD. Systém kamerového dohledu bude posílen detekcí vozidel pro okamžité zjišťování 

stavu provozu a doby průjezdu úsekem s výstupem na mobilní informační tabule LED informující o 

blízké nehodě nebo narůstající koloně. Webové rozhraní umožní též prognózu doby průjezdu na 

základě dat z předchozích období. 

  V rámci modernizace D1 budou také vozidla SSÚD vybavena mobilními sklopnými značkami, 

které budou využívány v době kongesce k zajištění okamžité informovanosti řidičů před kolonou, aby 

došlo zabránění nehod s tragickými následky při dojezdu kolony.   

 Dále bude zajištěna 24 hod přítomnost odtahové služby a Policie ČR u každého úseku před 

omezeními, aby drobné excesy snižující plynulost provozu mohly být co nejdříve odstraněny. Řidiči 

také při spatření vozidla Policie ČR zvyšují pozornost a více dodržují pravidla provozu.  

Pro stanovení odpovídajícího systému vedoucího k docílení maximální plynulosti a 

bezpečnosti provozu v době modernizace D1 ŘSD ČR a MD intenzivně spolupracuje se všemi složkami 

IZS a také s akademickou obcí.  

 

POSTUP PRACÍ (úsek 5, ale obdobný pro všechny úseky) 
Stavební činnost bude probíhat za provozu na dálnici D1 v celém úseku s omezením provozu 

dopravními opatřeními. Modernizace úseku je rozdělena celkem do 4 etap a několika dalších podetap 
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tak, aby byl po celou dobu modernizace zachován provoz 2 jízdními pruhy v obou směrech (s 

výjimkou pár dní zejména při snášení NK nadjezdů). 

Termíny realizace úseků I. etapy (úseky 5, 9 ,14 ,21 (22)) – obdobně i pro další úseky podle 

dlouhodobého harmonogramu: 

 07,08 – 10/2012 - bude provedeno provizorní rozšíření vozovky v jednom směru a další s tím 

související práce (rozšíření mostů…). Dále budou realizovány inženýrské sítě v SDP 

(kanalizace, kabelové vedení). 

 od 11/2012 – 03/2013 - práce jsou přerušeny z důvodu období zimní údržby. 

 04 – 07/2013 - proběhne modernizace pravého jízdního pásu. 

 07 – 10/2013 – proběhne modernizace levého jízdního pásu. 

Modernizace dálnice D1 bude probíhat v těchto etapách: 

0. etapa 

Realizace přejezdů SDP. V místě přejezdů jsou zabrány rychlé pruhy v obou směrech, doprava bude 

vedena dvěma jízdními pruhy v obou směrech s využitím zpevněné krajnice. Dále také budou 

prováděny lokální opravy stávajícího povrchu, zejména zpevněné krajnice. 

1. A etapa 

V této etapě bude probíhat stavba podpory skruže nadjezdů v SDP dálnice. Předpokládaná doba 

omezení je plánována na 3 dny. Počítá se záborem rychlých pruhů v místě výstavby podpor v obou 

směrech. Doprava bude vedena 2 jízdními pruhy v obou směrech s využitím zpevněné krajnice. 

1. B etapa 

V etapě 1.B bude probíhat za uzavírky poloviny dálnice výstavba části skruže u nadjezdů. Výstavba 

bude probíhat nad levou polovinou dálnice (tj. ve směru na Prahu). Plánovaná doba etapy jsou 3 dny. 

Provoz bude veden v 2 + 1 jízdních pruzích v pravé polovině dálnice (tj. ve směru na Brno). Jako 

ochrana podpory skruže v SDP bude instalováno betonové svodidlo. 

1.C etapa 

Během etapy 1.C bude za uzavírky druhé poloviny dálnice dokončena stavba skruže. Následně bude 

probíhat snesení konstrukce polovin nadjezdů, poté se polovina skruže opět odstraní včetně již 

nepotřebných podpor. Provoz bude veden na opačné polovině dálnice než v etapě 1.B. Plánovaná 

doba etapy je 5 dní. Provoz bude veden v 1 + 1 jízdních pruzích, mezi kterými bude v místě nadjezdu 

umístěna podpora skruže (ostrovní pracoviště). Ta bude z každé strany chráněna jednostranným 

betonovým svodidlem. 

1.D etapa 

V této etapě bude dokončeno snesení konstrukce nadjezdů, odstraněna skruž a její podpory. 

Plánovaná doba etapy jsou 3 dny. Dopravní omezení budou stejná jako v etapě 1.B, tj. provizorní 

provoz v 2 + 1 pomocných jízdních pruzích. 

2.A etapa 
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Během této etapy dojde k provizornímu rozšíření LJP v celém úseku od ZÚ až KÚ o 0,75 m na 

potřebnou šířku zpevnění 11,5 m. Po dobu a v místě prací na provizorním rozšíření budou jízdní 

pruhy na LJP (ve směru na Prahu) zúženy (levý na 3,25 m) a maximálně posunuty k SDP. Po celou 

dobu etapy budou zachovány 2 jízdní pruhy v obou směrech. 

 

 

 

2.B etapa 

Ve 2.B etapě budou probíhat práce v SDP a dojde tak k záboru rychlých pruhů v obou směrech. Bude 

realizována provizorní přeložka kabelu TO2, která bude položena na vodící proužek u SDP a chráněna 

svodnicemi ocelových svodidel z právě demontovaných svodidel v SDP a kotvených do vozovky. Dále 

bude probíhat modernizace kanalizace včetně provizorního napojení stávajícího odvodnění dálnice. 

Zároveň bude probíhat výstavba pilířů nadjezdů v SDP tak, aby mohly být v následující etapě 

pokládány nosníky nad uzavřenou částí dálnice. Posléze bude provedeno definitivní uložení kabelů 

TO2 a optotrubek ŘSD ČR do SDP. Po celou dobu etapy budou zachovány 2 jízdní pruhy v obou 

směrech s využitím zpevněné krajnice. 

 

 

Zimní období 

Při předpokládaném zahájení prací v 07-08 2012 a dle navržené etapizace a harmonogramu prací 

následuje po 2.B etapě zimní období. Po dobu zimního období (11/2012 do 03/2013) se požaduje, 

aby na dálnici nebylo žádné dopravní opatření omezující zajištění zimní údržby. V SDP bude osazeno 

stabilní nebo přenosné záchytné bezpečnostní zařízení (svodidlo) betonové nebo ocelové se stupněm 

zadržení min. H1 a pracovní šířkou max. 1,5 m ve volné trase. 

3. etapa 

Ve 3. etapě bude probíhat kompletní modernizace pravé poloviny dálnice od ZÚ – KÚ (tj. směr na 

Brno). Doba trvání etapy se předpokládá cca 3,5 měsíce. Během etapy bude dokončeno odvodnění 
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PJP, budou modernizovány pravé dálniční mosty. Během této etapy dojde k pokládce nosníků 

nadjezdů nad uzavřeným PJP dálnice. Nad PJP musí být zřízena ochranná konstrukce pro betonáž 

říms nadjezdů v následující etapě, která bude probíhat nad provozem v PJP dálnice. 

Provoz bude veden po celou dobu a celém úseku v LJP dálnice v režimu 2 + 2 pomocných jízdních 

pruhů. 

 

Mezifáze mezi 3. a 4. etapou 

Přesun dočasného záchytného bezpečnostního zařízení v rámci SDP. Krátkodobé dopravní opatření – 

cca 1 týden. Jízdní pruhy na již zmodernizovaném pásu realizovány v šířkách potřebných pro další 

etapu tj. 2,5 m + 3,25 m. 

4. etapa 

Ve čtvrté etapě bude probíhat kompletní modernizace levé poloviny dálnice od ZÚ – KÚ (tj. směr na 

Prahu). Doba trvání etapy se předpokládá cca 3,5 měsíce. Modernizace bude probíhat kompletně 

včetně dokončení odvodnění LJP, levých dálničních mostů, svodidel v SDP a dokončení a zprovoznění 

nadjezdů. Betonáž říms nadjezdů bude nad PJP dálnice prováděna za provozu. Provoz bude veden po 

celou dobu a celém úseku v PJP v režimu 2 + 2 pomocných jízdních pruzích.  

 

 

Dokončovací práce  

V rámci dokončovacích prací proběhne odstraňování dočasných svodidel v SDP a zafukování 

optických kabelů ŘSD ČR. Dále budou probíhat případné další dokončovací prací – vegetační úpravy, 

výstavba plotů apod. neovlivňující již provoz na D1.   
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STAV PŘÍPRAVY KE DNI 15. 4. 2012 
Je požádáno o stavební povolení na 5 úseků I. etapy – 5, 9, 14, 21, 22. Dne 22. 3. 2012 bylo vydané 

stavební povolení na úsek 21 EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš. Pravomocnosti má nabýt v 

týdnu od 16. 4. 2012. Vydání stavebních povolení na další úseky se očekává v průběhu 04-05/2012.  
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II.  Dostavba sítě pozemních komunikací 

ve velkých městech 
Garant – Ing. Josef Luňáček, Brněnské komunikace a.s. 
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Tunely Blanka 
 

Ing. Ludvík Šajtar, Ing. František Polák, SATRA 

ÚVOD 

Největší podzemní stavbou budovanou v současné době v České republice je tunelový komplex 

Blanka v Praze. Tato rozsáhlá stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského 

okruhu (MO) jejíž celková délka činí 6,382 km, délka samotné tunelové části dosahuje 5,5 km. Po 

zprovoznění doplní provozovanou jihozápadní část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, 

Mrázovkou a Strahovským. 

Budovaný úsek Městského okruhu hlavního města Prahy prochází urbanizovaným prostředím střední 

části města na hranici historického jádra a rovněž prostorem chráněné přírodní památky Královská 

obora. Již počátkem 90. let minulého století, kdy probíhaly studijní práce na trasování a následně 

výběr varianty vedení této části okruhu bylo jasné, že převážnou část stavby bude třeba vést 

v tunelech, budovaných jednak z povrchu, ale z velké části i ražených tak, aby vliv výstavby a 

především pak provozu na vzniklé kapacitní komunikaci způsobil minimální zásah do svého okolí. Tak 

vznikl souvislý tunelový komplex Blanka zahrnující, mezi křižovatkou Malovanka u severního portálu 

Strahovského tunelu a křižovatkou Troja u nového trojského mostu přes Vltavu, tři tunelové úseky na 

sebe plynule navazující. V pořadí od již provozované západní části Městského okruhu jsou to: 

 

- Tunelový úsek Brusnice vede od severního portálu Strahovského tunelu ve stopě ulice 

Patočkovy nejdříve hloubenými tunely. Za křižovatkou s ulicí Myslbekova vstupuje trasa do 

raženého úseku, který končí před křižovatkou Prašný most, kde již pokračují opět tunely 

hloubené. Celková délka úseku je 1,4 km, z toho je 550 m ražených.  

 

- Tunelový úsek Dejvice začíná v mimoúrovňové křižovatce Prašný most a pokračuje v celé 

délce hloubenými tunely ve stopě třídy Milady Horákové až do místa budoucí 

mimoúrovňové křižovatky U Vorlíků. Celková délka úseku je 1,0 km.  

 

- Tunelový úsek Královská obora pokračuje od křižovatky U Vorlíků nejdříve krátkým 

hloubeným úsekem na Letné, na který navazuje ražený úsek vedoucí směrem pod 

zástavbu, Stromovku (Královská obora), plavební kanál, Císařský ostrov, Vltavu a potom 

dalším hloubeným úsekem až k trojskému portálu. Celková délka úseku je 3,07 km, z toho 

je 2 231 m ražených. 
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 Obr. 1 Přehledná situace 

Délka celého tunelového komplexu je 5 483 m v severní tunelové troubě a 5 471 m v troubě jižní. 

Celková délka všech ražených tunelových trub dosahuje 5,54 km, celková délka všech hloubených 

tunelových trub je 6,56 km. Po zprovoznění tak vznikne nejdelší tunel v České republice, který 

překoná délku kteréhokoliv stávajícího více než dvakrát. Jako zhotovitel stavby byla vybrána a.s. 

Metrostav, v části pak Eurovia CS a.s., dodavatelem technologie je ČKD DIZ Praha a.s. Projektantem 

celého tunelového komplexu jsou SATRA, spol. s r.o., Pudis a.s. a Metroprojekt a.s., přičemž SATRA je 

zároveň koordinátorem projektu celého souboru staveb tohoto úseku Městského okruhu.  

Tab. 1 Základní údaje – bezpečnostní vybavení 

Nouzové chodníky  

 

oboustranné šířky min. 1 m (výška průchozího prostoru nad nouzovým 

chodníkem 2,20 m, výška obrubníku 0,15 m). 

Záchranné cesty 

 

 

23 únikových východů (propojek) v každé tunelové troubě, propojky č. B-

2, B-5, B-12, B-15, B-18 a B-21 slouží pro průjezd těžké požární techniky, 

průjezdný uzávěr u propojky č. B-8 a mezi propojkami B-8 a B-9. 

Vzdálenosti 158-308 m.  

Nouzové zálivy 

 

 

 

 

Navrženy v dvoupruhových tunelových úsecích. Další nouzové zálivy jsou 

v mezirampových úsecích MUK U Vorlíků (pouze JTT) a Prašný most. 

V dopravních úsecích Dejvice a v části úseku Královská obora přilehlé 

ke křižovatce U Vorlíků jsou využívány připojovací a odbočovací pruh 

vozidla jako nouzové pruhy.  

Hlásky nouzového 

volání 
23 v jižní tunelové troubě, 24 v severní tunelové troubě. 

TV dohled  
265 pevných kamer, z toho 217 pro videodetekci; 10 otoč. kamer před 

portály. 

Elektrická požární 

signalizace 
ANO 

Směrové a výškové vedení 

Trasa komunikace je v celé délce vedena jako striktně směrově rozdělená se samostatným dvou až tří 

pruhovým tubusem v každém směru. Výškově trasa tunelů klesá v celé délce od křižovatky 

Malovanka až pod Vltavu odkud stoupá k trojskému portálu. Maximální podélný sklon dosahuje 5 %, 
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na rampě až 8 %. Minimální podélný sklon je 0,3 %. Rozdíl nivelet mezi nejvyšším a nejnižším místem 

tunelu je 113,5 m. Nejmenší hodnota poloměru směrového oblouku hlavní trasy činí 330 m. Šířka 

jízdních pruhů v celém úseku je 3,5 m (podle požadavku *2+), výška průjezdného profilu 4,8 m (tzn. 

stejně jako v již existujících tunelech západní části MO). Návrhová rychlost je stanovena na 70 km/h. 

 

 Obr. 2 Podélný profil tunelu v úseku Letná-Troja 

Návazné stavby a problematika koordinace výstavby s provozem 

Rozsah celé stavby s sebou nese značné nároky na počty přeložek inženýrských sítí, výluky a omezení 

dopravy včetně MHD a vůbec koordinace a organizace celé výstavby. Z důvodů výstavby části 

komplexu ve stopě stávajících významných sběrných komunikací (ul. Milady Horákové, Patočkova) 

jsou budovány objízdné komunikace stavenišť (např. tzv. „jižní koridor“ na Letné) tak, aby po dobu 

výstavby zůstala zachována dosavadní dopravní funkce sběrných komunikací pro automobilovou 

dopravu v oblasti. Zároveň probíhá rekonstrukce tramvajové trati v ul. Milady Horákové, která 

s sebou přináší nutnost úpravy vedení linek či zavádění náhradní dopravy v závislosti na konkrétních 

etapách postupu výstavby. Autobusový terminál Hradčanská, který byl využíván meziměstskou 

dopravou, musel být po dobu výstavby výrazně reorganizován. Stanoviště části stávajících linek byla 

ponechána v blízkosti stanice metra A Hradčanská (ale přesunuta do ulice Na Valech, ostatní linky 

byly přesměrovány na terminál Dejvice). V rámci výstavby tunelového komplexu jsou budovány i další 

navazující dopravní stavby, jako např. nový most přes železniční trať ve Svatovítské ulici, nový most 

přes Vltavu v Tróji, dočasná zastávka ČD Gymnazijní, vestibul stanice metra Hradčanská spolu 

s novým podchodem pod tratí ČD a rovněž bude zrekonstruován povrchový úsek MO mezi novým 

Trojským mostem a mostem Barikádníků.  

 

 Obr. 3 MÚK Malovanka v průběhu výstavby 

 

 Obr. 4 Vizualizace výsledného stavu 

MÚK Malovanka 
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Dopravní funkce blanky v rámci pražské sítě pozemních komunikací 

Tunelový komplex Blanka, resp. celou budovanou severozápadní část MO nelze z dopravně-

inženýrského hlediska hodnotit jako jednotlivou stavbu, ale pouze jako součást nadřazené sítě 

pozemních komunikací hlavního města Prahy. Cílem celkové přestavby komunikační sítě města 

je vybudovat nadřazenou a technicky vybavenou síť komunikací, která by na sebe svou atraktivitou 

soustředila převážnou část veškeré automobilové dopravy. Zároveň s tím musí umožnit i dopravně 

vyhovující navázání na vstupy státní silniční sítě do území města. Základem navrhovaného městského 

dopravního systému hl. m. Prahy je skelet městských komunikací, ve kterém mají prioritní význam 

dva okruhy (vnitřní Městský okruh a vnější Silniční okruh kolem Prahy), na které jsou mimoúrovňově 

napojeny radiální komunikace. Řešení komunikační sítě stávajícího územního plánu vycházelo 

z požadavku řešit dopravu jako obslužný funkční systém, podmiňující koncepci rozvojových záměrů 

města, který ale ve výsledném návrhu nesmí vést k závažným ekonomickým ztrátám, či k výraznému 

zhoršování kvality života ve městě, nebo ke zhoršování životního prostředí. Cílem dopravního řešení 

ÚP je vytvořit v Praze a v jejím regionu odpovídající integrovanou dopravní soustavu, schopnou 

s minimalizováním negativních dopadů na životní prostředí zajistit odpovídající dopravní obsluhu 

města a jeho okolí a vytvořit možnosti pro vyhovující dopravní spojení se sousedními státy. Hlavním 

strategickým cílem dopravní politiky města tedy je dosáhnout stavu, při kterém celková úroveň 

dopravního systému bude v souladu s potřebami města a jeho dalším rozvojem.  

Výpočty i plošné bilance v ÚP potvrdily, že na území města nelze plně uspokojit všechny dopravní 

požadavky a že je třeba počítat s účinnou regulací automobilové dopravy. Regulace dopravy začíná již 

návrhem komunikační sítě města, která diferenciací atraktivity a svým uspořádáním umožňuje 

progresivní regulaci automobilové dopravy směrem k centru města. Součástí účinné regulace 

automobilové dopravy je i nabídka nových tras linek veřejné hromadné dopravy a návrh sítě 

záchytných parkovišť. Navržené řešení NKS předpokládá síť městské veřejné hromadné dopravy, 

která je schopna účinně konkurovat osobní automobilové dopravě kromě cenových relací i kvalitou 

a rychlostí. 

 

 Obr. 5 Ulice M. Horákové před započetím výstavby 

 

 Obr. 6 Požární zkouška v tunelu Mrázovka 

bezpečnost provozu v tunelech 

Otázka bezpečnosti silničního provozu v tunelech obecně je stejně tak jako na ostatních úsecích 

pozemních komunikací stále aktuálním tématem. Při řešení mimořádných událostí v tunelech 

(zastavení vozidla, nehoda, požár, …) je důležitá včasná reakce a správný postup řešení mimořádné 

události nejen ze strany dispečerů tunelu a případně jednotek IZS, ale především  ze strany účastníků 

provozu. Např. při požáru vozidla v tunelu - specificky uzavřeném prostředí, ve kterém se teplo a kouř 

charakteristicky a rychle šíří – může při nedodržení pravidel chování účastníky provozu nebo při 

selhání dohledu dojít k mnohem vyšším ztrátám na životech než při stejně intenzivním požáru vozidla 

na povrchové pozemní komunikaci. Vzhledem k možnému riziku vzniku nehody a následně i požáru 
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se proto v tunelech za mimořádnou událost považuje i pouhé zastavení vozidla např. z důvodu 

nedostatku paliva nebo poruchy - četnost výskytu těchto událostí je ovlivněna hodnotami podélného 

sklonu vozovky. Podélný sklon samozřejmě ovlivňuje i rychlost a směr šíření kouře při požáru v 

tunelu, kdy při vyšších hodnotách (v tunelu je dovoleno max. 5 %) se šíří rychleji. Zde je třeba 

poznamenat, že vzhledem k předpokládanému zákazu přepravy nebezpečných nákladů a celkovým 

omezením těžké nákladní dopravy v tunelovém komplexu je pravděpodobnost výskytu katastrofické 

události podobné těm Alpským výrazně nižší. I přesto musí být v tunelech s přihlédnutím ke všem 

uvedeným faktům kladen na bezpečnost provozu ještě větší důraz než u povrchových úseků 

pozemních komunikací.  

Po sérii velkých požárů v Alpských tunelech se v „tunelové Evropě“ zvedla vlna tlaku na legislativní 

sjednocení minimálních požadavků na konstrukční, technologické a provozní parametry tunelů 

pozemních komunikací tak, aby bylo riziko opakování se těchto požárů minimalizováno. Výsledkem 

bylo přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 54/2004/ES o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely delší než 500 m na transevropské silniční síti (TERN) *1+. S požadavky směrnice 

byly následně uvedeny do souladu i české technické normy a předpisy (ČSN 73 7507 *2+, TP 98 *3+, TP 

154 *4+), které ovšem už v předchozích vydáních požadovaly v řadě parametrů ještě přísnější hodnoty 

než směrnice. Poupravené znění směrnice bylo do české legislativy zahrnuto Nařízením vlády č. 

264/2009 Sb. ze dne 20. července 2009 o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních 

komunikací delší než 500 metrů *5+ (které oproti směrnici rozšiřuje se své požadavky na všechny 

tunely PK delší než 500 m, tzn. i na tunelový komplex Blanka, ačkoli nebude součástí TERN).  

I když tunelový komplex Blanka bude z hlediska řešení mimořádných situací stavebně a technologicky 

vybaven podle výše uvedených požadavků (bližší popis zásadního technologického vybavení je 

uveden v následující kapitole), hlavním faktorem pro dosažení vysoké bezpečnostní úrovně tunelu 

zůstane prevence vzniku mimořádných událostí, a pokud k ní již dojde, tak správný postup řešení 

události (v prvních okamžicích jsou důležité hlavně reakce účastníků provozu). Zde sehrává důležitou 

roli především informovanost veřejnosti o pravidlech chování se v tunelu v běžném provozu a o 

správném chování se v případě výskytu závažnější mimořádné události, např. při požáru vozidla. I 

když požár vlastního vozidla je jistě pro řidiče stresovou situací, při které ne každý zachová chladnou 

hlavu, může předchozí znalost základních pravidel chování zabránit katastrofickému rozvoji události. 

Chování řidičů a způsob jejich informování o pravidlech chování se v tunelu je předmětem diskusí i na 

mezinárodní úrovni (PIARC *6+, ITA-COSUF [7]). 

VYBAVENÍ TUNELU 

Technologické a bezpečnostní vybavení tunelového komplexu Blanka splňuje a v mnoha případech 

překračuje minimální bezpečnostní požadavky stanovené evropskou směrnicí vydanou v roce 2004. 

Skutečnost, že všechny pražské automobilové tunely jsou řízeny a ovládány ze dvou dispečerských 

pracovišť, jedno je příslušné pro řízení dopravy a druhé pro sledování a řízení technologického 

vybavení, podmínilo vybavení tunelového komplexu Blanka odpovídajícím monitorovacím, řídícím a 

bezpečnostním vybavením, kompatibilním s ostatními tunely. Důležitý význam celého úseku tunelu 

z hlediska dopravy v Praze a předpokládaná vysoká intenzita provozu stanovily požadavky na vysokou 

spolehlivost navržených technologických systémů s minimálními nároky na údržbu, včetně 

minimalizace provozních nákladů a to zejména nákladů na elektrickou energii. Spotřebu elektrické 

energie ovlivňuje zejména systém osvětlení a větrání. Z tohoto důvodu byla věnována velká 

pozornost právě návrhu systému větrání. Provozní systém větrání v tunelovém komplexu Blanka 

využívá pístového efektu projíždějících vozidel a kombinuje principy polopříčného a podélného 

větrání s lokálním odvodem nebo přívodem vzduchu v jednosměrném tunelu. Za běžného provozu je 

vzduch do tunelu přiváděn převážně vjezdovými portály v kombinaci s lokálními přívody po délce 
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tunelu. Znečištěný vzduch je nuceně odváděn čtyřmi příčně napojenými strojovnami tak, aby byl v co 

nejvyšší míře omezen výnos z výjezdových portálů. Pro odvod tepla a kouře při požáru je v ražených 

úsecích navržen nucený odvod polopříčného systému uzavíratelných otvorů v klenbě tunelu, 

umístěných po cca 80 m. V hloubených úsecích jsou kouř a teplo nuceně odváděny lokálními 

strojovnami nebo pomocí proudových ventilátorů portály. 

 

 

 Obr. 7 Interiér tunelu 

 

 Obr. 8 Axonometrie podzemí v prostoru Letné 

 

 

 Obr. 9 Třípruhový tunel, duben 2012 

ZÁVĚR 

Rozsah celé stavby je unikátní a lze ho srovnat snad pouze s výstavbou pražského metra v 60. až 80. 

letech minulého století. Tomu odpovídá i délka přípravy stavby, množství vyvolaných investic, počty 

přeložek inženýrských sítí, výluky a omezení dopravy včetně MHD a vůbec koordinace a organizace 

celé výstavby. 

Po dokončení celého Městského okruhu bude nabídnuta alternativa k řadě stávajících komunikací, 

bude dále možné reálně přistoupit k omezení průjezdné i cílové automobilové dopravy v oblasti 

uvnitř celého Městského okruhu. Zprovoznění celého Městského okruhu umožní dále zavedení 
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některého ze způsobů regulace dopravy (např.  zpoplatnění komunikací-mýto). Získané prostředky 

z výběru mýta lze zpětně využít např. jako investice do MHD. 

Po dokončení celého komplexu tunelů, plánovaném v březnu roku 2014, vč. povrchového úseku Troja 

spolu s novým Trojským mostem dojde ke značnému zlepšení životního prostředí nejen 

v bezprostředním okolí stavby, v oblasti na hranicích historického centra Prahy zapsaného na seznam 

kulturního a historického dědictví UNESCO. Dnes je tento prostor neúměrně zatěžován průjezdnou 

dopravou se všemi ekologickými, ale i kapacitními důsledky. Zároveň dojde k dalšímu rozšíření pro 

život města nezbytně důležitých hlavních komunikací, v souladu s předpoklady stanovenými 

v platném územním plánu hlavního města Prahy. Jistě obrovským přínosem celé stavby je revitalizace 

přilehlých doposud zanedbávaných území ve zcela nové parky. 

Severozápadní část Městského okruhu s tunelovým komplexem Blanka není poslední chybějící části 

ochranné komunikační obálky centrální části Prahy. V přípravě je ještě zbývající východní úsek se 

souborem staveb Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka – Štěrboholská radiála a 

s Libeňskou spojkou. Délka zbývající části je cca 8,8 km. 

Použité zdroje 
[1] Directive 2004/54/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on minimum 

safety requirements for tunnels in the trans_European road network. Official Journal of the European 

Union L 201/56 of 7 June 2004. 

[2] ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací, Český normalizační institut, Praha, 2006. 

[3] Eltodo EG, a.s.: Technické podmínky TP 98-Z1 – Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací. 

MD ČR, Praha, 2010. 

[4] Eltodo EG, a.s.: Technické podmínky TP 154 – Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací. 

MD ČR, Praha, 2010. 

[5] Nařízení vlády ze dne 20. července 2009 o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací 

delší než 500 m. Sbírka zákonů 2009, částka 79, str. 3622, 2009. 

[6] The World Road Association (PIARC), Technical Committee C3.3 Road Tunnel Operation: Human Factors and Road 

Tunnel Safety regarding Users. 2008.    

[7] International Tunnelling and Underground Space Association, Committee on Operational Safety of 

Underground Facilities (ITA-COSUF): Internal Workshop on ‘Safety Challenges’. Lyon, November 

2009.Directive 2004/54/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on minimum 

safety requirements for tunnels in the trans_European road network. Official Journal of the European 

Union L 201/56 of 7 June 2004. 

[8] Dokumentace přínosů a důsledků staveb č. 0081, č. 0094 a č. 8313 jako nezbytné součásti 

automobilového dopravního systému hl. m. Prahy.  SATRA spol. s r.o. a kol., Praha, 12/2007.  

 

 

  



 

~ 41 ~ 
 

Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě – dopravní terminál 
 

Ing. Jiří Tichý VŠB-TU Ostrava, Ing. Navrátilová Margita, Ostravské komunikace a.s. 

 

Dopravní uzel Svinov, zprvu jen uzel železniční dopravy, se postupně rozvíjel především na základě 

podmínek, které dostaly základ zprovozněním tehdejší „Severní dráhy (parostrojní dráhy) císaře 

Ferdinanda“ z Vídně do Haliče v tomto úseku to bylo dne 1. května 1947. Na tuto dráhu byla 

postupně ve Svinově v roce 1872 napojena „Moravsko-slezská ústřední dráha“ z Olomouce přes 

Krnov do Opavy a pak místní elektrické tramvajové dráhy, a to v roce 1907 dráha „Moravská Ostrava 

– Hulváky – Svinov“ a v roce 1911 místní dráha „Svinov – Klimkovice“. Tím v podstatě vznikl ve 

Svinově významný dopravní uzel, pro tu dobu nejvýkonnější pozemní dopravy – železniční, v regionu.  

Postupem doby, jak se funkčně začleňoval Svinov do organismu rozvíjejícího se města a rozvíjely se 

další druhy dopravy, zvyšovala se i dopravní úloha tohoto dopravního uzlu. V 70. a 80. letech 

minulého století zde dosahoval denní obrat cestujících v železniční dopravě okolo 40 tisíc a uzel 

začal plnit dominantní úlohu v regionální osobní dopravě.  

Postupný nárůst individuální automobilové dopravy ve městě, a to jak vnitřní, tak i především vnější 

vyvolával potřebu jejího omezování systémovými opatřeními zejména ve vztahu k centru a vybraným 

oblastem města. Z tohoto důvodu, a návazně na již existující dopravní význam, byl dopravní uzel 

Svinov vybrán v rámci zpracování Generálního dopravního plánu města Ostravy v roce 1996 jako 

jeden ze záchytných přestupních uzlů především vnější dopravy města. Hlavně mělo jít o posílení 

přestupních vazeb mezi IAD vnější a MHD včetně veřejné osobní dopravy (VOD) integrované. 

Na celkové řešení byly vypracovány urbanistická a dopravní studie, které měly za úkol definovat 

funkční rozložení ploch a objektů a úlohu dopravy v daném území.  

Průběh vývoje intenzit individuální automobilové dopravy v dané lokalitě na profilu ulice Opavské – 

sil. II/479 je zřejmý z tabulky 1. 

Rok  Intenzita voz za 16 hod Poznámka  

1975 17 315  

1985 12 475 rekonstrukce komunikace 

1990 23 501  

1995 30 172  

2000 35 004  

2005 40 192  

2010 45 184  

                 Tab. 1 Vývoj denních intenzit IAD na ulici Opavské v úseku Svinov – Nová Ves 

 

Provedení rekonstrukce uzlu bylo rozděleno do dvou časových i investičních etap. Důvodů pro 

rozdělení bylo více. Především se jednalo o vytvoření alespoň uspokojivých podmínek pro účastníky 

mistrovství světa v ledním hokeji při jejich příjezdu do Ostravy. Vzhledem k časovým možnostem pro 

realizaci rozsahu výstavby celého terminálu, nevyřešené vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům a 

technickou náročnost opravy silničních mostů v trase silnice II. třídy č. 479 (ulice Opavské) v místě 

terminálu byla výstavba terminálu rozdělena na zmíněné dvě etapy schopné samostatného provozu. 

 

První etapa  
Byla realizována v období srpen 2004 – červen 2006 za finanční účasti Statutárního města Ostravy a 

Českých drah v celkovém objemu 580,6 mil. Kč. Obsahem této etapy byla rekonstrukce plochy 

vlakového nádraží včetně mimoúrovňových přístupů cestujících na nástupiště, rekonstrukce hlavní 



 

~ 42 ~ 
 

výpravní budovy ČD, vybudování parkovišť včetně přístupových komunikací, jižní části 

autobusových zastávek linek městské a příměstské integrované autobusové dopravy a jižní 

odstavné plochy těchto linek. Součástí výstavby bylo také zřízení informačního centra integrované 

osobní dopravy se střediskem pro řidiče městské i příměstské autobusové dopravy. Z provozního 

hlediska tím byly vytvořeny podmínky pro ukončení autobusových linek příměstské integrované 

osobní dopravy především z opavské oblasti regionu a vybraných linek MHD. Parkovací kapacity byly 

následně doplněny o parkovací objekt o kapacitě 100 míst pro osobní vozidla provozovaný jeho 

investorem firmou KOMA.  

 

 
                                           Obr. 1 První etapa rekonstrukce terminálu Svinov – stávající stav 

 

Lze konstatovat, že tím vznikla prvá etapa dopravního terminálu s již existujícími přestupními 

vazbami regionálními z IAD příměstské na VOD železniční a městskou autobusovou a tramvajovou 

(tedy systém P + R). Je však bohužel nutno uvést, že z hlediska provozně organizačního, tj. zejména 

uznávání jízdních dokladů jako parkovacích lístků a naopak včetně cenových výhod vzájemného 

propojení, tento systém příliš podporován nebyl a není.     

 

Druhá etapa  
Ta je v současné době v realizaci a její uvedení do provozu se předpokládá na jaře roku 2013. Na 

financování se podílí dva subjekty, a to Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj. Celkové 

náklady na realizaci byly projektantem odhadnuty ve výši 800 mil. Kč. Z nichž 615 mil. Kč jsou náklady 

Statutárního města Ostravy (obsahují demolice pěšího plata, prodloužení ul. Peterkovy, dobudování 

severní části autobusových zastávek, rozšíření nástupních ploch zastávek tramvají na mostech a 

vybudování pěšího plata a eskalátorů z ul. Peterkovy na zastávky na mostech) a 185 mil. Kč jsou 

náklady Moravskoslezského kraje (oprava obou silničních mostů na ul. Opavské sil. II/479, výstavba 

dvou okružních křižovatek v místech napojení silničních ramp na ulici Bíloveckou silnici III. třídy a 

homogenizace této komunikace). 
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Celková realizace druhé etapy je dále rozdělena do dvou časových fází, kdy v první fázi rekonstrukce 

bude probíhat prodloužení dnes slepé ulice Peterkovy (ukončena u podchodu ČD) směrem pod 

Svinovské mosty až k ulici Bílovecké do místa křižovatky se severní silniční rampou ulice Opavské. 

Takto dostavěná ulice Peterkova budou sloužit jako objízdná trasa, při rekonstrukci ulice Bílovecké a 

výstavby obou okružních křižovatek na této komunikaci. K prodloužení Peterkovy dochází z důvodu 

vybudování severní části bezbariérového autobusového terminálu pod Svinovskými mosty (zastávky a 

odstavné plochy pro autobusy příměstských integrovaných linek, především z oblasti Nového Jičína a 

autobusy městské hromadné dopravy). Zároveň s činností budování tohoto dopravního propojení, 

bude docházet i k rekonstrukci kanalizace, která je umístěna pod ulicí Peterkovou. Následně bude 

zrušena stávající plocha autobusových zastávek mezi pěším platem a ulicí Bíloveckou. 

Druhou fází je samotná rekonstrukce prostoru autobusových a tramvajových zastávek na Svinovských 

mostech a přístupů k těmto zastávkám. Ve spojitosti s touto činností, bude docházet i k rekonstrukci 

povrchu vozovek jednotlivých jízdních pásů a to nejprve směrem do centra města a následně pro 

směr do Poruby. Automobilová doprava bude v tomto období svedena na aktuálně 

nerekonstruovanou část mostů. Součástí této rekonstrukce je i vybudování bezbariérových přístupů 

na jednotlivá nástupiště a to pomocí eskalátorů a výtahů z autobusových zastávek v prostoru ulice 

Peterkovy.  

Konečné řešení druhé etapy je zřejmé z obrázku č. 2. 

Dokončením a zprovozněním druhé etapy rekonstrukce terminálu Svinov dojde ke kompletaci a 

propojení dopravní nabídky individuální automobilové a veřejné osobní hromadné železniční i 

silniční dopravy v oblasti stavebně technické.  

V době zprovoznění terminálu zde bude existovat tato dopravní nabídka: 

- 7 tramvajových linek s možností dosažení všech částí města Ostravy, 

- 31 autobusových linek integrovaného dopravního systému (Z toho 9 městských a 22 

příměstských) s rezervou zapojení dalších příměstských linek, 

- 20 integrovaných vlakových linek regionálních a všech vlakových spojů zastavujících ve stanici 

Svinov, 

- 200 parkovacích míst s rezervou pro dalších cca 150 míst. 

 

Je důležité pro další optimální využití rekonstruovaného terminálu „Svinovské mosty“ návazně na 

stavebně technické podmínky zajistit vhodné provozně organizační podmínky pro vzájemné 

propojení výše uvedených nabízených dopravních kapacit.  

Mezi ně patří zejména: 

- propojení nabídky všech parkovacích kapacit (parkovacího domu KOMA a parkoviště na 

ploše) s regionální vlakovou dopravou a především městskou a příměstskou HD v systému 

P+R (jednotný doklad za parkování a jízdné HD), 

- propojení parkovací nabídky všech parkovacích kapacit s vlakovou dopravou dálkovou 

(organizace odbavování vozidel při příjezdu i odjezdu), 

- propojení vlakové dopravy s městskou HD (především jde o návaznost vlak – tramvaj, kde 

pěší docházka je na podmínky terminálů příliš velká).  
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                         Obr. 2 Celková situace části terminálu Svinov po realizaci druhé etapy 

 

Organizace dopravy po dobu stavby druhé etapy 
Vzhledem k důležitosti terminálu Svinovských mostů v nad-regionálním dopravním systému kraje a 

města, nebude provoz a odbavování cestujících v tomto uzlu po dobu rekonstrukce přerušeno, jen 

dojde k reorganizaci a přesunu zastávek do předpolí mostů (směr Poruba) a pohyb cestujících bude 

koordinován ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava, Koordinátorem ODIS a ostatními 

dotčenými dopravci. 

V zásadě bude provoz na Svinovských mostech v době stavby rozšíření nástupních ploch VOD 

zachován avšak s omezení průjezdu IAD především ve směru do centra Ostravy (rekonstrukce 

jižního mostu). Pro tento dopravní směr bude průjezd zamezen. Hlavní objízdná trasa je podle 

projektu vedena ve směru od Opavy pro individuální automobilovou dopravu po silnici I/11 - ul. 

Opavská s odbočením u restaurace Slovan na ul. 17. listopadu, po silnici II/647 na dálniční přivaděč 

v Klimkovicích, po dálnici D1 na mimoúrovňovou křižovatku (dále MÚK) Místecká, po nové 

přeložce silnice I/56 ul. Místecká, napojení na silnici III/4793 ul. Vítkovická a II/479 ul. 28. října v 

oblasti Karoliny. Vedení této objízdné trasy včetně prostoru uzavírky je zřejmé z obrázku 3. Toto 
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řešení je však naprosto nelogické a z hlediska řidičů (především znalých dopravní situace, což se u 

většiny předpokládá) nepřijatelné. K dispozici je zcela evidentně rychlejší a kapacitní trasa po silnici 

I/11 – ulici Rudné a po silnici I/58 ul. Plzeňské po níž lze dosáhnout centra nebo cílů jízd v oblasti 

Mariánských Hor daleko snadněni a rychleji. Rozdíl délek tras mezi navrženou objížďkou příslušnými 

orgány a zde doporučenou je 3 – 7 km podle cíle cesty. Je skutečností, že intenzity dopravy na ulici 

Opavské v úseku mezi Svinovem a Novou Vsí jsou jedny z nejvyšších v Ostravě a dosahují ve 

špičkovém období pracovního dne hodnot 4 500 voz/hod v obou směrech, což je cca 2 250 voz/hod 

na jeden dopravní směr, tedy například směr do centra, jehož intenzita byla (nebo měla být) limitující 

pro posouzení propustnosti přejezdu přes tramvajovou dráhu v místě stavby. Toto posouzení 

prokázalo, že kapacitně jednopruhový přejezd v místě stavby nevyhoví (uvedena kapacita 382 

voz/hod oproti již zmíněné špičkové intenzitě 2 250 voz/hod) a proto bylo nutno vést dopravní 

zatížení po jiné trase. Kapacity komunikací v rychlejší objízdné trase sil. I/11 ulice Rudné a sil. I/58 

ulice Plzeňské nejsou v obdobích dopravních špiček zcela naplněny a tudíž nebyl důvod vést 

objízdnou trasu po dálnici a sil. II/467 přes obec Klimkovice. Porovnání maximálních intenzit a 

mezních hodnot kapacit úseků obou uvedených komunikací je provedeno dle ČSN 73 6110 viz tabulka 

2 (pro podíl 25% těžkých vozidel). Z porovnání je zřejmé, že i kdyby všechna vozidla využila objízdnou 

trasu v ulicích Rudná a Plzeňská (což není prakticky možné, předpoklad je cca 80%), nebudou mezní 

kapacity obou komunikací v období špičky překročeny. V objízdné trase je hlavní kapacitní problém 

v úseku ulice 17. Listopadu a to od křižovatky u Slovanu (tedy křižovatka silnice I/11 ul. 17. listopadu 

se silnicí II/479 ul. Opavskou z níž se převádí objížďka) až po křižovatku sil. I/11 ul. Rudná se sil. I/47 

ul. Klimkovická, tedy v úseku, který je součástí i projektantem navržené objížďky. V tomto úseku je 

k dispozici pro každý směr jízdy po jednom jízdním pruhu (uprostřed s tramvajovou dráhou v úrovni 

vozovky, tedy s případnou možností využití pro objíždění). Komunikaci lze uvést jako typ MST 17/50. 

Úrovňová intenzita ve špičkové hodině se pohybuje okolo 1 200 vozidel (dle ČSN 73 6110 při UKD D) 

na pruh (tedy i na pruh ve směru objížďky). Naměřená špičková hodinová intenzita zde byla v roce 

2010 v jednom směru (směru objížďky) okolo 950 vozidel, což by při navedení zmíněných 2 250 

vozidel jednoznačně přivodilo v daném úseku každodenní trvalý dopravní kolaps. Vzhledem k tomu 

jsou řidiči vozidel užívány jiné trasy (Bílovecká, Trasa F) které reprezentují objemy na objížďce 

v daném úseku v intenzitě cca 950 + 500 vozidel, což zde vytváří „pouze“ lokální kongesce.   

V zájmu zlepšení průjezdnosti města, zkrácení kolon vozidel, alespoň částečnému zrychlení provozu a 

z hlediska bezpečnosti silničního provozu byla provedena následující opatření: 

- osazení provizorní světelné signalizace na křižovatce ulic Nad Porubkou – Francouzská, na křižovatce    

  ul.Bílovecká – rampa MÚK Svinov 

-změna přednosti v jízdě na křižovatce Nad Porubkou – rampa F k ul. Rudné 

-změna přednosti v jízdě na kř. Polanecká x rampa z dálnice 

-zúžení provozu do jednoho jízdního pruhu na ul. Rudné před napojením rampy F z důvodu plynulého  

  napojení vozidel z alternativní objízdné trasy 

-úprava signálních plánů na některých stávajících křižovatkách 

-osazení provizorní světelné signalizace na přechodu pro chodce k tramvajové zastávce „Vodárna“ ve  

  směru na Porubu 

-dodatečně bylo provedeno osazení provizorní světelné signalizace na nově zřízeném přechodu pro  

  chodce na ul. Bílovecké v prostoru stavby (bezpečné převedení chodců ze Svinovských mostů na  

  autobusové stanoviště pod mosty). 

Zde nezbývá než připomenout absenci již léta připravované a diskutované stavby „severního spoje“, 

tedy komunikace propojující severní část Poruby (Pustkovec, Martinov) přes dálnici D1 do centra 

města, která by přenesla potřebné dopravní zátěže vyplývající z uzavírky zmíněné části Svinovských 

mostů.      
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Pro porovnání obou objízdných tras, tedy trasy stanovené v projektu viz obrázek 3 a trasy po ulicích 

Rudná a Plzeňská lze uvést teoretické rozdíly ve spotřebě pohonných hmot za jeden pracovní den a 

ztráty času (při užití trasy dle projektu 80% vozidly): 

- spotřeba pohonných hmot cca 400 l u osobních vozidel a 350 l u vozidel těžkých (nákladních), 

- časová ztráta cca 10 minut pro jedno vozidlo. 

 V opačném směru (tedy rekonstrukce severního mostu) nejsou pro danou stavbu předpokládány 
rozsáhlejší uzavírky. V současné době probíhá příprava organizace dopravy. Je opět zpracováván 
model zatížení komunikační sítě pro různé alternativy omezení provozu. Na základě výsledků a 
doporučení bude zpracován návrh změn organizace dopravy v dotčené oblasti. 
 

 
             Obr. 3 Schéma objízdných tras po dobu uzavírky silničního mostu směr do centra Ostravy 

 

Komunikace  Intenzita ve špičkové 
hodině jeden směr 

včetně objížďky 

Mezní kapacity jízd 
pásu se 2 jízdními 

pruhy voz/hod 

Poznámka  

Sil.I/11 ul. Rudná 1 950+2 250= 4 200 4 200 25% těž. voz. 

Sil. I/58 ul. Plzeňská 1 350+2 250= 3 600 4 200 25% těž. voz. 

Tab. 2 Porovnání špičkových intenzit a mezních hodnot kapacit komunikací v trase objížďky 

Zdroje: 

www. Statutární město Ostrava.cz 
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Zprovozňování nových dopravních staveb v Praze 
– Vysočanská radiála – I. stavba 

 

Ing. Vladimír Kadlec – TSK Praha, ÚDI 

1. Úvod 

Život ve velkých městech není představitelný bez přemísťování osob a zboží. S rozvojem 

individuálního motorismu dochází na jedné straně ke zvyšování komfortu a pohodlí při přepravě od 

dveří ke dveřím, na druhé straně vysoký počet automobilů vytváří značné nároky na dopravní 

infrastrukturu a přináší další nepříznivé účinky na prostředí města. 

Poslední silná vlna rozmach automobilismu v Praze nastala v závěrečné dekádě minulého století. 

Počet registrovaných automobilů se více než zdvojnásobil a dopravní výkony automobilové dopravy 

dosáhly téměř trojnásobku. Dopady těchto skutečností vedly k tomu, že bylo nutno se řešením 

obtížné situace zabývat komplexně. Dochází proto jak k regulaci automobilové dopravy, optimalizaci  

řízení dopravy moderními nástroji dopravní telematiky a k ovlivňování dělby přepravní práce ve 

prospěch hromadné a nemotorové dopravy, tak k výstavbě nových komunikací nadřazeného 

dopravního systému.  

2. Nadřazená komunikační síť 

Nadřazený komunikační systém je v Praze postupně budován jako soustava dvou okruhů a sedmi 

radiál. 
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Vnější komunikaci obepínající město tvoří Pražský okruh,  jehož výsledná délka bude činit cca 82 km. 

V současné době je tohoto okruhu v provozu cca polovina a další úseky jsou v přípravě. Tato 

komunikace má za úkol převádět dopravu vůči městu tranzitní a to osobní i nákladní, distribuovat 

dopravu cílovou/zdrojovou na vhodné radiální komunikace podle cíle ve městě a sloužit pro 

tangenciální dopravní vztahy ve vnější části města.  

Městský okruh má za cíl chránit centrum města před zbytnou automobilovou dopravou, soustředit na 

sebe distribuci vnitroměstských tangenciálních jízd a stát se obálkou, přes kterou bude výrazně 

omezen přístup i ostatní nákladní automobilové dopravy do centra, zároveň bude sloužit k objíždění 

centra pro diametrální jízdy. 

Radiály slouží jako spojnice obou okruhů a jsou trasovány tak, aby na sebe soustředily hlavní směry 

poptávky po radiální dopravě mezi okrajovou a střední částí města. V současné době jsou 

zprovozněny v celé délce radiály chuchelská, chodovská, štěrboholská, prosecká, částečně radiála 

radlická a nově východní část vysočanské radiály (usnesením Rady h.m.Prahy č. 262 z 13.3. 2012 byl 

pro tuto komunikační stavbu přijat název „Novopacká“ shodně s již dříve provozovaným úsekem 

silnice R10 překračující hranici města ve směru na Mladou Boleslav). V plánu je radiála břevnovská a 

vnitřní části radiál radlické a vysočanské. Nejzatíženější stávající radiálou je radiála chodovská, na 

které je dosahováno v úseku u Jižního Města obousměrné intenzity přes 107 000 vozidel za den. 

 

3. Tranzitní automobilová doprava  

S ohledem na atraktivitu milionového města je tranzit osobní automobilové dopravy vůči území 

Prahy relativně malý (podle provedených průzkumů na úrovni kolem 17%)  ve srovnání s dopravou, 

která má ve městě oba konce nebo jenom zdroj či cíl.  

Významnější je podíl tranzitní nákladní automobilové dopravy, podle průzkumu provedeného 

v loňském roce dosahuje v průměrném pracovním dnu podíl jízd nákladních vozidel, která oblastí 

Prahy pouze projížděla, hodnoty přes 50% z celkového počtu jízd těchto vozidel. V roce 2011 

překračovalo hranici pražské oblasti (ve stopě Pražského okruhu) cca 40 000 vozidel v jednom směru 

za den (0–24h). Tyto skutečnosti významně ovlivňuje uspořádání sítě dálnic a rychlostních 

komunikací v České republice, jejichž významná část se vzájemně protíná právě v Praze.  

Efektivní využití nadřazené komunikační sítě pro přenos tranzitní těžké nákladní automobilové 

dopravy je aktuální úlohou posledního období. V roce 2010 byla zprovozněna  významná část 

Pražského okruhu v jižní části Prahy, která spojila  dálnice D1 a D5. Jejím důležitým přínosem bylo 

právě přenesení tranzitní nákladní dopravy na tento okruh a uvolnění extrémně přetížené jižní části 

Městského okruhu pro jízdy vnitroměstské. Další důležitou nově zprovozněnou stavbou je východní 

část vysočanské radiály.  
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4. Komunikace Novopacká  -  vysočanská radiála 1. část 

Východní úsek vysočanské radiály, nejnovější úsek pražské nadřazené komunikační sítě – komunikace 

Novopacká byl zprovozněn v listopadu 2011. Tato komunikace byla vybudována jako kapacitní 

komunikace dálničního typu. Jedná se o čtyřpruhovou, směrově rozdělenou místní komunikaci I. třídy 

kategorie MR 24,5/80 v délce 5 km. Stavba byla zahájena v závěru roku 2006, postup výstavby byl 

ovlivněn nutností vyřešit komplikované majetkoprávní vztahy v sledované trase (stavba byla 

rozdělena na tři samostatně připravované a realizované etapy). Celkové náklady stavby dosáhly 

2.500.000 tis. Kč z toho ze zdrojů SFDI 2.085.000 tis. Kč. 

Komunikace je trasována mezi mimoúrovňovým křížením s ulicí Kbelskou ve Vysočanech a 

mimoúrovňovým křížením s Pražským okruhem na západním okraji Horních Počernic. Trasa ve své 

východní části mimoúrovňově křižuje  železniční trať ČD (Praha – Všetaty). Přibližně na prostředku 

nového úseku byla vybudována mimoúrovňová křižovatka s ulicí Lipnickou. Součástí stavby byla i 

výstavba dvou biomostů v kilometru 1 a 2 ve staničení od ulice Kbelské (mostní konstrukce o rozpětí 

cca 50 m, šířky 30 a 40 m) pro umožnění přechodu živočichů přes radiálu. Přes biomost v km 2 je 

rovněž vedena cyklostezka, navazující na ulici Za Černým Mostem a při severní straně radiály 

pokračující k Satalicím. Tento cca 1 km dlouhý úsek je součástí cyklotrasy do budoucna zamýšlené 

k dalšímu prodloužení směrem na Vinoř a dále do extravilánu. 

   

V mimoúrovňové křižovatce radiály s ulicí Kbelskou je stavebně založeno předpokládané pokračování 

výše popsané trasy radiály (vysočanská radiála, úsek Městský okruh – Kbelská jako 2. část) směrem 

k dopravnímu uzlu Balabenka. Pro vedení této trasy bylo zpracováno několik variant, dosud však 

nebyla vybrána výsledná varianta pro pokračování projektové přípravy stavby. Mimoúrovňová 
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křižovatka s Pražským okruhem byla vybudována rovněž v etapové podobě. Ve výhledu bude do této 

křižovatky zaústěno další severní rameno, které připojí stavbu 520 Pražského okruhu úsek Březiněves 

– Satalice. Tato stavba okruhu bude pravděpodobně vybudována jako poslední a zprovozněná část 

vysočanské radiály (kom. Novopacká) bude v dotčeném sektoru dlouhodobě plnit funkci Pražského 

okruhu společně s ulicí Kbelskou. 

 

5. Dopravní význam a efekt nové stavby vysočanské radiály a způsoby jejího 

ovlivňování z hlediska provozu nákladní automobilové dopravy 

Od zprovozněného úseku vysočanské radiály se očekával příznivý dopad na dopravní poměry včetně 

důsledků na zlepšení životního prostředí v okolí komunikací, které přenášely dopravní zátěž před 

zprovozněním této radiály. 

S ohledem na přípravu organizace dopravy těžké nákladní dopravy v širším okolí této stavby byl ještě 

před jejím zprovozněním proveden odhad směrování nákladní dopravy. Vycházelo se při tom z relací 

získaných při směrovém dopravním průzkumu provedeném na jaře 2011 s tím, že bylo 

předpokládáno využití zejména pro relace D8– R10, D8– D 11 a D8– I/12, pro něž je nová trasa 

spontánně nejvhodnější. Výsledek tohoto odhadu je patrný na obrázku 1. 

  

      

Při uvedení nové stavby do provozu byl dále sledován záměr maximálně novou trasu využít, a to i ke 

zklidnění ulice Průmyslové. Pro tento účel bylo proto osazeno směrové dopravní značení navádějící 

dálkovou dopravu na stopy komunikací vysočanská radiála 1.část, Pražský okruh a štěrboholská 

radiála. 

V době zprovoznění bylo toto značení aktivní a průzkum provedený v lednu 2012 cca 2 měsíce od 

zprovoznění prokázal, že díky dopravnímu značení novou stopu využívá i značná část další nákladní 

dopravy, takže celkový objem převýšil původní předpoklady viz. 

obrázek 2. Nasčítaná obousměrná intenzita nákladní dopravy na 1. části vysočanské radiály dosáhla 

hodnoty v řádu 5 000 nákladních vozidel za den. Podíl těžkých nákladních vozidel a návěsových 

souprav zde překračuje 85% intenzity nákladní dopravy. 

Dalším krokem uplatněným v posledním období je snaha o ještě větší omezení provozu nákladní 

dopravy na ulici Průmyslové s cílem uvolnit ji především pro ostatní dopravu a dosáhnout snížení 
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negativních účinků provozu nákladní dopravy. Dopravním značením byl proto provoz na ulici 

Průmyslové a Kbelské ve dvou úsecích pro nákladní automobily nad 12t celkové hmotnosti zcela 

zakázán viz obrázek 3. Tranzitní nákladní doprava je tak z ulice Průmyslové nasměrována na trasu 

využívající Štěrboholskou spojku, Pražský okruh a vysočanskou radiálu. 

 

Výsledky uplatněného opatření budou podrobeny dopravnímu průzkumu s časovým odstupem po 

stabilizaci dopravy. Očekává se další nárůst nákladní dopravy na vysočanské radiále.  

 

6. Závěr 

Zprovozněním  1.části vysočanské radiály bylo dosaženo stavu, při kterém jsou odlehčeny o průjezdní 

dopravu přetížené ulice Kolbenova a Chlumecká mezi obytnými lokalitami Černý Most, Kyje – Hutě, 

sídliště Lehovec či Hloubětín. Dopravním značením je na novou trasu nasměrována těžká tranzitní 

nákladní doprava. Nová komunikace společně s ulicí Kbelskou dlouhodobě zastoupí severovýchodní 

část Pražského okruhu (stavbu 520) a umožní propojení dálnice D8 s dálnicí D11 a rychlostní 

komunikací R10 mimo obytnou zástavbu. 

Celková délka komunikační sítě v Praze činila k roku 2011 cca 3900 km. Z komunikací hlavní sítě, která 

má ve svém cílovém stavu dosáhnout délky 210 km je v provozu téměř polovina.  Již v této provozní 

podobě se na hlavní komunikační síti tvořící 2,5 % délky všech komunikací odehrává více než třetina 

dopravních výkonů. V cílovém stavu při 5% podílu z celkové délky komunikací se očekává dosažení 

nadpolovičního podílu z celkového dopravního výkonu ve městě.  

V oblasti nákladní automobilové dopravy nadřazená komunikační síť přenáší nadpoloviční výkon již 

v současné době.  
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Nadřazená komunikační sítě svou atraktivitou na sebe navazuje velký objem dopravy, její existence 

současně vytváří podmínky pro další regulaci automobilové dopravy v centrální části města.  

Nezanedbatelný faktorem přínosu zprovozňování nové nadřazené komunikační sítě je i zvýšení 

bezpečnosti provozu. Podle statistiky dopravních nehod, vedené policejním prezídiem ČR, dochází 

v Praze na nadřazené komunikační síti v průměru cca k 2,5 nehodám na milion vozokilometrů 

zatímco na „ostatní“ komunikační síti je tato hodnota více než dvojnásobná na úrovni 5 – 6 nehod na 

milion vozokilometrů. 
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III.  Zavádění inteligentních dopravních systémů na 

silniční síti ČR 
Garant – Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., ČVUT Praha 
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Národní dopravní informační centrum v Ostravě 
 

Ctirad Weissmann , Ing. Petr Mahdal, ŘSD ČR – odbor silniční databanky 

 

Činnost Národního dopravního informačního centra (NDIC), jež je součástí odboru silniční databanky 

ŘSD ČR, byla zahájena v roce 2005.  

Od roku 2008 působí v nových prostorách na adrese Slovenská 1142/7, Ostrava - Přívoz. Činnost 

vykonává celkem 16 operátorů v nepřetržitém provozu. 

 

obr. 1 - dispečink NDIC 

 

 

 

Národní dopravní informační centrum jako subsystém Jednotného systému dopravních informací ČR 

slouží pro kontrolu, autorizaci, ověření a poskytování informací a dat o nehodách, dopravních 

situacích a jiných skutečnostech, jež mají vliv na dopravu na pozemních komunikacích. Zpracovává 

informace z různých zdrojů, včetně systémů dopravní telematiky.  

 

NDIC zajišťuje na základě §124 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění, v souladu s prováděcí 

vyhláškou č. 3/2007 Sb. o celostátním dopravním informačním systému a usnesením Vlády ČR č. 590 

z 18.5.2005 Sb. sběr, zpracování, sdílení, publikování a distribuci dopravních informací a dopravních 

dat ve prospěch: 

 

- účastníků silničního provozu 

- složek integrovaného záchranného systému 

- subjektů krizového zřízení a obranného plánování 

- orgánů, organizací a institucí veřejné správy 

- médií 

- přepravců a dopravců  

 

a všech dalších uživatelů pozemních komunikací (včetně jejich součástí) 
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Informace a data ve prospěch NDIC poskytují: 

 

Z agendových systémů: 

- Policie ČR 
- Hasičský záchranný sbor 
- Zdravotnická záchranná služba 
- Správci komunikací všech kategorií 
- Silniční správní úřady všech úrovní 
- Obecní a městské policie 
- Celní správa 
- ČHMÚ 
- Vlastníci, správci nebo provozovatelé inženýrských sítí 
- Přepravci nadměrných, popř. nebezpečných nákladů 
- Český rozhlas 
- Asistenční služby 
- … 

 

Z telematických systémů: 

- dohledový kamerový systém – více než 230 kamer 
- detekce intenzit dopravy – cca 200 detektorů 
- silniční meteorologický systém – cca 275 meteohlásek 
- systém elektronického mýta 
- systém liniového řízení provozu SOKP 
- detekce kolon a sledování dopravního proudu 
- řídicí systémy tunelů 
- dopravní informační centra měst 
- detekce jízdy vozidel v protisměru 

 

obr.2 - schéma JSDI 
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Systém NDIC obsahuje tyto hlavní části: 

 

- Subsystém „Dispečerský dohled“ poskytuje dispečerovi ucelený přehled o aktuální dopravní 

situaci a dohled nad technickým stavem telematických zařízení. Zajišťuje sběr veškerých 

informací o stavu dopravy z různých zdrojů. Na výskyt nestandardních událostí reaguje 

alertním hlášením. 

- Subsystém „Řízení provozu“ pomocí báze pravidel vyhodnocuje definované stavy dopravní 

situace a navrhuje řešení s využitím připravených řídicích scénářů. 

- Aplikace pro dopravní inženýry nabízí dopravně inženýrská data pro provádění analýz a 

statistik. 

- Subsystém „Poskytování dopravních informací“ zajišťuje publikování a distribuci komplexních 

dopravních informací pomocí různých zdrojů: 

 

Nejdůležitější zdroje výstupů z NDIC: 

 

- V současnosti operátoři NDIC ovládají cca 100 informačních tabulí na dálnicích a 

rychlostních silnicích. 

- Na informování řidičů je zaměřen i dopravní portál www.dopravniinfo.cz. Tento byl 

ohodnocen 3. cenou v prestižní kategorii Projekt roku Křišťálové lupy českého internetu. 

V roce 2011 bylo z NDIC na dopravní portál odesláno celkem 3 129 124 zpráv. 

 

                Statistika návštěvnosti portálu: 

                Období:                      počet návštěv: 

                1.8.08-31.12.08          283287 

                1.pol./09                     537069 

                2.pol./09                     549878 

                1.pol./10                     847693 

                2.pol./10                     948391  

                1.pol./11                     713264 

                2.pol./11                     879214 

 

- Všechna data jsou umístěna na Datové distribuční rozhraní, kde jsou zdarma na základě 

smlouvy k dispozici pro zájemce z řad médií, dopravců, automotoklubů, asistenčních 

služeb atd. 

- Prostřednictví vysílačů ČRo a služby RDS-TMC poskytují informace do navigačních 

přístrojů. 

http://www.dopravniinfo.cz/
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Hlavním cílem Národního dopravního informačního centra a poskytovaného dopravního servisu je 

přispívat ke spolehlivému, funkčnímu, efektivnímu, bezpečnému a k životnímu prostředí šetrnému 

provozu na dálnicích a silnicích v ČR. 

obr.3 - ZPI 

 

obr.4 - kamery 
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obr.5 - meteostanice 

 

 

obr.6 - automatické sčítače 
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Současný stav a další rozvoj telematiky v ČR 
 

Ing. Roman Srp, Sdružení pro dopravní telematiku 

 

Anotace 
Cílem přednášky je z pohledu národní asociace ITS (Inteligent Transport Systém & Services) zhodnotit 

dosavadní stav implementace dopravní telematiky v České republice a upozornit na aktuální témata a 

problémy spojené s rozvojem dopravní telematiky v dalších letech. 

 

Úvod 
Dopravní telematika (ITS - Inteligent Transport Systems & Services) se zabývá využitím informačních a 

komunikačních technologií s cílem zvýšit přepravní výkony, ekonomiku, efektivitu, bezpečnost, 

ekologii a komfort dopravy. Mezi základní funkce ITS aplikovatelné ve všech dopravních módech patří 

řízení a regulace dopravy, funkce inteligentních vozidel, elektronické poplatky, řízení záchranných 

složek, management veřejné hromadné dopravy, plánování cest, poskytování dopravních informací, 

řízení vozového parku a logistika přepravy nákladů. 

 

V návaznosti na tradici vědy, výzkumu a existující průmyslovou základnu patří obor české dopravní 

telematiky k nejvyspělejším v Evropě. Současný rozsah implementace ITS v ČR je přesto relativně 

nízký, společenské klima a regulační prostředí z pohledu ITS také není na dostatečně vysoké 

požadované úrovni. Proto Sdružení pro dopravní telematiku již v r. 2010 přišlo s iniciativou Manifest 

rozvoje ITS v ČR *1+ s cílem formulovat klíčové směry rozvoje a implementace dopravní telematiky v 

ČR do roku 2020, identifikovat hlavní překážky rozvoje a navrhnout způsoby jejich odstranění. Ačkoliv 

od vydání Manifestu *1+ uběhly již dva roky, převážná část dokumentu zůstává v platnosti a klíčová 

stanoviska oboru ITS byla v uplynulých dvou letech upřesňována v dalších pozičních dokumentech: 

Zadávání zakázek na dopravní telematiku *2+, Potřeba strategického plánu ITS *3+, Strategie 

udržitelného financování silniční infrastruktury *4+, Interoperabilita elektronických odbavovacích 

systémů (EOC) pro cestující ve veřejné osobní dopravě *5+, Doporučení základních technických 

parametrů EOC *6+ a Dopravní data: nutná podmínka efektivního dopravního systému v ČR *7+. 

Stav ITS v ČR 
Pozitivním výsledkem a příkladem účinné spolupráce oboru ITS s Ministerstvem dopravy ČR v roce 

2011 byla příprava Monitorovací národní zprávy o stavu implementace ITS v ČR dle směrnice ITS 

40/2010/EU *11+. Tato zpráva obsahuje také přílohu, ve které byl detailně popsán, formou tzv. 

projektových karet, stav implementace ITS v ČR v oblasti silniční dopravy s návazností na další 

dopravní módy. Zpráva byla Evropskou komisí vyhodnocena jako třetí nejrozsáhlejší ze všech 

členských zemí EU (po Španělsku a Německu) a lze ji odborné veřejnosti doporučit k podrobnému 

prostudování. 
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Aktuální témata 
V uplynulých letech v dopravní telematice narůstal okruh otázek, diskusních témat a problematických 

okruhů, která nyní vyžadují zcela neodkladnou pozornost složek státní správy, veřejné samosprávy, 

objednatelů, uživatelů ITS a průmyslu a především vyžadují naléhavá řešení. Dílčí témata jsou 

společně s popisem problému a návrhem opatření, z pohledu SDT, uvedena dále. Samostatným 

tématem je pak způsob řešení úkolů a problémů, který má být založen na širším konsensu a má být 

společným úkolem všech institucionálních jednotek: tj. různých sekcí Ministerstva dopravy, 

Ministerstva vnitra, Ředitelství silnic a dálnic, Správy železniční dopravní cesty, krajů, měst, průmyslu, 

oborových asociací, vědecko výzkumných institucí a univerzit. Tyto složky musí pracovat společně a 

koordinovaně a mají mít k této činnosti i jasnou politickou a manažerskou podporu. Nerespektování 

tohoto přístupu je, dle zkušeností SDT, základem všech hlavních problémů v oboru dopravní 

telematiky v ČR. 

(a) Téma: Strategický implementační plán ITS 

Problém: Jak vyplývá z *3+, nemá ČR k dispozici strategický implementační plán ITS 

v jednotlivých dopravních módech. Situace je nejpalčivější v silniční 

dopravě. Výsledkem plánu má být seznam implementací ITS řazených dle 

priorit s uvedením garantovaných finančních alokací a zodpovědných 

institucí. Bez tohoto plánu nelze optimalizovat investice do ITS v ČR, nelze 

kvalitně zpracovat další zprávu pro Evropskou komisi dle 40/2010/EU ani 

plánovat budoucí čerpání kohezních fondů pro ITS. 

Návrh akce: Založit pracovní skupinu při MD CŘ za účasti všech relevantních organizací, 

strukturovat činnost této skupiny a začít s konkrétními aktivitami této 

pracovní skupiny. Pro podporu konkrétních úkolů vybrat na základě 

výběrového řízení zpracovatele dílčích částí Strategického 

implementačního plánu. 

(b) Téma: Zadávání zakázek na ITS 

Problém: Stávající praxe při realizaci zakázek na ITS v ČR nebrání realizaci 

nepromyšlených investic. SDT v *2+ požaduje důsledné používání 

standardů, otevřených rozhraní a transparentní oddělování části ITS od 

dalších částí stavebního díla. 

Návrh akce: Objednatelé by měli při investicích do ITS důsledně postupovat s péčí 

řádného hospodáře, zakázky na ITS by měly být zadávány odděleně od 

stavebního díla nebo jako transparentně definovaná součást stavebního 

díla s vlastním rozpočtem. Ve státním rozpočtu ČR by měly mít projekty 

dopravní telematiky vlastní strukturovanou rozpočtovou kapitolu 

vycházející z akcí a implementací definovaných ve Strategickém 

implementačním plánu ITS viz Téma (a). 

(c) Téma: Plnění závazků vyplývajících z členství ČR v EU 

Problém: Jako člen EU má ČR racionálně, přiměřeně a včas plnit závazky vyplývající 

ze směrnic a nařízení EU, např. Směrnice ITS, Mýtná směrnice, Transport 

White paper 2011, Akční plán ITS. Je třeba systematicky sledovat aktuální 

stav technické normalizace na úrovni ISO, CEN a podporovat aktivní účast 
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ČR v procesu standardizace. Aktuální problém v této oblasti je finanční a 

personální podceňování významu standardizace, která je důležitá nejen 

pro vlastní implementace ITS v ČR, ale také pro konkurenceschopnost ČR 

na zahraničních trzích. 

Návrh akce: Revize problematiky za účasti všech relevantních subjektů, účinná 

koordinace všech složek, hledání stabilních finančních zdrojů vč. 

prostředků určených na VaV. Příprava nového programovacího období EU 

tak, aby projekty ITS byly součástí připravovaných plánů.  

(d) Téma: Dopravní data 

Problém: Ze stanoviska SDT *7+ vyplývá závažná skutečnost: ČR nemá k dispozici 

v potřebné kvalitě a kvantitě homogenní dopravní data o silničním 

provozu. V důsledku tohoto stavu je významným způsobem omezena 

možnost správců komunikací řídit a ovlivňovat dopravní proudy, uživatelé 

nemají kvalitní podklady pro volbu cesty a dopravního prostředku. Veřejný 

sektor pak nemá aktuální data nezbytná pro plánování rozvoje dopravní 

infrastruktury. Bez existence a účinného využití dopravních dat 

v potřebném množství, kvalitě a aktuálnosti považujeme např. za 

neuvážené realizovat rekonstrukce páteřních silničních komunikací, jako je 

D1. Bez dopravních dat zůstává nedostatečně využita kapacita systémů, 

do kterých byly prostředky státu již investovány, např. NDIC. 

Návrh akce: Analyticky upřesnit rozsah, strukturu a časový harmonogram pořízení 

zdrojů dopravních dat, a to v návaznosti na rozvoj systémů pro zpracování 

a využití dopravních dat. Na základě této analýzy naplánovat umístění 

dalších strategických profilových detektorů, využití dat z mýtného systému 

a pořízení plošného zdroje dat FCD (Floating Car Data, viz projektový list č. 

10  Přílohy 1 Zprávy ČR o ITS *11+ pro Evropskou komisi). 

(e) Téma: Systematický rozvoj systémů pro řízení a ovlivňování dopravy 

Problém: Plánování a rozvoj dopravní infrastruktury a souvisejících služeb 

v podmínkách ČR představuje významný úkol. V oblasti ITS mezi hlavní 

otevřené otázky patří organizační, funkční a informační architektura 

systémů pro řízení a ovlivňování dopravy a jejich praktická realizace. 

V této souvislosti vzniká mj. otázka dalšího rozvoje systému NDIC, rozvoje 

algoritmů a dalších systémů pro zpracování, distribuci dopravních dat 

řidičům a cestujícím a vlastní řízení dopravy. 

Návrh akce: Podporovat vypracování konsensuálního názoru na problematiku národní 

architektury informačních a řídících systémů v dopravě v ČR. 

(f) Téma: Interoperabilita el. odbavovacích systémů ve veřejné osobní dopravě 

Problém: Z projektového listu č. 8 Přílohy 1 Zprávy ČR o ITS pro Evropskou komisi 

vyplývá *11+, že téměř 25% prostředků do ITS (nepočítaje mýtný systém) 

bylo v ČR investováno z veřejných prostředků do systémů elektronického 

odbavení cestujících ve veřejné osobní dopravě (EOC). Ačkoliv tyto 
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systémy bezvadně plní svou funkci na úrovni regionální, vzájemná 

propojitelnost systémů není možná. Cestující tak nemá možnost cestovat 

s jedním el. jízdním dokladem v rámci různých IDS a MHD po ČR (Inkarta, 

Opencard, regionální a městské el. karty). Vzniklá situace je důsledkem 

dosavadního neřízeného rozvoje systémů EOC v ČR. Pozitivním výsledkem 

úsilí SDT a MD ČR bylo v r. 2011 jmenování Koordinační skupiny pro 

přípravu standardu interoperability EOC ministrem dopravy. V důsledku 

častých personálních a kompetenčních změn na MD ČR však tato skupina 

ještě nezačala prakticky pracovat. Dalším problémem je prokazatelná 

potřeba určitých finančních prostředků nezbytných pro provedení procesu 

standardizace, který byl jako jediná správná cesta potvrzen na našem 

Czech ITS Foru pořádaném v Bruselu, viz závěry fóra *10+. 

Návrh akce: Určit manažera Koordinační pracovní skupiny pro přípravu standardu EOC 

a začít organizovat činnost této pracovní skupiny. Podporovat úsilí o 

nalezení vhodných finančních zdrojů pro proces vzniku standardu EOC. 

(g) Téma: Multimodální jízdenka pro ČR 

Problém: Závěry Czech ITS Fóra v Bruselu *10+ i vítězství IDOS.cz v soutěži o nejlepší 

evropský cestovní plánovač potvrzují, že koncept tzv. přímé hladké 

mobility (door-to-door seamless mobility) požadovaný Evropskou komisí v 

Transport White paper 2011 [9] je v ČR ve vysokém stavu technologické 

připravenosti. Aktuální problém představuje dosažení dohody o propojení 

rezervačních systémů pro autobusy se systémem ČD. Zájmem cestujících 

ve veřejné osobní dopravě, zájmem státu i Evropské komise je umožnit 

cestujícímu metodou „one stop shopping“ nákup multimodální jízdenky 

na národní a později na mezinárodní úrovni. Takový cíl nemůže být 

blokován případnou nedohodou motivovanou krátkodobými obchodními 

zájmy dopravců nebo provozovatelů rezervačních systémů. 

Návrh akce: Podporovat diskuzi o propojení železničních a autobusových rezervačních 

systémů s cílem dosáhnout v r. 2012 možnosti nákupu multimodální 

jízdenky pro cestující ve veřejné osobní dopravě. 

(h) Téma: Elektronické mýto: 

Problém: Současný systém elektronického mýta v ČR plní funkci, pro kterou byl 

navržen. Aktuálním úkolem v této oblasti je maximální využití 

infrastruktury mýtného systému a mýtných dat pro jiné, než mýtné, 

aplikace a dále pak definice vize rozvoje národního mýtného systému po r. 

2016. 

Návrh akce: Začít systematicky používat data z mýtného systému také jako profilové 

zdroje dopravních dat pro ovlivňování dopravního proudu v ČR. Zvážit 

využití mýtné infrastruktury pro zajištění některých prioritních aplikací 

Směrnice ITS *8+, např. parkovací a rezervační systémy pro kamiony podél 

tranzitních komunikací. Korigovat případné ekonomicky a technicky 

nepodložené návrhy na rozšiřování mýtného systému na silnice nižších 
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tříd. Usilovat o zpracování vize rozvoje národního mýtného systému po r. 

2016. 
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Zkušenosti z provozu liniového řízení na Silničním okruhu okolo Prahy 
 

Ing. Dušan Krajčíř, Eltodo EG 

 

Blíží se 20 měsíců provozu na jihovýchodní části Pražského okruhu, která spojila dálnici D1 a D5 a 

odklonila tranzitní dopravu ČR východ – západ mimo zastavěné území města Prahy. Tato rychlostní 

silnice je díky instalovanému systému liniového řízení dopravy (LŘD) a dalším telematickým 

systémům často nazývána inteligentní dálnicí. Systém LŘD je instalován v celé délce Pražského 

okruhu obousměrně mezi D1 a D5 a na části D1 ve směru do Prahy ve staničení km 22 až km 10. 

 

Jak již bylo mnohokrát i jinde řečeno, jedná se o první instalaci obdobného systému v prostředí České 

republiky, která byla navíc oceněna titulem Česká dopravní stavba roku 2010 kategorie B – Dopravní 

technologie. Veškeré algoritmy a principy řízení vznikaly v rámci skupiny ELTODO na základě výstupů 

projektu vědy a výzkumu MD, č. CG944-033-120, projektu INEP (Systém identifikace nehod a zvýšení 

propustnosti liniových komunikací), jehož byla skupina ELTODO řešitelem. 

  

Samotná technologie užitá pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu je značně rozsáhlá, pro 

představu seznam nejviditelnějších součástí systému liniového řízení dopravy (LŘD): 

 

Portály LŘD: 45 ks 

PDZ na portálech LŘD: 255 ks 

Dopravní detektory: 105 (párů indukčních smyček) 

Počet kamer: 33 ks 

Meteostanice: 12 ks 

ZPI (zařízení pro provozní informace): 7 ks 

 

 

Liniové řízení dopravy 
Pro řidiče je úsek osazený systémem liniového řízení dopravy snadno rozpoznatelný podle portálů 

osazených proměnnými dopravními značkami (PDZ). Průměrná vzdálenost portálů je přibližně 

1300 m. Pod každým z těchto portálů je v každém pruhu instalována dvojice indukčních smyček, 

které detekují průjezdy jednotlivých vozidel a poskytují datový „pohled“ na dopravní proud. Jsou 

detekovány veličiny: rychlost vozidla, směr jízdy, kategorii vozidla, následná mezera a obsazenost 

smyčky. V rámci vnitřních algoritmů systému je dopočítávána lokální hustota provozu a jednotlivé 

veličiny jsou agregovány a vyhlazovány tak, aby byly zanedbány krátkodobé výkyvy v dopravě 

(například shluk vozidel za předjíždějícími se kamiony). Dopravní značení může být aktivováno: 
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 Na základě detekce parametrů dopravního proudu, 

 příchozí událostí z Národně dopravního informačního centra v Ostravě, 

 povelem operátora dopravy, který dohleduje systém z dispečinku v Rudné u Prahy. 

 

 

Obr. 1: Portál LŘD na Radotínském mostě přes Vltavu 

 

Systém liniového řízení dopravy bez zásahu operátora v reálném čase reaguje na aktuální dopravní 

situaci na komunikaci. Jeho cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu spolu se zvýšením 

kapacity komunikace. Uvedené cíle zajišťuje tzv. harmonizace dopravního proudu, která snižuje 

dovolenou rychlost při přednastavených intenzitách dopravy. 

Díky omezení dovolené rychlosti se snižuje rychlost nejrychlejších vozidle v dopravním proudu a 

snižují se rozdíly v rychlostech jednotlivých vozidel. Díky menším rozdílům rychlostí se dopravní 

proud stává plynulejším a díky celkově nižší rychlosti se zkracují následné rozestupy vozidel. Daným 

úsekem komunikace ve stejném čase projede více vozidel, než v úseku bez aktivního omezení. Při 

pohledu na dopravní proud jako na celek omezení rychlosti paradoxně způsobí jeho zrychlení, byť 

některá vozidla jedou pomaleji. 

Popsaný efekt je platný i přes omezení, z nichž jedním je míra akceptace dopravního značení řidiči. Při 

běžném provozu bez přímé asistence hlídek PČR se není možno očekávat úplnou akceptaci 

rychlostního omezení. Z celkového pohledu na dopravní proud jako celek to ale nemá zásadní vliv. 

Harmonizace probíhá při vyšších intenzitách, kdy se vozidla navzájem velmi ovlivňují. Pro popsaný 

efekt nemusí všichni řidiči plně akceptovat rychlostní omezení, ale přesto se omezení promítne do 

rychlostí většiny vozidel. Toto je možno doložit například grafem rychlostí jednotlivých vozidle z rána 

dne 27.1.2011 z úseku dálnice D1 na řezech LŘD na km 16,9 a km 15,4. V uvedené době byl řez km 

16,9 bez omezení, řez km 15,4 s aktivním omezením rychlosti na 120 km/h (díky nájezdu EXIT 15 zde 

byla nepatrně vyšší intenzita vozidel). Přes minimální rozdíl dovolených rychlostí (10 km/h) na 

zkoumaných řezech je znatelná homogenizace dopravního proudu v grafech viditelná zeštíhlením a 

zvýšením červených křivek (s omezením) proti modrým (bez omezení). Do grafu není zahrnut pravý 

jízdní pruh, který byl ovlivněn vozidly z připojovacího pruhu EXITu 15.  
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Obr. 2: rozložení rychlostí jednotlivých vozidel na D1 km 16,9 a km 15,4 ze dne 27.1.2011 

 

Na grafech na Obr. 2 je znázorněno rozložení rychlostí jednotlivých vozidel na SOKP km 16,9 a km 

15,4 vlevo ze dne 27.1.2011. Grafy vznikly v rámci analýz funkce systému LŘD. Pro část s harmonizací 

byla vybrána data z portálu LŘD na km 15,4 získaná při omezení rychlosti na 120 km/h v čase mezi 

7:40 a 8:20. Pro ukázku průběhu rychlostí bez harmonizace bylo vybráno stejné časové období dat 

z portálu km 16,9, který předchází portálu km 15,4. Na grafech je vidět, že i přes mírné snížení 

dovolené rychlosti dochází k homogenizaci dopravního proudu, a to zejména v levém jízdním pruhu. 

Grafy zachycují rychlosti vzorku 600 vozidel, která za projela danými řezy v definovaném období.  

 

Meteorlogická varování 
Kromě harmonizace dopravního proudu systém LŘD poskytuje další funkcionality pro zvyšování 

plynulosti a bezpečnosti provozu. Jednou z nich je například funkce meteorologického varování. 

V rámci této části systém na základě údajů z meteostanic rozmístěných na trase detekuje aktuální 

meteorologickou situaci a na zhoršené podmínky počasí reaguje varováním řidičů nebo i omezením 

dovolené rychlosti. Systém varuje pomocí tří PDZ před nebezpečím smyku, nebezpečím námrazy a 

před mlhou. 

Po zkušenostech nabytých od uvedení do provozu v roce 2010 je možno konstatovat, že 

problematika meteorologických varování je velmi komplexní a složitá. Od uvedení do provozu bylo 

několikrát měněno nastavení této části systému. Byla provedena studie pro optimalizaci 

meteorologického varování a byly zapracovány výsledky termálního mapování nového okruhu. Dá se 

říci, že se postupně daří odlaďovat nastavení systému v oblasti meteorologických varování tak, aby co 

nejlépe poskytoval podporu pro rozhodování operátorů, ale stále je pravdou, že operátor dopravy 

v tomto případě je nejdůležitější v posouzení správnosti detekce meteorologické situace a navrženém 

opatření systémem. 
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Obr. 3: Meteostanice umístěná na SOKP 

 

Například v průběhu letošní zimy při několikerých prudkých sněhových vánicích došlo k situaci, kdy 

dle pohledu kamer na vozovce ležela vrstva sněhu, ale dle vozovkových čidel meteorologických stanic 

byla vozovka mokrá/nasolená. Dané je způsobeno tím, že sněhové vločky dopadající na nasolený 

povrch vozovky postupně roztávají a mění se na vodu. V případě velmi intenzivního sněžení se může 

stát, že sníh připadává rychleji než stíhá zespodu odtávat a poté nastane popisovaný jev. Vozovkové 

čidlo správně detekuje, že je v kontaktu se slanou vodou, ale na ní je vrstva tajícího sněhu která při 

pohledu zhora vypadá jako vrstva sněhová. Adhezní vlastnosti se blíží více vlastnostem sněhu než 

mokré vozovky, ale princip detekce dané omezení nemůže obejít a detekuje stav mokro/nasoleno. 

Zde je prostor pro operátora dopravy, aby posoudil správnost automatické detekce 

meteorologického jevu a případně dle svého uvážení upravil navržené dopravní značení aktuální 

situaci. Popsaný scénář nastal několikrát během letošní zimy 2011/2012.  

Pro další zlepšení systému jsou hledány možnosti rozšíření sledovaných veličin a hlavně jejich 

komplexnímu zpracování, které rozšíří stávající vyhodnocování jednotlivých položek. Při komplexním 

zpracování by byla hledána souvislost s aktuálními srážkami, jejich povahou, stupněm nasolení a 

teplotou. Na základě toho by mohlo být předpověděno, že nastane popsaný jev a systém by reagoval 

na sníh na vozovce, přesto že vozovková čidla detekují stav mokro/nasoleno. 

  

Zhodnocení provozu 
Systém LŘD je od uvedení do provozu v roce 2010 neustále sledován. Jsou detekovány slabá místa a 

optimalizováno nastavení tak, aby systém co nejlépe plnil svou funkci. Je možno konstatovat, že 

liniové řízení dopravy plní reálná očekávání, která na něj byla a jsou kladena. 
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Za zmínku stojí také fakt, že obecná povědomost o systému LŘD a jeho principech je velmi nízká. Z 

toho plyne možné nepochopení přínosu systému. Pokud není systém aktivní a na portálech nesvítí 

žádné varování nebo snížení rychlosti, neznamená to poruchu systému, ale pouze fakt, že se před 

řidičem nevyskytuje nic, co by varování nebo omezení vyžadovalo. Naopak pokud je například aktivní 

omezení rychlosti a řidiči jedoucí po komunikaci nedojedou do žádné kolony nebo nedetekují jiný 

problém, není to bezpředmětné omezení ale právě ten impuls, díky kterému nevznikla kolona vozidel 

a nevytvořily se stop and go vlny. Subjektivní vnímání podstaty omezení se promítá do akceptace 

dopravního značení a tím pádem následně do efektivity systému. Z tohoto důvodu je vhodné co 

nejvíce zvedat povědomí veřejnosti o funkcích, principech a možnostech systému liniového řízení 

dopravy. Pro oslovení širší veřejnosti by bylo vhodné vytvoření a distribuce reklamních materiálů 

v gesci Ministerstva dopravy a ŘSD ČR. Za předpokladu, že by se zvedlo povědomí veřejnosti o 

systému Liniového řízení dopravy, zvedla by se také akceptace systému a potažmo jeho efektivita. 
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Modernizace dopravní ústředny SSZ v Brně 
 

Ing. Antonín Havlíček, Brněnské komunikace a.s. 

 

Systém světelných signalizačních zařízení pro řízení silničních křižovatek v Brně je provozován 

společností Brněnské komunikace a.s. Ve městě jsou instalovány dopravní řadiče a dopravní ústředny 

dvou výrobců: Siemens a Cross. Stáří některých dopravních řadičů dosahovalo v roce 2011 až 18 let. 

Obdobná situace byla také u dopravního počítače VSR 16M56 výrobce Siemens. Morální 

opotřebování nejstarších prvků systému SSZ a vzájemná datová nekompatibilita obou výrobců se pro 

provozovatele stávaly čím dál větším problémem při plánování rozvoje Centrálního technického 

dispečinku BKOM (dále jen CTD BKOM) a to z více důvodů. Nejmarkantnějšími byly např.: 

 

- nutnost ovládání dopravních řadičů obou výrobců z různých ovládacích pracovišť 

- proprietální komunikační protokoly obou výrobců bez možnosti vzájemného datového 

propojení 

- problémy s exportem dat z úrovně dopravního počítače pro další využití např. v rámci 

Dopravního informačního centra Brno a DI zpracování 

- konec systémové podpory ze strany výrobce dopravního počítače 

 

Proto bylo na straně statutárního města Brna a provozovatele SSZ, společnosti Brněnské komunikace 

a.s., rozhodnuto o vypsání veřejné obchodní soutěže na rekonstrukci stávajícího dopravního počítače 

a datové propojení technologií obou výrobců pod jedno ovládací pracoviště. Pro vypsání soutěže byly 

zadavatelem zpracovány zadávací podmínky na dodávku rekonstrukce stávající dopravní ústředny 

SSZ, jejichž zásady by se daly stručně shrnout do těchto okruhů problémů: 

 

- musí být umožněno připojení všech stávajících řadičů Siemens a Cross 

- pro napojení stávajících řadičů pod jedno ovládací pracoviště může být využito jak 

proprietálních komunikačních protokolů, tak otevřeného komunikačního protokolu OCIT  

- všechny nové dopravní řadiče budou v budoucnu napojovány na rekonstruovanou ústřednu 

SSZ výhradně prostřednictvím otevřeného komunikačního protokolu OCIT-O verze 2.0. 

- musí být naplněny minimální požadavky zadavatele na jednotné funkce řízení, ovládání a 

monitoringu všech stávajících i budoucích nových dopravních řadičů 

 

Z výše uvedeného je patrné, že základním požadavkem zadavatele bylo, aby se rekonstruovaná 

ústředna stala platformou, na jejímž základě dojde k propojení dopravních řadičů obou stávajících 

výrobců. Základem této platformy se stav otevřený komunikační protokol OCIT (Open 

Communication Interface for Road Traffic Control Systems). 

Zadavatel si byl při zpracování zadávacích podmínek vědom faktu, že napojované řadiče jsou různých 

výrobců, různého stáří, různých typů a tedy i funkcí a možností. Proto rozhodl o jednotném 

minimálním rozsahu požadovaných funkcí tak, aby je splňovaly všechny, tedy i ty nejstarší řadiče 

s tím, že všechny nové moderní řadiče napojované přes OCIT-O verze 2.0 budou již z nové ústředny 

obsluhovány zcela komfortně v plném rozsahu. 

 

Minimálním požadavkem zadavatele na jednotný rozsah funkcí napojovaných stávajících řadičů, tedy 

umožnění vstupů obsluhy do řízení SSZ z dopravní ústředny, byl: 
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- zapnutí a vypnutí dopravního řadiče 

- přepínání signálního plánu v dopravním řadiči 

- operátorská volba speciálních (VIP) signálních tras v dopravních řadičích 

- načtení a změna týdenní automatiky v dopravním řadiči 

 

Dopravní ústředna pro řízení světelných signalizací v Brně, provozovaná na pracovišti Centrálního 

technického dispečinku spol. Brněnské komunikace a.s., byla tedy na přelomu roků 2011-12 

zásadním způsobem modernizována. 

Na realizaci celkového řešení rekonstrukce se podílely jako hlavní dodavatelé společnosti Eltodo 

dopravní systémy a AŽD Praha. Významnými partnery AŽD Praha byly společnosti Cross Zlín a Patriot. 

Modernizace původního řešení dopravní ústředny SSZ, historicky řešeného na bázi vzájemně 

nekompatibilních proprietálních komunikačních protokolů různých dodavatelů, byla tedy na základě 

zadávacích podmínek zadavatele postavena na nové moderní datové komunikační platformě 

s využitím otevřeného datového komunikačního protokolu OCIT. Filosofie této nové platformy řešení 

přináší uživateli především tu výhodu, že zcela eliminuje konkurenční výhodu jednoho dodavatele. 

Dále umožňuje stávající technologie různých výrobců, dosud vzájemně nekompatibilních, datově 

propojit a ovládat z jednoho centrálního pracoviště, což zásadně zlepšuje podmínky pro práci obsluhy 

dopravní ústředny. 

V rámci první části modernizace původní dopravní ústředny SSZ byla provedena dodávka nového 

dopravního počítače Scala výrobce Siemens a datově napojeny stávající dopravní řadiče tohoto 

výrobce.  

Druhá část modernizace byla dokončena na začátku roku 2012. V rámci této zakázky byl dodán 

interface dopravní technologie Cross, prostřednictvím kterého jsou ke Scale napojeny protokolem 

OCIT také všechny stávající dopravní řadiče výrobce Cross. 

Po dokončení modernizace je v současné době z dopravní ústředny Scala centrálně ovládáno 74 

dopravních řadičů výrobce Siemens a 63 dopravních řadičů výrobce Cross a celkový počet centrálně 

ovládaných dopravních řadičů napojených na ústřednu Scala dosáhl počtu 137. V tomto počtu jsou 

také řadiče napojené na CTD bezdrátově prostřednictvím systému GSM. Protokolem OCIT-O verze 2.0 

je na ústřednu Scala napojena již také první skupina 4 nových dopravních řadičů. 

Modernizovaná dopravní ústředna SSZ v Brně umožňuje díky otevřené komunikační architektuře také 

snadnější sdílení dopravních dat s jinými dopravními subsystémy jak města Brna, tak systémy 

Ředitelství silnic a dálnic ČR na území brněnského regionu. Nové formy zpracování vzájemně 

sdílených dopravních dat otevírají do budoucna zkvalitnění možností služeb brněnského pracoviště 

Dopravního informačního centra především v oblasti on-line poskytování aktuálních dopravních 

informací veřejnosti a dále v koncepční spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zkvalitnění 

podmínek průjezdu celou brněnskou aglomerací, tedy jak prostřednictvím místních komunikacích, 

tak také prostřednictvím rychlostních a dálničních úseků. 
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Modernizovaná dopravní ústředna SSZ Sca                                Dopravní ústředna SSZ MCC vybavená interface 

                                                                                                            pro napojení na ústřednu SSZ  Scala  

 

Stručně lze zhodnotit rekonstrukci stávajícího dopravního počítače, tedy dodávku nového jádra 

moderní ústředny Scala a interface technologie Cross následovně: 

 

- stávající dopravní řadiče Siemens jsou plně komfortně napojeny na ústřednu Scala 

- stávající dopravní řadiče Cross jsou prostřednictvím interface napojeny na ústřednu Scala a 

splňují v tomto směru zadávací podmínky zadavatele 

- všechny nové dopravní řadiče jsou plně komfortně napojovány na ústřednu Scala 

prostřednictvím otevřeného protokolu OCIT-O verze 2.0 

 

Aby pracovníkům modernizované ústředny SSZ byla umožněna zcela komfortní obsluha stávajících 

dopravních řadičů Cross i po jejich napojení přes interface na ústřednu Scala, je na pracovišti CTD 

BKOM v činnosti i nadále ústředna Cross typ MCC, z níž lze provádět plně komfortní obsluhu 

stávajících řadičů Cross typu RS-2 a RS-3. 

 

 

Dostupnost funkcí řadičů Cross pro obsluhu ústředny SSZ na pracovišti CTD je patrná z následující 

přehledné tabulky: 

 

Monitorovací funkce 

 

RS2+3 

(RS485) 
RS4 (DSL) RS2+3 (GSM) RS4 (GSM) 

Stav řadiče (provoz, porucha, km. 

žlutá) 

SCALA,  

MCC 

SCALA, MCC 

(LTC) 

SCALA, MCC 

(LTC) 

SCALA, MCC 

(LTC) 

Stav otevření dveří řadiče -- SCALA -- SCALA 

Zdroj času řadiče (NTP, GPS, 

vnitřní hodiny) 
-- SCALA -- SCALA 

Číslo signálního plánu a platná 

modifikace signálního plánu 

SCALA, 

MCC 
SCALA, MCC MCC (LTC) SCALA, MCC 

Vteřina plánu, fáze, fázový 

přechod 
MCC 

SCALA, MCC 

(LTC) 
MCC (LTC) 

SCALA, MCC 

(LTC) 

Stav signálních skupin ONLINE MCC 
SCALA, MCC 

(LTC) 
MCC (LTC) 

SCALA, MCC 

(LTC) 

Stav detektorů online (obsazen, 

neobsazen) 
MCC SCALA, MCC MCC (LTC) SCALA, MCC 

Agregovaná data detektorů – 

počet vozidel/hod. 
MCC SCALA LTC SCALA 
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Logy událostí (poruchy, změny 

stavu) 

SCALA, 

MCC 

SCALA, MCC 

(LTC) 

SCALA, MCC 

(LTC) 

SCALA, MCC 

(LTC) 

Data přijatá z vozů MHD (číslo 

linky, trasy, zpoždění) 
-- MCC, SCALA MCC MCC, SCALA 

Historická data z detektorů a 

signálních skupin (historický 

pásový diagram) 

-- SCALA -- SCALA 

 

Ovládací funkce 

 

RS2+3 

(RS485) 
RS4 (DSL) RS2+3 (GSM) RS4 (GSM) 

Zapnutí a vypnutí řadiče 

(kmitavá žlutá, provoz) 
SCALA, MCC SCALA, MCC LTC LTC 

Přepínání signálních plánů SCALA, MCC SCALA, MCC LTC LTC 

Přepínání modifikací signálních 

plánů (pevný plán, koordinovaný 

ap.) 

-- SCALA -- SCALA 

Spouštění zvláštních signálních 

plánů (VIP trasa) 
SCALA, MCC SCALA -- SCALA 

Vypnutí a zapnutí sekcí 

křižovatky 
-- SCALA -- SCALA 

Změna lokální automatiky 

(rozvrhy, svátky, spec. dny) 
MCC SCALA LTC SCALA 

Dálková změna pevného 

signálního plánu 
-- SCALA -- SCALA 

Dálková změna dynamického 

signálního plánu 
-- SCALA -- SCALA 

Jádrem rekonstruované ústředny SSZ v Brně je nová moderní ústředna Scala.  

 

Operátorské pracoviště ústředny Scala, která je vybavena celou řadou funkcí, umožňuje obsluze při 

monitoringu a ovládání řadičů, které jsou na ni datově plně komfortně napojeny (jedná se tedy i o 

všechny nové řadiče napojované prostřednictvím otevřeného komunikačního protokolu OCIT-O verze 

2.0), využívat následující funkce a komfort: 

 

A. Monitoring: 

- provozního stavu a úrovně řízení jednotlivých křižovatek SSZ 

- provozního stavu a úrovně řízení skupin křižovatek SSZ 

- přehled o zadaných signálních plánech 

- seznam připojených detektorů s vyobrazením provozního stavu a aktuálními dopravními daty 

- vizualizace průběhu signálního plánu 

- vizualizace průběhu koordinačních diagramů 

- zobrazování všech provozních a poruchových hlášení 

- vkládání komentářů do systému hlášení 

- zobrazeni roční automatiky pro jednotlivé SSZ 

- přehled o dopravní situaci prostřednictvím zátěžové mapy města Brno 

- výpis provozních a dopravních dat a hlášení pro vybraný časový úsek 

- výpis historie spínaných signálních plánů pro vybraný časový úsek 
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B. Ovládání: 

- zapnutí dopravního řadiče nebo skupiny řadičů 

- vypnutí dopravního řadiče nebo skupiny řadičů 

- přepnutí dopravního řadiče nebo skupiny řadičů 

- volbu speciálních prioritních (VIP)tras 

- centrální/místní řízení 

- spínání roční automatiky 

- zapnutí do místního řízení 

- zablokování provozního stavu 

- zapnutí nebo vypnutí dopravně závislého řízení řadiče 

 

   
Klientské dopravně-inženýrské pracoviště modernizované   Servisní konzola 

modernizované dopravní ústředny SSZ Scala 

dopravní ústředny SSZ 

 

 

Na servisním pracovišti SSZ, které Brněnské komunikace a.s. provozují v provozním areálu na ulici 

Masná, je ústřednou Scala poskytnut obsluze následující komfort: 

 

- editace parametrů nastavení dopravní ústředny 

- načtení a úpravu nastavení roční/týdenní automatiky 

- načtení a editaci prioritních tras 

- editace a tvorba skupin SSZ 

- konfiguraci nastavení křižovatky v samotné dopravní ústředně 

- záloha a úprava dat a parametrů řadiče SSZ 

- zpracování provozních archívů řadiče SSZ 

- vkládání nových SSZ a detektorů do zátěžové mapy města 

- konfigurace zátěžových linií 

- tvorba online vizualizace signálního plánu radiče SSZ 

 

Administrátorské oprávnění přístupu do systému ústředny Scala umožňuje provozovateli následující 

činnosti: 

 

- neomezený přístup na veškerá pracoviště a servery systému SITRAFFIC® Scala za účelem 

správy a údržby a servisu serverů tohoto systému 

- možnost připojení tzv. „Remote connection“ vzdálená správa systému (administrátor je 

schopen se z tohoto pracoviště kdykoliv připojit na daný server nebo pracoviště a řešit 

aktuální problém nebo provádět údržbu stanice) 
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Administrátorské pracoviště je umístěno v rozvaděči společně se servery ústředny Scala. Toto 

pracoviště je v provedení do racku s výklopným monitorem a klávesnicí s integrovanou myší. Z tohoto 

pracoviště je možno pomocí speciálního programu zajistit správu všech serverů a klientských 

pracovišť dopravní ústředny Scala. Současně každý server a klienti ústředny Scala obsahují 

administrátorský účet pro zajištění a správu jednotlivých stanic. Systém ústředny Scala má nastaven 

systém účtů s administrátorským přístupem tak, že osoba s administrátorským oprávněním je 

schopna se přihlásit na jakémkoli pracovišti a provést požadovaný zákrok. 

 

Použitá literatura: 
 

SW projekt ústředny Scala, zpracovatel: Eltodo dopravní systémy s.r.o. 

SW projekt ústředny MCC, zpracovatel: Cross Zlín, s.r.o. 
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IV.  Výstavba dálnic a pozemních komunikací ve 

Slovenské republice 
Garant – Prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc., Slovenská cestná spoločnosť 
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Rozvoj regiónov a rozvoj cestnej infraštruktúry na území Slovenska 
 

PhDr. Mária Kocianová, Alfa 04 a.s. 

 

Stručná anotácia: 
Čo bolo skôr – vajce alebo sliepka? Čo skôr – efektivita (dopyt) alebo atraktivita (rozvoj)? 

Slovensko a jeho regióny. Zmeny v spôsobe života a v rozvoji – regiónov versus  rozvoj komunikačnej 

siete. Kvalita dopravnej služby a priority vo výstavbe diaľnic  rýchlostných ciest. Hodnotenie projektov 

a zaraďovanie úsekov do prípravy. Vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi. Reflexia zmien vo vývoji 

do zmien v koncepcii. Vstup do Európy s kvalitnou a bezpečnou dopravou.  

 

 

Úvodom 
 

Rýchly sociálno-ekonomický vývoj prináša čoraz silnejší tlak  na dopravu ako službu 

obyvateľom a zároveň  na jednu z podmienok rozvoja územia. Práve doprava do značnej miery 

reflektuje vývojové zmeny v nárokoch a v hodnotení. Cenovo dostupná a trvalo udržateľná doprava 

pre všetkých umožňuje prístup k zamestnaniu,  trhu a vzdelaniu,. Takáto doprava umožňuje stabilný 

ekonomický rozvoj, prístup ku zdravotným, kultúrnym a ďalším službám. Spolu s rozvojom 

spoločnosti  rastú požiadavky na mobilitu a dostupnosť dopravy. Súčasnosť ukazuje, že existuje 

priama závislosť medzi dopravnou infraštruktúrou a rozvojom územia.   

  

Vstupom do EÚ sa Slovensko pripojilo k najväčšiemu ekonomickému zoskupeniu s takmer  

500 mil. obyvateľmi a prihlásilo sa k rešpektovaniu základných pravidiel jeho fungovania. Na 

európskom kontinente sa postupne vytvára územie bez hraníc. Slobodný pohyb osôb, tovarov, 

služieb a kapitálu je umožnený v čoraz širšom priestore. S tým súvisí aj očakávaný  rast výroby, 

investícií a obchodu a samozrejme vysoké nároky na dopravný systém, jeho kvalitu, spoľahlivosť 

a bezpečnosť. 

 

Slovensko - malá krajina v srdci Európy 
 

Slovensko má rozlohu 49 034 km2  a v roku 2011 malo 5 397 036 obyvateľov. Slovenská 

republika patrí rozlohou aj počtom obyvateľov medzi malé európske krajiny. Geografická poloha 

v centre Európy na križovatke významných multimodálnych dopravných koridorov  však predurčuje 

potrebu sústrediť sa na budovanie kvalitnej dopravnej infraštruktúry. 

 

Ekonomický a hospodársky vývoj sa odráža okrem iného aj v náraste počtu motorových 

vozidiel a v ich využívaní. Slovensko ešte stále v priemere nedosahuje stupeň automobilizácie 

vyspelých európskych krajín, napriek tomu  stupeň automobilizácie narástol. V roku 2011 bolo na 

Slovensku evidovaných viac ako 1 749 000 osobných vozidiel. V súčasnosti dosahuje stupeň 

automobilizácie hodnotu 324 OA/1000 obyv. Neustále rastie  využívanie individuálnej automobilovej 

dopravy oproti hromadnej doprave. Zároveň nastali zmeny v štruktúre motorového parku, zvyšuje sa 

podiel osobných automobilov a medzi nimi firemných automobilov a znižuje sa priemerný vek 

vozidiel. Zmeny v spôsobe života a v kvalite motorového parku sa odrážajú aj v obsadenosti vozidiel 
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na cestách, kedy sa výrazne zvyšuje podiel vozidiel iba s vodičom a jedným cestujúcim. Tieto fakty sú 

spôsobené vyšším komfortom, pohodlím a lepšou dostupnosťou územia, ktoré individuálna 

automobilová doprava poskytuje. Kvalitnejší motorový park si zároveň vyžaduje kvalitnejšiu cestnú 

sieť. Z toho vzniká potreba zahusťovania  najmä cestnej siete poskytujúcej službu vyššieho štandardu.  

 

Koncepcia rozvoja siete diaľnic a rýchlostných ciest sa zaoberá komplexnou obsluhou územia 

Slovenska. Obyvatelia Slovenska sú totiž tí, ktorí ju v prevažnej miere využívajú. Nové aktivity, ktoré 

čoraz intenzívnejšie vstupujú do územia kladú zvýšené nároky na kvalitu cestnej siete a hustotu 

napojení na diaľničné ťahy. Noví investori budujú multifunkčné priemyselné parky. Tieto majú vlastnú 

cestnú infraštruktúru a svoju aktivitu (vstup do územia) podmieňujú kvalitným a bezpečným 

a zároveň čo najkratším napojením na cestnú sieť vyššieho rádu. Tu vzniká akoby prenesená otázka : 

Čo bolo skôr – vajce alebo sliepka? Čo mať skôr – efektivitu komunikácie, teda vysoký dopyt po 

dopravnej službe alebo atraktivitu územia, teda rozvoj nových investícií v území ? Ako postupovať - 

najprv infraštruktúra a potom rozvoj, alebo najprv rozvoj, ale ten si vynucuje novú infraštruktúru? 

Riešenie tejto situácie  skutočne očakáva „Šalamúnske rozhodnutia“. Nová infraštruktúra si vyžaduje 

zdôvodnenie jej efektívnosťou. Rozvojové aktivity si vyžadujú, aby bola infraštruktúra vopred. Takto 

vzniká problém  odôvodnenia investície do infraštruktúry jej efektívnosťou, resp. dopravným 

dopytom. Tieto skutočnosti vstupujú do veľmi zložitého procesu stanovovania priorít prípravy 

nadradenej infraštruktúry a hľadania spôsobov jej financovania. 

 

Slovensko – regióny -  rozdiely vo vývoji  
 

Na Slovensku  existujú veľké regionálne rozdiely. Tento jav je  badateľný aj v iných krajinách. 

My sa s ním musíme vysporiadať a hľadať cesty ako tieto rozdiely eliminovať. Tempo rastu 

(dobiehania)  jednotlivých regiónov nie je rovnaké.  

 

Kraj Počet 

obyvateľov 

Rok 2011 

% podiel zo 

SR 

Rozloha 

Km2 

% podiel zo 

SR 

Prírastok/úbytok 

obyvateľov 2001 

– 2011 

% 

Bratislavský 602 436 11,2 2 053 4,2 0,6 

Trnavský 554 741 10,3 4 148 8,5 0,7 

Trenčiansky 594 328 11,0 4 502 9,2 -1,9 

Nitriansky 689 867 12,8 6 344 12,9 -3,3 

Žilinský 688 851 12,8 6 788 13,9 -0,5 

Banskobystrický 660 563 12,2 9 455 19,1 -0,2 

Prešovský 814 527 15,0 8 993 18,4 3,1 

Košický 791 723 14,7 6 751 13,8 3,4 

SR spolu 5 397 036 100  49 034 100 0,3 

 

V zásade možno konštatovať, že nárast počtu obyvateľov bol v dvoch ekonomicky 

najsilnejších regiónoch a to v Bratislavskom a Trnavskom kraji, ktorý je jednoznačne spôsobený 

možnosťou a ponukou trhu práce. Najvyššie prírastky sú ale zaznamenané v dvoch regiónoch, kde je 

vysoký podiel rómskeho obyvateľstva, ktoré dlhodobo vykazuje najvyššie prírastky. Tieto skutočnosti 

predikujú aj naďalej možné prehlbujúce sa regionálne rozdiely. 

 



 

~ 80 ~ 
 

Najvyššiu ekonomickú výkonnosť vykazuje Bratislavský kraj, kde žije 11 % obyvateľov a 

produkuje sa tu viac ako 26 % z HDP Slovenska. V Bratislavskom kraji je najnižšia miera 

nezamestnanosti a priemerná mesačná mzda vysoko prevyšuje priemer SR.  

 

Najnižšiu výkonnosť dosahuje Prešovský kraj, kde žije 15% obyvateľov a produkuje sa tu 

necelých 9% HDP. V Prešovskom kraji je najvyššia miera nezamestnanosti a najnižšia priemerná 

mesačná mzda, hlboko pod priemer SR. Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou mierou nezamestnanosti 

je trojnásobný. Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou mesačnou mzdou je 40%. 

 

Kraj Priemerná 

nominálne mesačná 

mzda (Eur) 

Rok 2010 

Miera 

nezamestnanosti (%) 

Rok 2010 

Regionálny hrubý 

domáci produkt 

(mil.Eur, bežné ceny) 

Rok 2008 

% podiel 

zo SR 

Bratislavský 991 6,1 17 536 26,4 

Trnavský 705 12,0 7 942 11,8 

Trenčiansky 657 10,2 6 747 10,1 

Nitriansky 636 15,4 7 423 11,0 

Žilinský 686 14,5 7 511 11,2 

Banskobystrický 635 18,6 6 111 9,1 

Prešovský 594 18,6 5 842 8,7 

Košický 716 18,3 7 895 11,7 

SR spolu 769 14,4 67 007 100 

 

Vývoj základných charakteristík Slovenska a veľké regionálne rozdiely dokumentujú potrebu 

urýchleného rozvoja cestnej infraštruktúry, ktorá podporí a umožní kvalitnejšiu dostupnosť a obsluhu 

územia mimo bratislavský  región a „otvorí“ cestu pre rozvoj ďalších aktivít a aj rýchlejší vstup 

zahraničných investícií do ďalších regiónov Slovenska.  

 

Slovensko – regióny -  cestná infraštruktúra  
 

Fungujúci a bezpečný dopravný systém, je nevyhnutnou podmienkou pre rýchly a kvalitný 

rozvoj územia. Hustota celkovej diaľničnej a cestnej siete na Slovensku dosahuje 366,80 

km/1000km2.  

 

Hustota diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku dosahuje v súčasnosti 12,57 km/1000km2. 

Pomer ciest vyššieho štandardu na Slovensku je v rámci Európy pomerne malý. Napríklad v susednom 

Rakúsku je hustota diaľničnej siete 20,2 km/1000km2,  v Nemecku je hustota diaľničnej siete 36 

km/1000km2. Najvyššie hodnoty hustoty diaľničnej siete v Európe dosahujú Belgicko, kde je  hustota 

diaľničnej siete 56,6 km/1000km2 a Holandsko, kde je  hustota diaľničnej siete 57,5 km/1000km2. Sú 

to malé európske štáty (ako Slovensko). Samozrejme tam sú aj ďalšie charakteristiky odlišné. 

Informácie uvádzame pre porovnanie, kde sa nachádzame my. 

 

Veľké rozdiely  v hustote diaľničnej siete sú aj v rámci regiónov Slovenska. V Bratislavskom 

kraji dosahuje hustota 53,6 km/1000km2. S rastúcou vzdialenosťou od hlavného mesta klesá aj 

obsluha diaľničnou sieťou. V Trnavskom kraji je hustota 22,5 km/1000km2  a v Trenčianskom kraji je 

to 20,8 km/1000km2. V Košickom kraji hustota dosahuje  4,4 km/1000km2.  
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Kraj % podiel z 

rozlohy SR 

% podiel 

dĺžky cestnej 

siete zo SR 

Hustota siete 

diaľnic 

a rýchlostných 

ciest 

(km/1000km2) 

Dĺžka siete 

diaľnic 

a rýchlostných 

ciest v SR (km) 

% podiel 

zo  SR 

 

Bratislavský 4,2 4,5 % 53,6 110,053 17,8 

Trnavský 8,5 10,9 % 22,5 93,496 15,2 

Trenčiansky 9,2 10,5 % 20,8 93,583 15,2 

Nitriansky 12,9 14,4 % 3,6 22,697* 3,7 

Žilinský 13,9 11,1 % 12,9 87,334 14,2 

Banskobystrický 19,1 17,9 % 9,7 91,426* 14,8 

Prešovský 18,4 17,4 % 9,8 88,271 14,3 

Košický 13,8 13,3 % 4,4 29,482 4,8 

SR 100 % 100 % 12,6 616,342 100 

*V kraji sú iba rýchlostné cesty a nie diaľnice 

 

Rozvojový potenciál je úzko previazaný s automobilizáciou a cestnou infraštruktúrou v území. 

Môžeme uviesť ako príklad, že hustota diaľničnej siete v Bratislavskom kraji sa blíži k európskym 

súčasným maximám. Zároveň aj hospodárska výkonnosť Bratislavského kraja dosahuje vysoký 

európsky štandard. Na Slovensku sú ale veľké rozdiely nie len v hospodárskej výkonnosti, ale aj 

v hustote cestnej siete, najmä siete vyššieho štandardu ako sú diaľnice a rýchlostné cesty. 

 

Dostupnosť územia diaľnicami alebo rýchlostnými cestami je jedným z kritérií pri výbere 

lokality investormi či už domácimi alebo  zahraničnými. Tam kde je kvalita služby poskytovaná 

cestnou dopravou lepšia, tam je rýchlejší rozvoj investičných aktivít. Nové investície zahraničných 

investorov sú dokonca podmieňované kvalitnou cestnou infraštruktúrou. Zahraniční investori (ale nie 

len tí) vstupujú hlavne do územia s vyššou hustotou diaľničnej siete. Viac ako 70% zahraničných 

investícií je realizovaných  v Bratislavskom kraji. Nové investície sú už vo svojej príprave podmienené 

dobudovaním cestnej infraštruktúry. Ako príklad možno uviesť umiestnenie automobilky KIA pri 

Žiline s podmienkou, že Bratislava a Žilina budú spojené diaľnicou.  

 

Pri hodnotení nadradenej cestnej infraštruktúry je možné skonštatovať, že takmer tretina 

územia Slovenska má prístup na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu v trvaní viac ako 45 minút. 

 

Slovensko – regióny - rozvoj  cestnej infraštruktúry  
 

Význam dopravy vo svete integrujúcom sa a spolupracujúcom neustále rastie. Doprava je 

prostriedok mobility a zároveň prostriedok na zvýšenie atraktivity územia, jeho hospodárskeho 

potenciálu. Doprava je významným prostriedkom zvýšenia kvality života obyvateľov. Na to, aby boli 

naplnené tieto očakávania je nutné pripraviť dopravnú infraštruktúru tak, aby  bola kvalitná, cenovo 

dostupná a spĺňala kritériá na trvalo udržateľný rozvoj. Takáto dopravná infraštruktúra umožňuje 

stabilný ekonomický rozvoj,  prístup k vzdelaniu, zamestnaniu, vybavenosti a službám. Dopravná 

obsluha územia je služba obyvateľom, ktorí na ňu kladú stále vyššie požiadavky. 
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V texte boli naznačené dva významné príklady nadpriemerného a podpriemerného vývoja 

v regiónoch Slovenska. Spoločensko-ekonomická situácia v súčasnosti ešte nie je dostatočne 

pripravená na pružné reagovanie na zmeny v dopyte po kvalitnej dopravnej službe. Avšak súčasné 

analýzy  už dávajú základnú databázu pre prípravu operatívnych zmien, ktoré by bolo dobré 

pretransformovať do koncepcií rozvoja, resp. do prehodnotenia priorít a časových harmonogramov 

realizácie.  

 

S ekonomickou silou a potenciálom regiónov súvisí aj ich atraktivita pre aplikáciu doposiaľ 

u nás málo požívaných spôsobov financovania výstavby dopravnej infraštruktúry. 

 

Pri procese napĺňania dopytu po dopravnej službe je potrebné veľmi citlivo hľadať rovnováhu 

medzi favorizovaním regiónov a skutočnou a zmysluplnou potrebou regiónov. Je potrebné v pozadí 

celého procesu nezabúdať na trvalo udržateľný rozvoj. Tento pojem nie je prázdne heslo, je to 

filozofia prístupu ku koncipovaniu napĺňania požiadaviek obyvateľov so zreteľom na skutočnosti 

zohľadňujúce prvky, ktoré sú „dlhodobo dobré“ pre ľudí a majú dlhodobí prínos pre prostredie 

a podmienky pre život obyvateľov.   

 

 Koncepcia rozvoja cestnej siete a v jej rámci diaľničnej siete každej krajiny a teda aj Slovenska 

musí prioritne vychádzať z požiadaviek na dopravnú obsluhu celého vlastného územia. Z hľadiska 

medzinárodnej tranzitnej dopravy, pri plánovaní medzinárodných trás kontinentálneho charakteru sa 

uplatňuje iný pohľad. Je hrubo formovaný globálnymi zdrojmi a cieľmi ku ktorým vedú širšie a 

voľnejšie definované dopravné koridory. Pre praktické riešenie je vždy užitočné, ak oba princípy, 

národný i medzinárodný sa podarí naplniť v tých istých komunikačných ťahoch i časových prioritách, 

čím vznikne ekonomicky i politicky efektívne dopravné riešenie.  

 

Sledovať a zohľadňovať vzťah medzi socio-ekonomickým potenciálom regiónov ich 

výkonnosťou a nárokmi na cestnú sieť je veľmi dôležité. Práve potenciál a  výkonnosť predurčujú 

hodnotenie prínosov investície do cestnej siete. Rozdiely vo výkonnosti majú výrazný dopad na 

hodnotenie prínosov najmä z hľadiska ocenenia času a úspor. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim 

hodnotenie prínosov je tvorba nových pracovných miest. V neposlednom rade je potrebné spomenúť 

fakt, že u líniových stavieb sa pomerne zložito hodnotia priamo vytvorené pracovné miesta. Je  

značný nepomer medzi výškou investície a počtom priamo vytvorených pracovných miest (v 

porovnaní napríklad s investíciami v priemysle). Na druhej strane investícia do líniovej stavby výrazne 

zhodnocuje široké územie o prináša sekundárne vytvorené pracovné miesta v nových aktivitách 

okolo nej. Práve tieto aspekty je dôležité v súčasnosti podrobnejšie analyzovať a hľadať vzájomné 

súvislosti. 

 

V súčasnosti je silný tlak v požiadavkách na financovanie rozvojových projektov, na 

vyrovnávanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a finančný rozpočet štátnych prostriedkov je 

limitovaný. O to väčší význam má kvalifikované hodnotenie prínosov z pohľadu regiónov na základe 

analýzy všetkých ovplyvňujúcich faktorov, pretože sa otvárajú nové možnosti vstupu súkromného 

kapitálu do financovania cestnej infraštruktúry ako aj partnerstva verejného a súkromného kapitálu. 

Takýto prístup je aj súčasťou hodnotenia projektov financovaných z fondov EÚ. No treba uviesť aj 

skutočnosť, že nie vždy sú financie tou hlavnou príčinou pomalšieho rozbiehania projektov. 

V mnohých prípadoch je to aj nedostatočná projektová príprava, prípadne meškanie rozhodnutí 

v procese stavebných konaní. 
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Proces „vyrovnávania rozdielov“ alebo „dobiehania vyspelých regiónov“ je na Slovensku 

naštartovaný a dopravná infraštruktúra je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Tempo jej rozvoja určuje 

rýchlosť „dobiehania“. 

 

Z hľadiska dobudovania nadradenej cestnej siete, tak je ju potrebné dobudovať vo všetkých 

regiónoch. Najvyššie rezervy sú v regióne Žilinskom, Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom. 

Záverom 
 

V procese „dobiehania“ vyspelých európskych štátov by bolo dobré poučiť sa z chýb, ktoré už 

sú pomenované a definované. Jedná sa najmä o prechod dopravy z hromadnej na individuálnu. 

Rovnako vážny je aj problém delenia priestoru medzi človeka a automobil. Človek si síce osedlal 

oceľového tátoša, ale tento ho začína vytláčať z územia a vyžaduje si čoraz väčší priestor. Tieto 

procesy z hľadiska dlhodobých prognóz a snahy dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj dopravy je 

potrebné zastaviť.  

 

Zároveň je nutné zaoberať sa tromi rozhodujúcimi stránkami projektov a to sú hľadiská  

environmentálne, hospodárske a sociálné. Projekty a rozvojové tendencie by mali byť životaschopné 

a realizovateľné v priestore a čase. Projekty by mali zabezpečiť vysokú kvalitu života súčasných aj 

budúcich generácií. 

 

Príprava projektov a stanovenie priorít by malo reflektovať aj nadčasové a nadnárodné 

požiadavky v otvárajúcej sa Európe. 

 

Medzi faktory, ktoré významne ovplyvňujú a aj v budúcnosti budú ovplyvňovať vývoj dopravy 

(a preto ich treba neustále sledovať a vyhodnocovať) sú : 

- Odstraňovanie regionálnych rozdielov na národnej aj medzinárodnej úrovni, 

- Tvorba HDP, 

- Voľný pohyb osôb, tovaru a služieb, 

- Nárast stupňa motorizácie, 

- Kvalita dopravnej infraštruktúry, 

- Prepojenie dopravnej infraštruktúry na medzinárodnú sieť, 

- Obsluha územia nadradenou cestnou sieťou, 

- Rozsah používania nových technológií (IDS). 

 

Európska regionálna integrácia spolu s ďalším prehlbovaním trhu bude napredovať. Zároveň 

sa predpokladá ďalšia integrácia EÚ so susednými regiónmi. Globalizácia prináša so sebou ešte stále 

intenzifikáciu dopravy. 

 

Slovensko sa nachádza na križovatke hlavných rozvojových európskych osí. Preto v súvislosti 

s prognózovaným nárastom dopravy medzi Áziou a Európou je cieľom, aby aa Slovensko stalo 

vstupnou bránou do EÚ pre dopravu z Ázie a naopak. Jedná sa o prepojenie Ukrajina – Slovensko – 

Rakúsko – Česká republika – Nemecko. Táto os je v súlade aj s chýbajúcimi regionálnymi 

prepojeniami v rámci štátu. Je teda v prvom rade potrebné dokončiť vzájomné prepojenie 

jednotlivých regiónov a následne ich prepojiť na medzinárodné trasy. 
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Dobudovaním nadradenej infraštruktúry sa výrazne zlepší mobilita osôb, tovarov a služieb 

ako aj obsluha územia. Po jej dobudovaní (cca do roku 2020) budú mať jednotlivé regióny výrazne 

lepšie „spojenie“. Predpokladá sa, že 85% územia a 95% obyvateľov bude mať na diaľnice 

a rýchlostné cesty dostupnosť kratšiu ako 45 minút. Užívateľ dopravných služieb by sa mal dostať do 

centra záujmu. Slovensko by sa malo stať rovnocenným partnerom ostatných členských štátov EÚ. 

Dovtedy nás čaká ešte neľahká cesta prípravy projektov, hodnotení a výstavby. 

 

 

Zdroje:    - Štatistické údaje – EUROSTAT 

              - Štatistický úrad SR 

              - Materiály Slovenskej správy ciest  

              - Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020  

              - Databáza spracovateľa 
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Územný generel Bratislavskej župy – metodika spracovania a návrh 
 

Ing.Dr. Milan Skýva, DIC Bratislava, s.r.o. 

 

Anotácia: Návrhu územného generelu dopravy Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je 

v súčasnosti vo vysokom stave rozpracovania a stáva sa podkladom pre súbežne spracovanie 

územného plánu veľkého územného celku BSK. Hlavný výstup pre ÚPN BSK je zdôvodnený návrh 

dopravnej infraštruktúry (všetky dotknuté druhy dopravy). 

 

 

1. Cieľ spracovania   

Hlavným účelom vypracovania územného generelu dopravy je príprava 
územnoplánovacieho podkladu na prehĺbenie riešenia dopravy v spracúvanej územnoplánovacej 
dokumentácii Územný plán regiónu-Bratislavský samosprávny kraj. 

Dôležitou úlohou  generelu  dopravy je určenie hlavných smerov rozvoja dopravnej 
infraštruktúry v regióne v súlade s dopravnou politikou štátu a s Koncepciou územného rozvoja 
Slovenska /KURS/ a prehĺbenie riešenia dopravnej infraštruktúry v koordinácii s navrhovanou 
koncepciou Územného plánu regiónu-Bratislavského samosprávneho kraja /ÚPN R-BSK/  a 
územných plánov obcí na území kraja. 

2. Zadanie  

  Pri spracovavávaní UGD bolo potrebné  rešpektovať ciele európskeho dokumentu „BIELA 

KNIHA – Plán jednotného dopravného priestoru  - vytvorenie konkurencieschopného dopravnéhoí 

systému účinne využívajúceho zdroje“ zo  dňa 28.3.2011. 

Hlavný dôraz pri návrhu UGD bol  kladený najmä na: 

 Ochranu životného prostredia 

 Rozvoj koľajovej dopravy, multimodálnych a intermodálnych systémov 

 Obsluha územia prostriedkami verejnej dopravy vrátane kombinovanej stratégie, čo 
znamená venovaná pozornosť rozvoju integrovaných dopravných systémov 

 Inteligentné dopravné systémy (IDS) orientované na podporu udržateľného rozvoja dopravy, 
s podporou hromadnej dopravy na úkor IAD 

Pri tvorbe zadania a výbere spracovateľa bola kladená mimoriadne dôležitá podmienka na 
poskytnuttie výsledkupráce na UGD pre potreby súbežne spracovaného ÚPN BSK, ktorý mal 
podstatne rýchlejšie termíny ako UGD. Tomuto časovému cieľu bola prispôsobená aj metodika 
a postup práce na UGD. 

3. Členenie dokumentácie 
Spracovanie návrhu rozvoja dopravnej infraštruktúry, ako funkčného a integrovaného  celku na 
území BSK,  je riešené v nasledovných druhoch dopráv: 

1. cestná doprava   (extravilánové cesty I., II. a II.triedy, rýchlostné cesty a diaľnice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. mestská hromadná osobná doprava, ako súčasť intgrovaného systému dopravy 
3. verejná autobusová osobná doprava, prímestská, dotovaná autobusová doprava v BSK, 

spolu s väzbami na Trnavský SK 
4. železničná doprava 
5. integrovaná hromadná doprava v regióne BSK+TTSK 
6. letecká doprava  
7. vodná doprava (nákladná a športová vodná doprava) 
8.    kombinovaná nákladná doprava ((prekladiská, kontajnerové terminály) 
9.    cykloturistické trasy medzinárodné, regionálne a miestne cyklotrasy) 
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4. Údaje o BSK 

Územie  BSK sa nachádza na juhozápadnom okraji Slovenskej republiky, má rozlohu  

2052km2, má 8 okresov, z toho Bratislava, ako sídlo BSK je rozdelená na 5 okresov. 

Osídlenie BSK je tvorené 73 obcami. Najvýznamnejšou obcou je mesto Bratislava. 

Ďalšími mestami BSK sú obce Malacky, Stupava, Pezinok, Modra, Sv. Jur, Senec 

Počet obyvateľov k roku 2010 bol nasledovný: 

 Bratislava  432000 obyvateľov 

 Okres Malacky 69000 obyvateľov 

 Okres Pezinok 59000obyvateľov 

 Okres Senec     66000obyvateľov 

BSK spolu    628 000 obyvateľov  

 Susediace regióny: 

 na severe a východe je to TTSK,  

 na západe je to Rakúsko 

 na juhu je to Maďarsko. 

Cez územie BSK je hlavný dopravný koridor z ostatného územia Slovenska k Európskej únii, 

prostredníctvom diaľničnej a železničnej siete Rakúska. 

 Základný rozsah  všetkých druhoch ciest na území BSK, dosahuje  celkovú dĺžku 

komunikácií v rozsahu 805,167km s hustotou siete 0,392 km/ km2 územia kraja. 

 

5. Postup prác 

5.1. Analýza podkladových dokumentov a údajov 

 V rámci týchto prác boli sumarizované rezortné zámery  všetkých druhov dopráv, ako 

aj zámerov, ktoré vyplývajú z o schválených a platných územných plánov jednotlivých 

obcí. 

 Súčasťou bolo získanie a spracovanie údajov o dopravných prúdov na území BSK 

(ktoré sa podarilo získať z jednotlivých organizácií a miest a obcí – Slovenská správa 

ciest, Národná diaľničná spoločnosť, Správa letísk, Železničná spoločnosť SR 

a Železnice SR, a pod .). Dôležitými údajmi sa stali priebežné údaje z intravilánových 

križovatiek a aj zo stabilných radarových meračov v intravilánoch obcí. 

 Samostatnou etapou práce, bolo spracovanie údajov z palubných počítačov 

autobusov v prímestskej hromadnej doprave a následné vyhodnotenie smerovania 

cestujúcich v jednotlivých okresoch BSK, ako aj vzťah k metropole regiónu – 

k Bratislave. 

 A iné, ako sú údaje o leteckej a vodnej doprave 

 Uvedené údaje boli  podrobené podrobnej analýze a slúžia ako podklad pre prognózu 

dopravy na rok 2035 

 

5.2. Návrh dopravnej sústavy 

Cez územie BSK prechádza viacero medzinárodných dopravných (cestných, železničných 

a vodných)  koridorov, ktoré sú v hierarchii dopravnej sústavy postavené ako prioritné trasy, na ktoré 

sa priamo nadväzujú regionálne trasy, najmä cesty a regionálne trate s významom  dennej dopravy 

pri pravidelných  cestách. 
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 Pri cestách sa jedná o stabilizovanie trás diaľnic  D1, D2 a D4 a rýchlostných ciest  R1 a R7 

určenie prípadných nových trás ciest I/61, I/63 a II/502. 

Cestná a diaľničná doprava 

Najzávažnejší dopravný problém BSK je v hľadaní a umiestnení  dostatočne kapacitnej 

cestnej, alebo diaľničnej trasy v spojnici medzi Záhorím (trasa diaľnice D2) a východnou časťou BSK 

(trasa diaľnice D1). Jedná sa o prepojenie týchto dvoch základných diaľnic v BSK, čím by sa 

podstatnou mierou znížil tranzitný prejazd, najmä nákladnej kamiónovej dopravy cez územie 

Bratislavy. Bratislava má vybudovaný tzv. „diaľničný obchvat“, ktorý je však veľmi vysokou mierou 

využívaný mestskou a prímestskou automobilovou dopravou. 

Tieto diaľničné komunikácie na území Bratislavy sú jediné spojnice na prepojení väčšej časti 

územia Slovenska s krajinami EU, a preto ich preťaženie vnútromestskými jazdami automobilovej 

dopravy má mimoriadny vplyv na kvalitu a kapacitnosť tranzitných jázd nákladnej dopravy cez územie 

Bratislavy.  

Porovnanie šírok všetkých ciest v BSK 

Porovnávané boli všetky šírky jazdných pásov na všetkých komunikáciách I., II., a III. triedy. 

Celkovo je 743km ciest. 

V tabuľke je prehľad a percentuálne porovnanie ciest I., II., a III. triedy v BSK 

Cestné úseky BSK boli zaradené do troch skupín A, B a C podľa 

nasledovného kľúča: 

úseky ciest 

Počet 

úsekov % dĺžka *km+ 

šírka ≥ 3,25 m A - vyhovujúca šírka jazdného pruhu 1200 37,93% 281,96 

2,75m ≤ šírka <3,25m 

B - podmienečne vyhovujúca šírka jazdného 

pruhu 481 55,13% 409,78 

šírka < 2,75 m  C - nevyhovujúca šírka jazdného pruh 104 6,94% 51,57 

  1785 100,00% 743,31 

 

Porovnanie šírok ciest III. triedy v BSK 

Porovnávané boli šírky jazdných pásov na komunikáciách III. triedy. Celkovo je 354km ciest. 

Cestné úseky BSK boli zaradené do troch skupín A, B a C podľa 

nasledovného kľúča: 

III. trieda 

Počet 

úsekov % dĺžka *km+ 

šírka ≥ 3,25 m A - vyhovujúca šírka jazdného pruhu 96 9,42% 33,37 

2,75m ≤ šírka ≤3,24m 

B - podmienečne vyhovujúca šírka jazdného 

pruhu 212 79,86% 282,84 

šírka ≤ 2,74 m  C - nevyhovujúca šírka jazdného pruh 72 10,72% 37,97 

  380 100,00% 354,18 

 

Z uvedeného vyplýva, že cesty III.triedy sú v prevažnej časti šírkovo nevyhovujúce, alebo 

podmieňujúco vyhovujúce pre prevádzku nákladnej, ale aj autobusovej dopravy. Toto je vážne 

zistenie.  

Dĺžka cestnej siete v kraji je 693,265 km, postavených je tu 156 mostných objektov. 

Z cestnej siete, ktorá patrí do majetku BSK je 21,6 % ciest II. triedy a 35,2 % ciest III. triedy v 

kraji v nevyhovujúcom a havarijnom stave a vyžaduje si neodkladnú obnovu a rekonštrukciu. 

Letecká doprava 

Na území Bratislavského samosprávneho kraja je dominantným prvkom leteckej dopravy 

letisko M. R. Štefánika v Bratislave s celoštátnym významom. Okrem tohto letiska je tu vojenské 
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letisko v Malackách (Kuchyňa) s celoštátnym významom a letiská športového charakteru v Kráľovej 

pri Senci a pri obci Dubová. 

Cyklistická doprava 

Cyklistická doprava je v posledných rokoch veľmi preferovaný spôsob dopravy a je jej 

venovaná veľká pozornosť.  V UGD BSK je cyklistická doprava doplnená o sieť ďalších významných 

trás. Značenie cyklotrás vychádza s významom, počtom a dĺžkou cyklotrás.  

Postupne je rozvíjaná sieť  cyklistických cestičiek, ktoré sú dvoch typov: 

Samostatné cyklotrasy vyhradené pre cyklistov, fyzicky oddelené od ostatnej dopravy. 

Týchto ciest je minimum a rozvíjajú sa pozdĺž tokov riek na temene ochranných protipovodňových 

hrádzí.  

Cyklotrasy ako súčasť ostatných verejne prístupných komunikácií, s vyznačeným 

orientačným cykloznačením, ako sú rôzne regionálne cyklotrasy na území celého BSK 

Celkovo je sieť v BSK  tvorené 95 cyklotrasami s dĺžkou 1275 km. Z toho je 40 existujúcich trás 

s dĺžkou 683,5km a navrhovaných 55 trás s dĺžkou 591,2km. 

Železničná doprava 

 

Sieť železničných tratí V BSK tvoria nadregionálne 

a regionálne trate, ktorých budúcnosť je v rozvoji 

integrovaného dopravného systému hromadnej dopravy 

v konkurencii s IAD. 

Modernizácia tratí na rýchlosti 160-200 km v 

rovinatom území západného Slovenska a elektrifikácia 

poskytne európsky štandard pre osobnú aj nákladnú 

dopravu. V priestore Bratislavského kraja sa na tento 

systém pripojí trať Viedeň – letiská Schwechat/Bratislava, 

čím sa Bratislava a magistrály Slovenska nepriamo previažu 

na transeurópsky systém expresných vlakov v koridore IV. a 

V. 

Kombinovaná doprava 

Priestor pre umiestnenie  terminálov  

kombinovanej dopravy  (parkoviská a pripojovacie 

komunikácie na nadradené cesty I. a II.tr.) je potrebné 

rezervovať  v dotyku železničných staníc Malacky, Devínska 

Nová Ves, UNS,  Vlčie hrdlo-Cierny les, prístav Bratislava, Pezinok a Senec. 

Vysokorýchlostné trate 

Výstavba vysokorýchlostných tratí (VRT) sa predpokladá vo vzdialenom časovom horizonte, 

pretože ich pôvodne predpokladanú možnú funkciu, môžu preberať modernizované úseky 

koridorových tratí 110, 120 a 130. V návrhu pre výhľad sa uvažuje s 3 vysokorýchlostnými traťami 

(VRT). 

Širokorozchodná trať (ŠRT)  

Širokorozchodná trať (ŠRT) Čína - Rusko – Ukrajina – Slovensko – Rakúsko. Tento projekt riadi 

medzinárodné združenie zúčastnených krajín, so sídlom v Rakúsku. V súčasnosti sa spracováva štúdia 



 

~ 89 ~ 
 

realizovateľnosti a opodstatnenosti tejto trate. V tejto etape prác je orientačne navrhnutá trasa 

širokorozchodnej železnice v nasledovnom priestore: 

Nákladná a osobná vodná doprava 

Medzinárodná dunajská riečno-morská vodná cesta Dunaj - Mohan - Rýn je pre Slovenskú 

republiku bránou na interkontinentálne a európske trhy. 

Nadregionálny medzinárodný prístav Bratislava/Pálenisko má plánovanú kapacitu 

5,9 mil. tonooperácií za rok. 

Rekreačná športová plavba 

Pre rozvoj vodného turizmu sú navrhnuté základné pre vodácky šport na riekach Dunaj a 

Morava v celej dĺžke toku na území BSK. Návrh predpokladá vytvorenie podmienok pre vznik kotvísk, 

tzv. “maríny“, pre podporu a servis a kotvenie rekreačných vodných plavidiel. Nie sú to navrhnuté  

kotviská pre väčšie typy lodí pre nákladnú a osobnú vodnú dopravu. 

Riešenie integrovaného systému dopravy 

Systematický rozvoj Integrovaných dopravných systémov je praktickým nástrojom 

udržateľného rozvoja dopravy v regióne. Systematicky rozvíjaný systém verejnej dopravy obvykle je 

konkurencie schopný voči individuálnej automobilovej  doprave. Základným hľadiskom je úroveň 

poskytovaných služieb, kde najžiadanejším parametrom je cestovná rýchlosť. Z tohto základného 

parametru vyplýva aj  definícia integrovaného dopravného systému. 

Akýkoľvek systém integrovanej dopravy, keď musí splniť predpoklady udržateľného 

rozvoja, musí byť rozvíjaný systematicky. 
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Na predchádzajúcej schéme je výsledok podrobnej analýzy smerovania prúdov cestujúcich za 

deň v rámci okresov MA, PK a SC, ako aj dopravné vzťahy týchto okresov k Bratislave. Toto 

smerovanie je výsledkom analýzy dopravných záznamov z palubných počítačov vozidiel pravidelnej 

prímestskej autobusovej dopravy v BSK. 

 

Koordinácia dopravného systému 

 

V priebehu spracovania boli postupne tvorenú základné grafické prílohy v mierke 1:50000, pričom 

jednotlivé druhy dopráv boli členené nasledovne: 

 Koordinačný výkres – súbor všetkých druhov dopráv 

 Výkres diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I., II. a III.triedy 

 Výkres železničných zariadení, leteckej a vodnej dopravy 

 Výkres cyklistickej siete hlavných trás 

 

Vzhľadom k úspore miesta a času je v príspevku prezentovaný iba základný výkres ciest a diaľnic. 

Ostatné časti dokumentácie sú u spracovateľov. 
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Infraštruktúra IDS v Bratislave 
 

Ing. Peter Ĺos, PhD., Ing. Igor Ripka, PhD., MdaPT SR, IR Data 

Úvod 
Vytvorenie systému integrovanej dopravy na území mesta a v priľahlom regióne Bratislavy je 

dlhodobo diskutovanou témou. Už koncom 90. rokov bol zavedený tzv. „experiment“ integrovanej 

dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý prešiel do tzv. „prvej etapy“ pod názvom 

Bratislavská integrovaná doprava (BID) vo februári 2001. Funguje však iba na v prevádzkovo 

obmedzenom režime a len území v smere na Záhorie, a tak ho možno len ťažko prezentovať 

ako skutočný integrovaný systém. 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. bola založená ako budúci koordinátor dopravy v tomto území 

30. júna 2005. Odvtedy bolo vypracovaných a priebežne aktualizovaných vypracované viaceré 

strategické dokumenty, vrátane Plánu dopravnej obslužnosti a ďalšie materiály, detailnejšie riešiace 

čiastkové problémy implementácie IDS v podmienkach bratislavského regiónu, najmä v oblasti 

prevádzkovej a tarifnej. 

Zabezpečenie prevádzkových požiadaviek pre naplnenie strategických cieľov  integrovaného 

dopravného systému na báze koľajovej dopravy v Bratislave si však vyžaduje okrem organizačných 

zmien tiež budovanie novej infraštruktúry. Článok prezentuje a porovnáva výhody a obmedzenia 

viacerých možných variantov riešenia, ktoré sú predmetom porovnania a posúdenia v rámci štúdie 

realizovateľnosti „Koľajová infraštruktúra bratislavského integrovaného dopravného systému“. 

 

Infraštruktúrne projekty pre podporu IDS Bratislava 
Pre podporu zavádzania bratislavského IDS je plánovaných, pripravovaných a realizovaných viacero 

projektov, ktoré majú za cieľ riešiť čiastkové dopravné problémy na úrovni mesta (kapacitné 

a spoľahlivé napojenie Petržalky, ale aj rýchle prepojenie odľahlých častí mesta) aj regiónu 

(zefektívnenie a zmena deľby prepravnej práce v prímestskej hromadnej doprave), a v neposlednom 

rade tiež strategické otázky cezhraničnej a medzinárodnej dopravy (interoperabilita a zkapacitnenie 

uzla Bratislava, či napojenie na Viedeň a letisko Schwechat). 

Predovšetkým ide o odstránenie úzkych miest železničnej aj električkovej infraštruktúry 

pre umožnenie prevádzky IDS na báze koľajovej dopravy. Na základe analýzy dopytu, objemu 

a smerovania dopravy z regiónu a Petržalky) sa ako sľubné opatrenie z hľadiska budovania 

infraštruktúry ponúka revitalizácia severo-južného koridoru od (Rače-) Predmestia cez Filiálku 

a Centrum do Petržalky, čo v rôznej forme (metro, LRT a pod.) navrhovali prakticky všetky štúdie 

a koncepcie z minulosti. 

Prvé z nich už boli, resp. majú byť realizované priamo zo štátneho rozpočtu. Najvýznamnejším 

predpokladaným spôsobom financovania sú však prostriedky európskych fondov v rámci Operačného 

programu doprava (OPD), konkrétne jeho 4. prioritnej osi „Infraštruktúra integrovaných dopravných 

systémov.  

Menšie projekty pre podporu IDS ako sú napr. dispečerské stredisko BID, palubné počítače a 

označovače cestovných lístkov, a tiež prestupné terminály v okresných mestách BSK (Senec, Pezinok 

a Malacky) sú financované z OP Bratislavský kraj (OPBK). Projektová dokumentácia pre stavby 

prepojenia koridorov a napojenie letiska bola či je tiež využívaná finančná podpora z fondov TEN-T 
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(projektová dokumentácia k projektom) alebo programov cezhraničnej spolupráce, napr. SR – 

Rakúsko (SK-AT). 

 

 

Obr.1  Infraštruktúrne projekty pre podporu IDS v Bratislave a priľahlom regióne 

 

Variantné riešenia koľajovej infraštruktúry IDS Bratislava 

Pred schválením finančnej podpory, najmä pre veľké projekty (nad 50 mil. Eur), požaduje Európska 

Komisia podrobné zdokladovanie a preukázanie efektivity a prínosov navrhovaných stavieb, vrátane 

preverenia a porovnania ich alternatívnych riešení. V prípade bratislavských projektov, vzhľadom na 

ich úzku vzájomnú previazanosť, ide o veľmi komplexnú úlohu, riešenú v štúdii uskutočniteľnosti 

s názvom „Koľajová infraštruktúra bratislavského integrovaného dopravného systému“. 

V tejto štúdii je v princípe definovaných päť alternatívnych prevádzkových konceptov, a pre každý 

z nich ďalej viacero možných variantných riešení. Tie sa vzájomne líšia predovšetkým technickým 

riešením jednotlivých častí severojužného koridoru, čím tiež vytvárajú rôzne podmienky na 

prevádzkovanie nosného koľajového systému v rôznej podobe – od klasickej električky cez jej 

kapacitnejšiu verziu v kombinácii s tram-train (so zachádzaním do regiónu) až po ľahké i ťažšie 

železničné vozidlá (len v smere na žst. Petržalka).  

Spolu je tak v štúdii posudzovaných 14 rôznych variantov (viď Tab. 1), z hľadiska ich technickej, t.j. 

prevádzkovej a stavebnej, ale aj ekonomickej realizovateľnosti.  

Najvýznamnejším faktorom hodnotenia sú samozrejme dopravno-inžinierske efekty a dopady; 

jednotlivé varianty majú odlišný potenciál pre naplnenie cieľov IDS na všetkých úrovniach 

problematiky, hlavne z pohľadu zlepšenia dostupnosti cieľov ciest (koľajovou) hromadnou dopravou, 

celkových časových úspor cestujúcich v systéme (vrátane IAD), zmeny deľby prepravnej práce, 
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a z toho vyplývajúcim predpokladaným znížením dopadov dopravy na životné prostredie (emisie, 

hluk), ale aj mierou rastu, resp. úspor prevádzkových nákladov v jednotlivých segmentoch 

dopravného systému.  

 

 

Tab.1 Posudzované varianty riešenia koľajovej infraštruktúry IDS Bratislava 

č. Variant 
nosný 

systém 

Predmestie 

– Filiálka 

Filiálka – 

Centrum 

prechod 

cez Dunaj 

napojenie 

Petržalky 

0 nulový (súčasný stav) bus 

nie je nie je 

nie je 

nie je  

(len cez 

Príst.m.) 

1A minimálny (bez rozvoja infraštruktúry) 

vlak + 

električk

a 

1B rozšírený (zkapacitnenie exist.žel. tratí) 

2A električkový (predĺženie radiál k žel.) 
E cez 

St.m. 

Janíkov 

dvor  

(železnica 

len cez 

Príst.m.) 

2B električkový s prechodom  na žel. sieť V/T-T/E 

električka 

(tram-

train) cez 

St.m. 

3A povrchový s prestupom Filiálka V/T-T+E 

povrchový povrchový 3B povrchový cez Špitálsku a Starý most 

vlak + 

tram-

train 

3C povrchový cez Karadžičovu a St. most 

4A zapustený od Jarošovej cez Starý most 

hĺbený 

hĺbený 
tram-train 

cez St.m. 4B zapustený od Predmestia cez St. most 

5A podzemný s prestupom Filiálka V+E nie je 
E cez 

St.m. 

5B podzemný so segregov. vetvou  J. dvor vlak 

razený tunel 
Jan. dvor 

+ ŽST 
5C podzemný s úrovňovou vetvou  J. dvor  V+T-T 

5D podzemný bez napojenia vetvy J. dvor V+E 

 

Dopravný model pre IDS Bratislava  
Za účelom stanovenia hodnôt základných dopravno-inžinierskych charakteristík jednotlivých 

variantov je v programovom balíku PTV Visum/Visem spracovaný podrobný multimodálny dopravný 

model záujmového územia, pokrývajúci územie Bratislavského a Trnavského kraja. 

Sledované územie regiónu bolo rozdelené do 895  tzv. dopravných okrskov (zón), pre ktoré boli 

definované súčasné aj výhľadové údaje o demografii, počte pracovných príležitostí a iných socio-

demografických charakteristík ovplyvňujúcich produktivitu a atraktivitu týchto okrskov v zmysle 

počtu vykonaných ciest za deň.  
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Obr.2  Sociodemografické charakteristiky dopravných okrskov: počet pracovných príležitostí 

 

Digitálny model dopravnej siete obsahuje na jednej strane informácie o existujúcej aj plánovanej 

dopravnej infraštruktúre. Komunikačná sieť pozostáva z diaľníc, ciest 1., 2. a 3. triedy, miestnych 

komunikácii a železničných tratí, podľa predpokladov ich rozvoja pre príslušný posudzovaný variant. 

V sieti hromadnej dopravy je definovaných spolu 1450 staníc a zastávok všetkých zúčastnených 

prepravcov. Z hľadiska dopravnej ponuky je do modelu je zapracovaných 34.450 spojov hromadnej 

dopravy, aj s ich cestovnými poriadkami. 

Výpočet matíc prepravných vzťahov bol vykonaný pomocou dezagregovaného modelu dopytu VISEM. 

Obyvateľstvo je rozdelené do tzv. dopravno-homogénnych skupín, ktoré majú približne identický 

charakter mobility: ekonomicky aktívni s disponibilitou automobilu, ekonomicky aktívni bez 

automobilu, ekonomicky neaktívni s automobilom a bez automobilu a žiaci/študenti. Celkovo je 

modelom v záujmovom území (v meste aj v regióne) pre súčasný stav generovaných viac ako 3 mil. 

ciest za deň ciest, z toho cca 36% hromadnou dopravou, 47% automobilovou dopravou, a 18% 

nemotoristickými druhmi dopravy (peší, cyklisti). 

Dopravný model pre súčasný stav bol kalibrovaný na základe dostupných štatistických údajov, najmä 

podľa výsledkov celoštátneho sčítania dopravy SSC (490 profilov, korelácia R2=0.94), ďalej podľa 

počtu cestujúcich mestskou hromadnou dopravou na vybraných profiloch v meste, resp. podľa počtu 

dochádzajúcich vo vlakoch a prímestských autobusoch podľa smeru dochádzky z regiónu. 
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Obr.3 Modelované zaťaženie siete hromadnej dopravy (vľavo) a IAD (vpravo) 

 

Kapacitné posúdenie existujúcej železničnej infraštruktúry pre potreby IDS 
Už na základe prvotného kapacitného posúdenia železničnej infraštruktúry (viď Tab. 2) boli 

identifikované základné obmedzenia pre využitie železnice ako bázy pre fungovanie IDS.  

Kapacita Hlavnej stanice je už aj v súčasnosti fakticky vyčerpaná; zvýšiť tu možno v zásade len počet 

priebežných (nekončiacich) vlakov, čo je vzhľadom na usporiadanie siete (3 radiály z východu a len 

jedna zo západu) z prevádzkového hľadiska nevýhodné. Väčšinu osobných vlakov, ktoré by v rámci 

IDS mali premávať v hustejšom takte, by tak bolo nutné smerovať na žst. Nové Mesto, ktorá má 

nevýhodnejšiu polohu, čo by tiež vyžadovalo (opäť pomerne nevýhodné) zmeny v organizácii MHD. Aj 

kapacita tejto stanice by bola pomerne rýchlo vyčerpaná, a tak niektoré vlaky by museli byť 

smerované, zo skúseností neatraktívnym okruhom do žst. Petržalka, resp. ÚNS.  

V intervale 15min by bolo možné bez problémov prevádzkovať osobné vlaky IDS len zo smeru Senec. 

Kapacita trate zo smeru Pezinok by sa pri 15min takte vyčerpala, čo by mohlo spôsobiť problémy v 

prípade perturbácií. Súčasná kapacita trate (a grafikon nadradenej železničnej dopravy) zo smeru 

Malacky by umožňoval prevádzku IDS vlakov len v 20min intervale, a zo smeru Dun. Streda dokonca 

len v 30min intervale; čo by síce bolo vzhľadom na predpokladaný dopyt z týchto smerov 

postačujúce, ale značne by to znižovalo atraktivitu a potenciál na želaný presun časti cestujúcich IAD. 

Taktiež to prakticky znemožňuje zvýšenie počtu medzinárodných a nákladných vlakov, aj v súvislosti s 

nedávno prezentovanou zmenou priority EK pre koridory TEN-T.   

Z tohto hľadiska je teda pre fungovanie IDS na báze železničnej dopravy nevyhnutná revitalizácia 

koridoru Predmestie – Filiálka, čím bude možné dosiahnuť lepšie využitie kapacít železničných staníc 

v uzle Bratislava a Pre zabezpečenie kvality sú tiež žiaduce úpravy zvyšujúce kapacitu v úsekoch D. N. 

Ves – Hl. stanica (3. koľaj) a Bratislava – N. Košariská (zdvojkoľajnenie). 
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Tab.2 Kapacita a využitie rozhodujúcich prvkov žel. infraštruktúry (špičková trojhodina) 

Variant 0 – súčasný stav 1A – s IDS 3A/5A s Filiálkou 4/5 s Petržalkou 

Trate (smer) a b c a b c a b c a b c 

D. N. Ves – Hl. st. 18 21 86% 18 18 100% 24 30 80% 24 30 80% 

Hl. st. – D. N. Ves  12 21 57% 18 18 100% 24 30 80% 24 30 80% 

Pezinok - Rača 13 21 62% 21 21 100% 21 21 100% 21 21 100% 

Rača - Pezinok 14 21 67% 21 21 100% 21 21 100% 21 21 100% 

Senec - Vajnory 14 22 64% 21 22 95% 21 22 95% 21 22 95% 

Vajnory - Senec 12 22 55% 21 22 95% 21 22 95% 21 22 95% 

D. Streda – N. Mesto 12 12 100% 12 12 100% 12 12 100% 12 21 57% 

N. Mesto – D. Streda 12 21 57% 

Stanice a* b c a* b c a* b c a* b c 

Hl. stanica 52/9 52 100% 52/9 52 100% 48/2

2 

66 73% 48/22 66 73% 

žst. BA Nové Mesto 17/4 38 45% 48/1

8 

48 100% 36/1

8 

48 75% 30/24 54 56% 

žst. Petržalka 12/0 36 33% 18/0 36 50% 12/0 36 33% 30/0 36 83% 

žst. Filiálka - - - - - - 42/0 42 100% 84/60 84 100% 

a – max počet vlakov, a* - počet vlakov/z toho priebežných, b – kapacita, c – využitie  

Ukazuje sa tiež, že prepravná kapacita tzv. tram-trainov nie je pri 15min intervale v špičke 

dostačujúca na to, aby bolo možné po žiaducej eliminácii regionálnej autobusovej dopravy cez 

hranice Bratislavy uspokojiť dopyt zo smerov Pezinok a Senec. Zvyšovanie frekvencie zase nie je 

možné z dôvodu kapacitných obmedzení týchto hlavných tratí.  

Z prevádzkových dôvodov na úseku Šafárikov nám. – Kamenné nám. tiež môže byť problematické 

zabezpečenie dostatočnej prepravnej kapacity z Petržalky do centra a iných častí mesta bez 

vybudovania nového prepojenia v koridore Karadžičovej ul.    

 

Porovnanie predbežných výsledkov dopravno-inžinierskej analýzy 

variantov  
Z predbežných výsledkov modelovania dopravno-inžinierských dopadov jednotlivých variantov (len z 

hľadiska zmien vyvolaných zmenou dopravnej ponuky a obluhy, bez vplyvov iných opatrení dopravnej 

politiky) vychádza niekoľko zaujímavých výsledkov. 

Zlepšením dopravnej ponuky železničnej dopravy zavedením IDS vlakov v hustejšom intervale a 

zlepšením dostupnosti prostredníctvom nových zastávok v meste možno dosiahnuť pomerne značný 

(vyše 20%) presun cestujúcich z regionálnej autobusovej dopravy. Súčasne to spôsobí (len veľmi 

mierny) nárast využívania MHD v meste, čo možno vysvetliť zvýšenou potrebou prestupovania, keďže 

súčasné vedenie autobusových liniek  lepšie pokrýva dôležité ciele ciest dochádzajúcich (v okolí 

Bajkalskej ul. a autobusovej stanice).  

Priemerná dĺžka cesty na železnici by sa skrátila (využitie/prestup by bol výhodný aj pre kratšie cesty), 

zrejme aj vďaka zlepšenej dostupnosti z nových zastávok. Pre dlhšie cesty by sa nimi ale stala 

hromadná doprava menej atraktívna, čo sa prejavuje zvýšením priemernej dĺžky ciest IAD. Celkovo by 

však došlo k malému (0,5%) poklesu využívania hromadnej dopravy a nárastu IAD (!), zrejme opäť z 

dôvodu relatívneho zhoršenia dostupnosti významných cieľov ciest pozdĺž súčasného koridoru 

autobusových liniek.  



 

~ 97 ~ 
 

Globálny čas (osobomin/deň) všetkých ciest v systéme by sa teda tiež zvýšil (cca o 0,7%), čo z hľadiska 

ekonomickej analýzy predstavuje negatívne úspory času. Spolu so zvýšenými prevádzkovými 

nákladmi (značný nárast výkonov prevádzkovo drahšej železničnej dopravy je v zmysle plánu 

dopravnej obslužnosti BSK kompenzovaný len menšou redukciou výkonov regionálnych autobusov) 

to poukazuje na ekonomickú neudržateľnosť variantov 1A a 1B. 

Vybudovanie piatej električkovej radiály v Petržalke podporí výraznú zmenu v deľbe prepravnej práce 

medzi jednotlivými druhmi MHD (presun cca 78 tis. ciest denne z autobusov na električky), avšak 

nebude opäť nebude mať prakticky žiaden vplyv na využívanie IAD (pokles o 0,1%). Efekty v 

regionálnej doprave sú pre variant 2A v porovnaní s variantom 1A nulové. Opäť dochádza k 

negatívnym úsporám celkového cestovného času v systéme (o 0,2%). Znížené prevádzkové výkony 

autobusov (15 tis. vozokm./deň) sú prevýšené nárastom prevádzkových nákladov na výkony 

električiek (11,5 tis. vlakokom./deň).  

Variant 3B s povrchovým vedením severojužného prepojenia z Filiálky do Petržalky, vykazuje v 

porovnaní s variantom 2A vyše 2% nárast podielu koľajových druhov hromadnej dopravy (vlak, 

električka a tram-train), a to mierne aj v regionálnej doprave. Opäť ale bez akéhokoľvek efektu na 

deľbu prepravnej práce voči IAD. Rast prevádzkových nákladov je ešte výraznejší, negatívne sú aj 

environmentálne dopady z dôvodu zvýšenia intenzity hlukových hladín pozdĺž povrchovo vedeného 

koridoru na Filiálku i v Petržalke. Ten tiež spôsobuje významné dopravné komplikácie pre ostatnú 

dopravu v dopravných uzloch ako je Šafárikovo nám., Trnavské mýto či Jarošova. Celkovo však v 

tomto variante po prvý krát dochádza k úsporám celkového času prepravy v systéme, i keď 

minimálnym (0,3%). 

Pre varianty 4 a 5 predbežne vychádzajú ešte výraznejšie pozitívne efekty (výsledky nie sú zatiaľ 

verifikované), vďaka vyššej rýchlosti dopravy v podpovrchovo vedenom koridore na Filiálku, resp. až 

do Petržalky.  

 

Závery 
Súčasná kapacita rozhodujúcich prvkov železničnej infraštruktúry v uzle Bratislava, vrátane Hlavnej 

stanice ako aj niektorých tratí znemožňuje budovanie integrovaného dopravného systému na báze 

koľajovej dopravy, najmä s ohľadom na dochádzku z regiónu. 

Budovanie infraštruktúry je tak dôležité z hľadiska vytvorenia lepších podmienok pre prevádzkovanie 

integrovaného dopravného systému. Výraznejšie zmeny v deľbe prepravnej práce sú však zjavne 

možné len v spolupôsobení s implementáciou opatrení obmedzujúcich využívanie individuálnej 

automobilovej dopravy (napr. parkovacia politika). 

Výsledky kapacitného posúdenia, SWOT analýzy a kvalitatívnej multikriteriálnej analýzy dopravno-

inžinierskych efektov jednotlivých variantov na zlepšenie dopravy v bratislavskej aglomerácii 

preukazujú výhodnosť komplexnejších variantov. Do akej miery však pozitívne efekty dokážu 

kompenzovať zvýšené prevádzkové, a najmä investičné náklady je nutné preukázať hĺbkovou 

analýzou spoločenských nákladov a výnosov. 
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Cezhraničný manažment cestnej bezpečnosti 
 

Prof.Ing. Bystrík Bezák, CSc., Ing. Vladimír Kapusta, PhD., Ing. Peter Rakšányi, PhD. Katedra 

dopravných stavieb, stavebná fakulta, STU v Bratislave 

 

Úvod 
Nevyhnutným predpokladom pre hospodársku prosperitu a vyššiu kvalitu života obyvateľov 

zjednocujúceho sa európskeho priestoru je plynulý a bezpečný pohyb osôb a nákladov. Tieto 

požiadavky si však vyžadujú účinnú koordináciu spoločných postupov pri plánovaní, projektovaní 

a prevádzke dopravnej infraštruktúry. Veľmi citlivými sú otázky riešenia bezpečnosti na cestnej sieti 

najmä v prihraničných oblastiach, kde doposiaľ väčšinou nie je zabezpečená kompatibilita pri 

presadzovaní legislatívnych, technických a dopravno-bezpečnostných opatrení. Otázkami riešenia 

bezpečnosti cestnej dopravy cezhraničnom modelovom území východné Rakúsko-západné Slovensko 

sú predmetom riešenia spoločného rakúsko-slovenského projektu ROSEMAN, ktorý  v spolupráci 

riešia odborníci z Kuratória pre bezpečnosť dopravy v Rakúsku a členovia Katedry dopravných 

stavieb, Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Projekt je v poslednej – overovacej fáze riešenia. V článku 

je opísaná situácia bezpečnosti na cestnej sieti Slovenska a čiastkové výstupy z realizácie projektu 

ROSEMAN. 

 

Dopravná nehodovosť v cestnej premávke SR 
Rok 2011 vykazuje historicky najlepšie výsledky v evidencii dopravných nehôd v SR - najmenší počet 

nehôd, ale predovšetkým najmenej usmrtených a zranených osôb (tab.1). 

K zaznamenaným veľmi dobrým výsledkom za posledné tri roky v uvedenom štatistickom prehľade je 

potrebné uviesť niekoľko doplňujúcich informácií. 

Slovenská republika od roku 2009 má pojmy ako účastník dopravnej nehody, usmrtená osoba, ťažko 

zranená osoba, ľahko zranená osoba a škoda (v zmysle hmotná alebo vecná škoda) upravené 

v zákone č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov . 

Podľa zákona sa na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd považuje za: 

- usmrtenú osobu osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr 

do 24 hodín po dopravnej nehode, 

- ťažko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ťažkú ujmu na zdraví, 

- ľahko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela inú ujmu na zdraví ako 

ťažkú, okrem prípadov jednorazového ošetrenia, ktoré si nevyžaduje odborné ošetrenie 

alebo práceneschopnosť, 

- škodu ujma, ktorá vznikla na vozidle alebo inom majetku pri dopravnej nehode alebo 

v súvislosti s ňou, ktorej výšku stanoví odhadom policajt, ktorý vykonáva obhliadku miesta 

dopravnej nehody. 
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Tab.1 Dopravné nehody a ich následky v rokoch 1993 až 2011 

 

Od roku 2009 sa v evidencii dopravných nehôd neuvádzajú udalosti v cestne premávke, ktoré 

zákonodarca vymedzil ako škodové udalosti, nakoľko tieto policajný zbor neobjasňuje (škodové 

udalosti eviduje Slovenská kancelária poisťovateľov). 

Z medzinárodného porovnania štátov EÚ na základe dosiahnutých výsledkov v roku 2008 (obr.1) 

vyplýva, že výsledky zaraďujú SR medzi štáty s vyšším počtom usmrtených na milión  obyvateľov ako 

je priemer.   

Slovenská republika ako členský štát EÚ sa v rámci prijatého Národného plánu na zvýšenie 

bezpečnosti cestnej premávky pripojila k iniciatíve zníženia počtu usmrtených osôb pri dopravných 

nehodách do roku 2010 na polovičnú hodnotu z roku 2002. Plnenie tejto náročnej úlohy je 

dokladované  na obr.2. 

Rok 

Počet 

dopravných 

nehôd 

Usmrtené 

osoby 

Ťažko 

zranené 

osoby 

Ľahko 

zranené 

osoby 

1993 50 198 584 2 737 8 695 

1994 53 436 633 2 603 8 391 

1995 60 563 660 2 791 8 782 

1996 75 726 616 2 699 8 943 

1997 64 977 788 3 879 9 694 

1998 57 532 819 3 124 9 778 

1999 55 683 647 2 684 8 782 

2000 50 932 628 2 204 7 890 

2001 57 258 614 2 367 8 472 

2002 57 060 610 2 213 8 050 

2003 60 304 645 2 163 9 158 

2004 61 233 603 2 157 9 033 

2005 59 991 560 1 974 8 516 

2006 62 040 579 2 032 8 660 

2007 61 071 627 2 036 9 274 

2008 59 008 558 1 806 9 234 

2009 25 989 347 1 408 7 126 

2010 21 611 345 1 207 6 943 

2011 14 991 324 1 140 5 905 
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Obr.1  Počet usmrtených osôb v štátoch EÚ  na 1 milión obyvateľov v roku 2008 

Pri skutočnom počte 610 usmrtených v roku 2002 by pri stanovenom predpoklade - zníženie na 50 % 

- mal byť v roku 2010 počet usmrtených 305. Tento cieľ sa úplne nesplnil. Aj keď vývoj za sledované 

obdobie nebol vždy jednoznačný a bol pomerne veľký rozdiel medzi predpokladom a skutočnosťou, 

posledné roky priniesli priaznivé výsledky. Zvlášť úspešný bol rok 2009, kedy sa skutočnosť takmer 

zhodovala s predpokladom a rozdiel bol minimálny.  

Plán a jeho plnenie v niektorých susedných štátoch SR – v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku je 

zobrazený na obr.3.  V žiadnom z nich sa stanovený plán nepodarilo splniť v plnej miere. 

Pozitívna skúsenosť z jednotného cieľa EÚ v rámci rokov 2002 až 2010 viedla k záveru stanoviť si opäť 

strategický zámer v podobe zníženia počtu usmrtených osôb o polovicu do roku 2020 v porovnaní 

s referenčným rokom 2010 o 50 %. Národný plán Vláda SR schválila uznesením č.798/2011 zo 

14.decembra 2011 ako „Stratégiu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike 

v rokoch 2011v až 2020“. Numerickým cieľom Národného plánu je  zníženie počtu usmrtených 

účastníkov cestnej premávky do r. 2020 o polovicu  oproti roku 2010 t.j. na hodnotu 173. Plán 

znižovania smrteľných následkov je naznačený na obr.2, rok 2011 dopadol plne v zmysle týchto 

predpokladov . 

Štruktúra národného plánu do roku 2020 pozostáva z  nasledovných 9 rámcových cieľov:  

1 – Zníženie dopravnej nehodovosti v dôsledku prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti   

       a neprispôsobenia rýchlosti okolitým podmienkam. 

2 – Zníženie dopravnej nehodovosti v dôsledku požitia alkoholu a drog. 

3 – Zníženie dopravnej nehodovosti u zraniteľných účastníkov cestnej premávky. 

4 – Zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom účinnej dopravnej výchovy školách  a výcviku  

     žiadateľov o vodičské oprávnenie vo výcvikových zariadeniach autoškôl. 

5 – Zvýšenie úrovne bezpečnosti cestnej infraštruktúry. 

6 – Zvýšenie úrovne bezpečnosti prostredníctvom bezpečnejších vozidiel a zavádzaním  

      inteligentných dopravných systémov (IDS) 

7 – Zvýšenie úrovne bezpečnosti v cestnej nákladnej a autobusovej doprave. 
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8 – Zvýšenie úrovne ponehodovej starostlivosti. 

9 – Manažment bezpečnosti cestnej premávky. 

 

 

Obr. 2  Vývoj počtu usmrtených pri dopravných nehodách v SR 

 

 

Obr.3 Plnenie stanovených cieľov v okolitých štátoch 

Projekt ROSEMAN 
 

Projekt „ROSEMAN“ - Manažment bezpečnosti cestnej premávky (Cross Border ROad SafEty 

MANagement),v cezhraničnom regióne,  bol schválený 06.11.2008 monitorovacím výborom CBC-EU 

Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko „Creating the Future 2007-2013. Odborní 
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partneri projektu sú Kuratorium für Verkehrssicherheit Wien, Rakúsko a Katedra dopravných stavieb 

Stavebnej fakulty STU v Bratislave. V priebehu spracovania projektu ROSEMAN sa plánuje pozitívne 

ovplyvniť povedomie o dôležitosti vytvorenia dopravno-bezpečnostnej stratégie SR, čo je jeden z 

cieľov Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej premávky BECEP, pod záštitou Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

V časti projektu PB4-PB10 je venovaná podstatná iniciatíva do oblasti práce s obcami. Pod touto 

iniciatívou sa rozumie analýza príčin kumulácie nehôd v zastavanom území miest a obcí, kde sú 

účastníci dopravných nehôd s následkami na zdraví obyvatelia a návštevníci, ktorí sa pohybujú pešo, 

na bicykli a musia prechádzať cez komunikácie s veľkými intenzitami cestnej dopravy. Príčinami kolízií 

voľne sa pohybujúcich ľudí v urbánnom priestore sú predovšetkým nedodržiavanie povinnosti 

zákonom obmedzenej rýchlosti vozidiel (v50, 40 a nižšie, napr. v30 km/h), prednosť chodcom na 

chránených priechodoch, ale aj povinnosť všetkých účastníkov (vodič, spolujazdec, deti a dospelí na 

zadných sedadlách osobného auta), byť pripútaný počas jazdy. Tejto problematike tzv. senzitívnych 

faktorov nehodovosti boli prispôsobené prieskumy správania sa vodičov a všetkých účastníkov 

dopravného procesu vo vybraných modelových obciach Hohenau an der March (Rakúsko), Kostolište 

a mesto Malacky (Slovensko). Uvedené obce na slovenskej strane modelového cezhraničného 

regiónu boli kooptované do riešiteľského tímu ROSEMAN, s úlohou predfinancovania investícií  

dopravno-bezpečnostných opatrení (DBO), na zníženie negatívnych účinkov dopravy, ktoré boli 

v roku 2011 aj realizované. Implantácia DBO v nehodových lokalitách má preukázať účinok opatrení 

na psychiku a celkovú disciplínu (správanie sa vodičov, ale aj chodcov), a z týchto dôvodov sa urobia 

kontrolné merania účinnosti po postavení DBO v modelových obciach. 

 

Merania senzitívnych charakteristík „pred“ DBO 
Cesty I.-III. triedy tvoria základný komunikačný systém modelového subregiónu projektu ROSEMAN 

na slovenskej strane. V obciach regiónu a zvlášť v meste Malacky sa kumuluje regionálna a miestna 

cestná doprava. Cesty základného komunikačného systému (ZKS) daného územia, predstavujú vysokú 

kvalitu pripojení a dopravnej obslužnosti. Sú však svojim vysokým zaťažením aj zdrojom negatívnych 

účinkov, najmä nehodovosti.  

Cesta I/2 pripája región Malacky na hlavné mesto SR Bratislavu a do ČR v smere Veľké Leváre – Kúty – 

Brno. Cesta II. triedy II/503 je v tomto území vedená na spojnici Pezinok – Pernek – Malacky – 

Kostolište – Jakubov –Záhorská Ves – Angern (priechod do Rakúska). Plní funkciu komunikácie pre 

regionálnu dopravu aj medzinárodnú susedskú osobnú dopravu. Na túto komunikáciu sa v meste 

Malacky napája cesta II/590 zo smeru Studienka a cesta III/50310 v smere na Rohožník.  Komunikácie 

v obciach sú dvojpruhové v šírke cca 7,0 m vyznačené strednou vodiacou čiarou, v križovatkách aj 

s odbočovacími pruhmi  *2+. 

Podľa harmonogramu projektu ROSEMAN sa na základe analýz výskytu nehôd s ujmou na zdraví 

účastníkov cestnej premávky na cestách I. a II. triedy vykonali  dopravno-bezpečnostné inšpekcie 

(RSI) a navrhli sa odporúčania a opatrenia, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť dopravy. Niektoré DBO sú 

známe a realizované aj v SR [1].  

Už v r. 2009 boli uskutočnené merania senzitívnych charakteristík príčin nehôd s účinkami na zdraví 

účastníkov cestnej premávky v obciach. Merania boli sústredené na tieto profily v modelových 

obciach: 

Obec Kostolište: priechod pre chodcov v strede obce a merania rýchlosti na 3 vstupoch do obce, 
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Obec Hohenau an der March: priechody pre chodcov v centre obce a pri základnej škole na podnet 

rodičov detí, ako aj prekračovanie rýchlosti na 3 vstupoch regionálnych ciest do obce, 

Mesto Malacky: 2 priechody v centre mesta (Záhorácka ulica), priechod pri autobusovej zastávke 

a merania rýchlosti na 4 profiloch ciest I/2 a II/503 (vstupy do mesta a centrum). 

Zo zistení uvádzame príklady vyhodnotenia v grafických výstupoch na obr.4 – 6. 

Obr. 4 Povinnosť bezpečnostných pásov za jazdy vozidlom – Malacky 
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Obr. 5  Pripútanie detí v závislosti na dĺžke cesty  

 

Obr.  6: Anketový prieskum pocitu bezpečnosti rôznych účastníkov cestnej dopravy 
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Dopravno-bezpečnostné opatrenia v Malackách 
Pre realizáciu v rámci financovania z prostriedkov projektu ROSEMAN boli v modelovom území na 

slovenskej strane vybrané navrhované DBO - opatrenia na ceste I/2 v meste Malacky a na ceste 

II/503 v obci Kostolište. Opatrenia sú známe, nepotrebujú komentár. *2+ 

 

Obr. 7 Malacky -  cesta I/2, vložený ostrovček, zúženie jazdných pruhov na odbočenie 

 

Obr. 8 Malacky, prieťah cesty I/2,  Záhorácka/centrum vložený chránený priechod   

 

Dodatočné DBO v Malackách a Kostolišti 
Okrem analýzy nehodových lokalít boli v rámci PB6 (súčasný stav DBO v modelovom území obcí) 

merané okamžité rýchlosti vozidiel, prechádzajúcich intravilánmi obcí Kostolište a Malacky.  

Prekračovanie povolenej rýchlosti v uzavretej obci je tiež dôvod vzniku dopravných nehôd, zhoršenia 

celkovej environmentálnej bezpečnosti v dopravnom priestore prieťahov ciest, dopravného hluku, 

emisií, odpadov a zhoršovania kvality života v meste.  

Toto boli dôvody, aby riešitelia projektu ROSEMAN spolu s príslušníkmi Policajného zboru a správy 

mesta Malacky vytipovali najmä pomocou výsledkov meraní prekračovania jazdných rýchlostí 

nebezpečné miesta, kde je potrebné umiestniť DBO typu elektronických panelov na premenné 

prevádzkové informácie – radary, čo je DZ dopravná značka Z12. 
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Cieľom stavby „DBO Malacky – rozmiestnenie radarov DZ - Z12“ je dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti 

cestnej premávky na ZKS, ktorý tvoria prieťahy ciest  obcou Malacky.  Konkrétnym cieľom je 

vybudovať opatrenia na zníženie jazdných rýchlostí vozidiel a nepriamo aj riešenie bezpečnejšieho 

priechodu chodcov cez komunikácie.  

Dobrým príkladom je aj ďalšie riešenie bezpečnosti priestorovými dodatočnými DBO v obci 

Kostolište: vybudovanie chránených priechodov pre chodcov a synergický účinok s meračmi rýchlosti 

na všetkých 3 vstupoch do obce, podľa obr. 10. Takéto riešenia je ale možné aplikovať v obciach 

s relatívne malou rozlohou, kde malý počet križovatiek a atraktivít urbánneho prostredia nevplýva 

negatívne na pamäť vodičov.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Kostolište, chránený priechod s detekciou 

 

Obr. 10 Kostolište, priestorové riešenia dopravno-bezpečnostných opatrení 

Merania senzitívnych opatrení „po“ DBO 
Legislatívne prieťahy schvaľovania projektov DBO ovplyvnili časový posun verejného obstarávania 

a výstavbu až do konca októbra 2011. Bola prijatá zásada, že je potrebné vytvoriť časové obdobie 3-4 

mesiace, aby si vodiči zvykli na novú dopravnú situáciu po vybudovaní DBO. Preto boli merania 
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účinkov DBO na reagovanie účastníkov cestnej premávky presunuté na jar roku 2012. Z vlastných 

pozorovaní riešiteľov projektu ROSEMAN v modelovom priestore už dnes možno konštatovať, že sa 

dopravná situácia v centre mesta Malacky čiastočne upokojuje. Subjektívne pocity autorov riešenia 

projektu a skúsenosti zo správania sa účastníkov cestnej premávky po 3 rokoch, naznačujú väčšiu 

ohľaduplnosť slovenských vodičov na priechodoch pre chodcov aj za situácie, že v SR neplatia 

niektoré dopravno-bezpečnostné nariadenia, známe v zahraničí. 

            

 

   Obr. 11 Malacky, Záhorácka, pred zvýraznením a Obr. 12 – po zvýraznení priechodu 

 

Závery 
 

Postavenie investične nenáročných DBO v nehodových lokalitách má preukázať účinok opatrení na 

psychiku a celkovú disciplínu (správanie sa vodičov, ale aj chodcov), a z týchto dôvodov sa 

v záverečnej etape riešenia projektu  uskutočnia  merania účinnosti po postavení dopravno-

bezpečnostných opatrení v modelových obciach na Slovensku i v Rakúsku. 

Doterajšie výsledky  pozorovania riešiteľov projektu ROSEMAN v modelových lokalitách už dnes 

naznačujú, že sa dopravná situácia po inštalovaní dopravno-bezpečnostných opatrení v centre mesta 

Malacky a obci Kostolište čiastočne upokojuje. 
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Zapsán v OR Krajským soudem v Brně 1997, oddíl C, vložka 24862, IČO: 25504011, DIČ: CZ25504011 

 

 

Mezi hlavní výrobní program společnosti ZEMAKO patří provádění: 
       

1) Inženýrských staveb  

 zakládání průmyslových hal včetně infrastruktury  

 kanalizačních řadů včetně kanalizačních přípojek,  

 vodovodních řadů včetně vodovodních přípojek,  

 plynovodních řadů včetně plynovodních přípojek 
 
2) Dopravních staveb 

 stavby vozovek 

 chodníků a zpevněných ploch 

 stavby a opravy opěrných zdí 

 stavba odvodňovacích zařízení – rigolů, jímek, trativodů,dešťových vpustí, aj. 
 

 Ostatních staveb 

 výstavba hřišť, tenisových kurtů aj. 

 provádění oprav havarijních stavů komunikací a inženýrských sítí 

 demoliční práce 
 

 Zemních prací  

 hrubé terénní práce 

 výkopové práce pro pokládky kabelů VO,NN 
 
5)  Obchodní a inženýrská činnost 

 koupě a prodej zboží 

 inženýrská činnost 

 
Držitel certifikátů integrovaného systému managementu podle norem ČSN ISO 9001:2001, 

14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 

 

 

Bohunická cesta 9,664 48 Moravany, tel.:544 501 076, fax:544 501 077, mobil:777 555 775, 

 E-mail: zemako@tiscali.cz, www.zemako.cz  

mailto:zemako@tiscali.cz
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Využití dopravně-inženýrských analýz pro stanovení priority investic do 
dopravní infrastruktury 

 

Ing. Jiří Lávic, Cityplan, s.r.o. 

ÚVOD 
Optimální rozdělení finančních prostředků, které jsou k dispozici pro rozvoj, údržbu a opravy 

dopravní infrastruktury, je při aplikaci stávajících úsporných opatření problémem, se kterým se 

potýká řada vlastníků a správců pozemních komunikací. I v těch případech, kde ještě zbývají finanční 

prostředky umožňující rozvoj a zlepšování stavu pozemních komunikací, je množství těchto 

prostředků obvykle výrazně nižší, než jsou reálné potřeby daného regionu. 

 

Otázkou proto zůstává, jakým způsobem rozhodovat na strategické úrovni o prioritách investic, 

když z pohledu občanů nebo místních samospráv jsou případné dopravní problémy vnímány 

obvykle velmi lokálně. Banálně řečeno je v řadě případů velmi obtížné určit, zda je efektivnější 

obnovit dosluhující a opotřebené dopravní značení na úseku „A“, soustředit se na zlepšení podmínek 

pro pěší na úseku „B“ nebo raději investovat do přípravy obchvatu obce „C“. A co dělat 

v případě, že je v daném území takových potenciálních akcí několik desítek? 

 

Cílem tohoto příspěvku je odpovědět na výše uvedené otázky a ukázat, že omezené finanční 

prostředky mohou být současně příležitostí pro nalezení způsobu jejich uváženého vynakládání. 

Zároveň bude prezentován postup dopravně inženýrské analýzy, která využívá kromě 

moderních technologií pro sběr a zpracování dopravních údajů také poměrně rozsáhlé dopravně 

inženýrské databáze a modely, ať už budované vlastními silami nebo veřejně přístupné. 

 

Vzhledem k tomu, že prezentovaná analytická část práce byla ukončena již v roce 2009, je 

s odstupem času možné zároveň vyhodnotit, nakolik byla definovaná doporučení v praxi akceptována 

a k jakým reálným změnám v řešeném území došlo. 

 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ A ZADÁNÍ ÚKOLU 
Určení priority investic je provedeno na území vymezeným hranicemi Libereckého kraje. 

Řešena byla problematika průjezdních úseků silnic II. a III. tříd zastavěným územím všech obcí, 

které mají udělen status města. V daném regionu se jednalo o úseky silnic ve 39 městech Libereckého 

kraje. Hodnoceno bylo celkem 60 různých akcí, které je možné rozdělit na úpravy stávajících 

průtahů silnic, přeložky silnic a obchvaty měst. Posouzen je krátkodobý a dlouhodobý časový 

horizont, přičemž v krátkodobém časovém horizontu bylo hodnoceno odstranění závad, rekonstrukce 

a revitalizace stávajících úseků a v dlouhodobém časovém horizontu byl hodnocen postup rozvoje 

dopravní infrastruktury v kontextu platných územně plánovacích dokumentací, které byly výchozím 

podkladem provedené analýzy. Požadovaným výstupem práce bylo doporučit pořadí akcí na základě 

vyhodnocení dále uvedených kritérií. Rozsah řešeného území a příklad hodnocených úseků silnic je 

patrný z následujícího obrázku č. 1: 
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Obrázek č. 1 – výchozí stav řešeného území 

 

S ohledem na rozlohu území bylo nutné stávající datovou základnu, která se týkala zejména 

intenzit dopravy, pasportu komunikací a plánů na rozvoj infrastruktury, doplnit podrobným 

průzkumem 

zaměřeným na zjištění komplexních údajů, kterými lze charakterizovat a následně porovnat 

řešené lokality. Tyto údaje zahrnovaly zjištění a hodnocení následujících aspektů: 

 Dopravně inženýrské charakteristiky (podíl tranzitní dopravy, intenzita nákladní dopravy, 

intenzita pěších, cyklistů, hodnocení plynulosti provozu, sezónní variance dopravy apod.). 

 Zjištění stavebně-technického stavu řešených úseků, a to včetně stavu dopravního značení a 

dopravních zařízení komunikací. 

 Protože se jednalo o průjezdní úseky silnic městy, bylo důležité zjistit také stav a podmínky na 

infrastruktuře pro pěší a cyklisty a vliv průjezdního úseku na okolní zastavěné území a 

obyvatelstvo. 

 Území Libereckého kraje je hojně využíváno k rekreačním a sezónním aktivitám, které bylo 

také nutné v řadě případů zjistit a zohlednit. 

 Velmi důležité bylo zjištění aspektů, které mohou ovlivnit nehodovost, případně zvyšují rizika 

zranění v případě nehody. 

 

 

Pro zjištění výše uvedeného výčtu bylo použito technické vybavení, které bylo dostupné 

v roce 2009. Jednalo se o provedení doplňkových dopravních průzkumů v těch lokalitách, kde nebyly 

k dispozici aktuální údaje. Využito bylo instalace měřících radarů i manuálního sčítání dopravy. 



 

~ 114 ~ 
 

 

Ve všech posuzovaných lokalitách bylo provedeno podrobné místní šetření, při kterém byla 

pořízena lokalizovaná fotodokumentace s komentářem provedených zjištění. 

Pro všechny posuzované úseky byl dále proveden obousměrný průjezd inspekčního vozidla 

a pořízen videozáznam. Průjezdy měst, kde bylo možné očekávat závady v plynulosti provozu byly 

prováděny v době dopravní špičky. Záznam GPS polohy vozidla umožňoval následné vyhodnocení 

rychlostní charakteristiky a případných zdržení při průjezdu řešenou lokalitou. I na základě poznatků z 

tohoto průzkumu bylo zdokonaleno inspekční vozidlo, které již umožňuje kontinuální pořizování 

videozáznamu lokalizovaného automaticky přes GPS, včetně snadného záznamu sledovaných 

charakteristik a závad (např. při provádění bezpečnostních inspekcí). Technické vybavení vozidla je 

doplněno softwarem, který umožňuje rychlé vyhodnocení získaných dat a jejich grafickou prezentaci.  

 

V roce 2009 bylo však nutné vyhodnotit videozáznam a GPS polohu manuálně. Současná podoba a 

vybavení inspekčního vozidla je patrná z následujícího obrázku č. 2: 

 

  

Obrázek č. 2 – vybavení inspekčního vozidla (2011) 

 

VSTUPNÍ DATA 
Vstupní data a informace pro určení priorit byla tvořena vlastními daty získanými při průzkumech a 

místních šetřeních a dále pak údaji z veřejně dostupných zdrojů (celostátní sčítání dopravy, databáze 

dopravních nehod PČR doplněná o údaje o nehodovosti na silniční síti v Libereckém kraji, 

demografické údaje o jednotlivých městech). Vstupní data a informace byly pro přehlednost a 

možnost hodnocení zpracovány tabulkově. 
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Obrázek č. 3 – tabulka vstupních dat a informací o posuzovaných lokalitách 

 

ANALÝZA ROZVOJE INFRASTRUKTURY (DOPRAVNÍ MODEL) 
Koncepční zaměření dokumentu vyžadovalo posoudit nejen prioritu akcí z hlediska krátkodobého 

časového horizontu, ale i výhledový scénář rozvoje dopravní infrastruktury. Proto byl využit 

celorepublikový dopravní model silniční sítě ČR, provozovaný firmou CityPlan. Základem pro modelu 

území byly stávající hodnoty intenzit dopravy, které sloužily pro kalibraci výchozího stavu. 

Řešený region je ovlivňován výrazně i rozvojem silnic I. tříd a dálniční sítě, což bylo nutné při analýze 

zohlednit. Výhledový scénář byl zpracován na základě předpokládaného rozvoje dopravní 

infrastruktury a území v rozsahu schválených územně plánovacích dokumentací. 

Rozsah dopravního modelu řešeného území je patrný z následujícího obrázku č. 4. Výhledové 

intenzity dopravy na hodnocených úsecích silnic byly následně využity jako další vstupní údaj pro 

určení priority. 
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Obrázek č. 4 – dopravní model výhledového řešení silniční sítě v řešeném území 

HODNOCENÍ KRITÉRIÍ 
Jednotlivá kritéria byla rozdělena podle toho, zda je možné kriterium kvantifikovat (intenzita 

provozu, délka úseku, počet obyvatel, nehodovost) nebo zda je nutné pořadí stanovit na základě 

výsledku provedených místních šetření (kvalitativní kriteria). Pro všechna takto rozdělená kriteria 

bylo následně určeno dílčí umístění hodnocených akcí (měst). Výsledné pořadí bylo závislé na součtu 

dílčího umístění jednotlivých měst. Vyhodnocení bylo prováděno tabulkově. 

Pro určení pořadí kvalitativních kritérií, tj. seřazení priority textového hodnocení výsledků místního 

šetření bylo použito subjektivního stanovení pořadí měst každým pracovníkem týmu, který se na 

místních šetřeních podílel. Z těchto dílčích pořadí bylo po diskusi stanoveno výsledné pořadí dle 

hodnocení kvalitativních kriterií. 

 

URČENÍ PRIORITY REALIZACE 
Pro stanovení pořadí byla zohledněna všechna výše uvedená kritéria a výsledky kvalitativního 

hodnocení priority. Při určování výsledného pořadí byla také zohledněna investiční a stavební 

náročnost plánovaných akcí v kontextu dosažených přínosů pro plynulost a bezpečnost dopravy. 

Výsledky optimalizace pořadí jsou proto uvedeny ve třech tabulkách, přičemž pořadí bylo určeno 

podle následujících hledisek: 

- Priorita realizace obchvatů hodnocených měst; 

- Priorita úprav průtahů (humanizace) hodnocených měst 
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- Doporučené pořadí postupu zlepšování stavu průjezdních úseků krajských silnic v 

hodnocených městech. 

 

Účelem tohoto textu není detailní prezentace pořadí všech hodnocených akcí podle jednotlivých 

kritérií. V dalším textu jsou proto zmíněna města, která se při hodnocení priority umístila na 

vedoucích místech. Jsou to Chrastava, Jablonné v Podještědí, Mimoň, Rokytnice nad Jizerou, Turnov, 

Semily, Železný Brod. 

APLIKACE DOPORUČENÍ V PRAXI 
Určení priority pro průjezdní úseky silnic II. a III. tříd městy Libereckého kraje bylo provedeno 

v roce 2009. S odstupem času je proto možné zhodnotit, jak se skutečný průběh událostí shoduje 

(nebo liší) od definovaných doporučení. Na tomto místě je nutné připomenout, že řadu oblastí v 

Libereckém kraji postihly po vydatných deštích v roce 2010 bleskové povodně, které napáchaly mimo 

jiné značné škody na dopravní infrastruktuře. Postiženy byly také některé úseky, které byly 

hodnoceny v rámci určení priority investic, a zároveň musely být na nápravu škod vynaloženy 

neplánované finanční prostředky. Navzdory výše uvedenému faktu lze konstatovat, že doporučené 

pořadí investic se v řadě případů shoduje s následným průběhem konkrétních akcí v řešeném území. 

Pro názornost uvádím na tomto místě několik konkrétních příkladů s krátkým komentářem: 

Chrastava 

- Území Chrastavy patřilo k těm, které byly zasaženy v roce 2010 povodní. Škody byly 

- způsobeny jak na stávajícím úseku silnice II/592, tak i na stavbě přeložky silnice. 

- Prováděny opravy po povodních 

- Přeložka II/592 – dokončena realizace I. a II. Etapy 

- Zpoždění realizace závěrečné etapy obchvatu (informace z 04/2012) 

 

Jablonné v Podještědí 

- Z hlediska organizace dopravy byly zjištěny snadno odstranitelné, ale závažné chyby 

- v osazeném dopravním značení, kterým byl upraven zejména provoz nákladních 

- vozidel v oblasti města. Doporučení na urychlené odstranění těchto nesrovnalostí 

- bylo akceptováno. Dopravní značení na průtahu je od počátku roku 2010 osazeno 

- odpovídajícím způsobem. (viz obr. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 – Jablonné v Podještědí, původní a nové dopravní značení 
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- ohledem na zjištěný stavebně technický stav průtahu byla opravena část průjezdního úseku 

silnice II/270 

Rokytnice 

- Probíhá příprava projektové dokumentace pro humanizaci průtahu 

Mimoň 

- S ohledem na vysokou prioritu byla zahájena humanizace průtahu, která je současně „0. 

etapou“ přípravy přeložky silnice II/270. Realizováno bylo: 

o Okružní křižovatka Kozinovo náměstí 

o Okružní křižovatka Nám. ČSA – humanizace náměstí 

- Plán dokončení humanizace průtahu v roce 2013 

 

 

Obrázek č. 6 – město Mimoň, původní a nové řešení křižovatky na nám. ČSA 

Turnov 

- Úprava průtahu II/283 (ulice 5. Května), úpravy pro dopravní zklidnění a zlepšení podmínek 

pro pěší. Přestavba křižovatky na hranici intravilánu a extravilánu (Károvsko) na křižovatku 

okružní. 

Semily 

- Realizace I. etapy humanizace průtahu 

- Příprava dalších etap 

 Železný Brod 

- Dosud bez úprav 

 

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že doporučení priorit pro zlepšování stavu a zvyšování bezpečnosti 

průjezdních úseků silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji byla z větší části akceptována. 

Zpracovaný materiál tudíž přispívá k systematickému přístupu ke zlepšování daného segmentu 

dopravní infrastruktury podle předem definovaných priorit. 
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Metody a software na posuzování kapacity pozemních komunikací a 
křižovatek 

 

Ing. Luděk Bartoš, Ing. Aleš Richtr, EDIP s.r.o. 

Úvod 
Firma EDIP s.r.o. v současné době řeší projekt výzkumu podporovaný Technologickou agenturou ČR 

„Metodika dopravně inženýrských postupů při posuzování pozemních komunikací“. Jeho cílem je 

sjednotit a doplnit dopravně inženýrské postupy pro posuzování kapacity všech druhů pozemních 

komunikací a křižovatek. 

Projekt bude dokončen v roce 2014 a jeho výstupem bude jednotná metodika pro komplexní 

posuzování výkonnosti pozemních komunikací včetně softwareové implementace. 

Výzkum navazuje na předchozí výzkumy, které firma EDIP s.r.o. prováděla v oblasti kapacity 

křižovatek. Jejich výsledkem jsou dnes již platné TP na posuzování kapacity křižovatek neřízených 

(TP188), okružních (TP234), světelně řízených (TP235) a mimoúrovňových (TP236). 

 

Kapacita pozemních komunikací 
Mezi nejčastější dopravně inženýrské úkoly patří posuzování kapacity a výkonnosti komunikační sítě. 

Zatímco kapacitou komunikace (křižovatky, jízdního pruhu, atd.) rozumíme nejvyšší počet vozidel, 

která mohou danou komunikací (křižovatkou, jízdním pruhem, atd.) v určitém časovém intervalu 

reálně projet, pojem výkonnost je širší a zahrnuje v sobě vedle kapacity i hodnocení kvality dopravy. 

Určité výkonnosti komunikace (křižovatky, atd.) tak odpovídá počet vozidel, která mohou projet při 

zachování předem definované kvality dopravy. 

Ve většině případů je pro výkonnost pozemních komunikací rozhodující výkonnost jejich uzlových 

bodů, tj. křižovatek. Volba správného druhu křižovatky závisí na dobré znalosti místních podmínek a 

na současných a zejména výhledových špičkových intenzitách dopravy. Současné intenzity dopravy je 

možné zjistit dopravním průzkumem. Pro posuzování výkonnosti křižovatky jsou však většinou 

rozhodující výhledové intenzity dopravy. Jejich stanovení závisí z větší části na volbě „rozumné“ 

prognózy nárůstu dopravy. Důležitou roli při rozhodování o druhu křižovatky však hrají i další kritéria, 

mezi nimi zejména bezpečnost provozu. Finanční prostředky vložené do kvalitně provedené prognózy 

a posouzení výkonnosti se několikanásobně vrátí buď úspornějším návrhem křižovatky, nebo 

zamezením vzniku front a časových ztrát pro řidiče. 

V rámci zmiňovaného projektu výzkumu jsou řešeny následující tematické okruhy: 

 Stanovení intenzit dopravy z dopravních průzkumů 

 Prognóza intenzit automobilové dopravy 

 Výkonnost úseků pozemních komunikací mimo zastavěná území 

 Výkonnost úseků pozemních komunikací v zastavěném území 

 Návrh vhodného typu křižovatky 

 Výkonnost neřízených úrovňových křižovatek 

 Výkonnost okružních křižovatek  

 Výkonnost světelně řízených křižovatek 

 Výkonnost mimoúrovňových křižovatek 
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 Výkonnost komunikací pro cyklisty 

 Výkonnost komunikací pro chodce 

 

Metody posuzování kapacity 
Metodiky posouzení výkonnosti pozemních komunikací jsou v současné době roztříštěny do většího 

množství technických předpisů (ČSN, TP). Jednotná není ani terminologie a používané symboly. 

Některé potřebné části metodiky nejsou řešeny vůbec, nebo vyžadují aktualizaci. 

Aktuální přehled metodik pro posuzování výkonnosti pozemních komunikací platných v ČR obsahuje 

tabulka. 

Okruh řešení Platná metodika v ČR 

Stanovení intenzit dopravy z dopravních průzkumů TP 189 

Prognóza intenzit automobilové dopravy TP 225 

Posuzování úseků – silnice a dálnice ČSN 73 6101 

Posuzování úseků – místní komunikace ČSN 73 6110 

Návrh typu křižovatky z hlediska kapacity ČSN 73 6102 

Posuzování neřízených křižovatek TP 188 

Posuzování okružních křižovatek TP 234 

Posuzování světelně řízených křižovatek TP 235 

Posuzování mimoúrovňových křižovatek TP 236 

Posuzování cyklistických komunikací TP 179 

Posuzování komunikací pro chodce ČSN 73 6110 

Tabulka: Přehled metodik platných v ČR 

 

V roce 2011 vyšla změna Z1 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, která 

v Příloze A (ta se věnuje posuzování výkonnosti křižovatek) již předjímá přesun podrobného popisu 

metod posuzování do předpisů typu TP, na které se odkazuje. 

 

Kapacita úseků komunikací 
Metodika pro posouzení výkonnosti úseků pozemních komunikací se liší podle kategorie komunikace 

a její polohy v území (dálnice a silnice ve volné krajině, místní komunikace a průjezdní úseky silnic 

v zastavěném území obcí). 

Ve volné krajině se metodika dále liší podle charakteru provozu (silnice s neomezeným přístupem, 

rychlostní silnice a dálnice s omezeným přístupem) a podle počtu pruhů (dvoupruhové silnice, 

čtyřpruhové směrově rozdělené silnice). 

Kapacita úseků komunikací ve volné krajině se určuje na základě ovlivňujících veličin, kterými jsou 

směrové a výškové vedení trasy, příčné uspořádání (návrhová kategorie), podíl pomalých vozidel a u 

dálnic a rychlostních silnic navíc i poloha v území (metodika počítá s vyšší kapacitou uvnitř městských 
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aglomerací). Rozdíly mezi metodikami jsou zejména v uplatňování vlivu výškového a směrového 

vedení trasy, který se zohledňuje 

 třídou stoupání (odvozenou z rychlosti návrhového pomalého vozidla), křivolakostí a 

možností předjíždění u dvoupruhových silnic, 

 podélným sklonem a délkou stoupání a návrhovou, resp. nejvyšší dovolenou rychlostí u 

čtyřpruhových směrově rozdělených silnic a dálnic. 

Úroveň kvality dopravy je dána buď hustotou dopravy *voz/km+ na dvoupruhových silnicích, nebo 

stupněm vytížení (tj. podílem návrhové intenzity a kapacity) na čtyřpruhových směrově rozdělených 

silnicích a dálnicích. 

U místních komunikací a průjezdních úseků silnic v zastavěném území obcí se posouzení výkonnosti 

liší podle funkční skupiny komunikace. Pro komunikace funkční skupiny A a přechodové úseky 

funkčních skupin A a B se používá totožná metodika jako pro komunikace ve volné krajině (pouze 

s vyšší hodnotou koeficientu polohy komunikace v území). U komunikací funkční skupiny B je 

výkonnost komunikace určena kapacitou křižovatek. U komunikací funkční skupiny C se výkonnost 

neposuzuje. 

 

Kapacita křižovatek 

Kapacita křižovatky je podmíněna kapacitou v každém střetném bodu křižovatky, ve kterém dochází 

k přetínání, spojení nebo rozpojení dopravních proudů. 

Výhledové intenzity dopravního proudu na křižovatkách nesmějí překročit úrovňové intenzity nebo 

kapacitu odpovídající typu a prostorovému uspořádání křižovatky pro požadovanou úroveň kvality 

dopravy. 

Přibližné kapacitní meze základních typů úrovňových křižovatek jsou obsahem tabulky. Kapacita 

křižovatky je uvažována jako součet všech vjezdů do křižovatky. 

Typ křižovatky 
Maximální hodinová 

kapacita [voz./h] 

Maximální celodenní 

kapacita c) [voz./den] 

N
eř

íz
en

é 
kř

iž
o

va
tk

y 
a)

 

 Průsečná a styková křižovatka  1 500 – 2 000 18 000 – 24 000 

O
kr

u
žn

í k
ři

žo
va

tk
y 

Miniokružní křižovatka 1 500 – 2 000 18 000 – 24 000 

Okružní křižovatka s jedním pruhem na 

okružním pásu a jedním pruhem na 

vjezdu 

2 000 – 2 700 24 000 – 32 000 

Okružní křižovatka s dvěma pruhy na 

okružním pásu a dvěma pruhy na vjezdu 
2 500 – 3 500 30 000 – 40 000 

Spirálovitá okružní křižovatka d) 2 500 – 3 500 30 000 – 40 000 

Světelně řízená křižovatka b) 3 000 – 6 400 36 000 – 77 000 
a) V závislosti na počtu jízdních nebo řadicích pruhů a na intenzitách jednotlivých dopravních proudů. 
b) Kapacita řízené křižovatky závisí – kromě způsobu řízení – především na počtu řadicích pruhů. 
c) Odvozeno z hodinových kapacit při běžných denních variacích dopravy. 
d) Kapacita spirálové okružní křižovatky je zpravidla vyšší než kapacita okružní křižovatky se dvěma pruhy na 

okružním pásu s obdobným prostorovým uspořádáním.  

Tabulka: Orientační kapacita jednotlivých druhů křižovatek (převzato z ČSN 736102) 
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Kapacita průsečných a stykových neřízených křižovatek - je dána kapacitami jednotlivých 

podřazených proudů. Kapacita jednotlivého podřazeného proudu je podmíněna počtem 

časoprostorových mezer mezi vozidly v nadřazených proudech přijatelných pro začlenění nebo 

křižování vozidel podřazeného proudu. 

Kapacita okružních křižovatek - okružní křižovatka je z hlediska kapacity uvažována jako soustava 

stykových křižovatek jednosměrných komunikací. Kapacita okružní křižovatky je dána kapacitami 

jednotlivých podřazených proudů na vjezdech do okružní křižovatky a výjezdů z okružní křižovatky. 

Kapacita proudu na vjezdu do okružní křižovatky představuje maximální možnou intenzitu 

dopravního proudu, která je dosažitelná při využívání časových odstupů v dopravním proudu na 

okružním pásu. Kapacita výjezdu z okružní křižovatky je kromě geometrických parametrů výjezdu 

podmíněna zejména intenzitou přecházejících chodců. 

Kapacita světelně řízených křižovatek - je dána kapacitami jednotlivých vjezdů v závislosti na 

saturovaném toku příslušného vjezdu, délce signálu volno pro příslušný směr a na délce cyklu řízení. 

Kapacita mimoúrovňových křižovatek - je dána kapacitami jednotlivých střetných bodů, kterými jsou 

místa připojení, místa odbočení a průpletové úseky, a kapacitou větví. 

 

software – implementace metodik 
Některé výpočetní postupy kapacity komunikací a křižovatek jsou poměrně komplikované. Například 

výpočet kapacity neřízené křižovatky zabere i zkušenému počtáři s kalkulačkou nebo Excelem 

minimálně den práce. 

K usnadnění výpočtů je vyvíjen software, který je aplikací metodik. 

V současné době je k dispozici již software: 

 EDIP-eS – na výpočet intenzit dopravy z dopravních průzkumů a prognózu intenzit dopravy 

(TP 189, TP 225), 

 EDIP-OK – výpočet kapacity okružní křižovatky podle TP 234. 

 EDIP-Ka – na výpočet kapacity neřízené křižovatky podle TP 188, 

 LISA+ - na návrh a řízení křižovatek se světelnou signalizací. 

 

EDIP-eS 

EDIP-eS on-line umožňující výpočet celodenní a špičkové hodinové intenzity automobilové, cyklistické 

i pěší dopravy ve sledovaném profilu komunikace na základě krátkodobého měření podle metodiky 

uvedené v TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. 

Další funkcí programu je výpočet výhledové intenzity dopravy metodou jednotného součinitele růstu 

pro roky 2005 až 2050 podle metodiky uvedené v TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy. 
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Výstupem je rychlé získání údajů o intenzitě dopravy, které lze využít při koncepcích rozvoje 

komunikační sítě, návrhu komunikací či jako podklad při rozdělování finančních prostředků na opravy 

a rekonstrukce a při výpočtech kapacity komunikací či při výpočtech vlivu dopravy na životní 

prostředí. 

Výpočtové formuláře lze vytisknout. 

 

Obrázek: Software EDIP-eS, obrazovka programu 

 

 

EDIP-OK 

Software EDIP-OK online umožňuje okamžitý výpočet a posouzení kapacity všech druhů okružních 

křižovatek (s jedním pruhem na okruhu, se dvěma pruhy na okruhu, spirálovité a miniokružní) podle 

metodiky uvedené v TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek a umožňuje tak získat odborné 

kapacitní posudky s možností tisku výstupů posouzení přímo ve formátu jednotných protokolů, které 

jsou dle ČSN 736102 obsahově závazným průkazem posudku. 
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Uživatel je programem veden krok za krokem: 1. Parametry křižovatky 2. Intenzity dopravy 3. 

Parametry paprsků 4. Výpočet a výstup dat (tisk) 

 

Obrázek: Software EDIP-OK, obrazovka programu 

 

EDIP-Ka 

Software umožňuje posouzení kapacity neřízené úrovňové křižovatky podle metodiky uvedené 

v TP 188, která je v souladu s platnou ČSN 73 6102. Rychlé a jednoduché vypracování odborných 

kapacitních posudků s možností tisku výstupů posouzení přímo ve formátu jednotných protokolů, 

které jsou dle ČSN 736102 obsahově závazným průkazem posudku. 

Software není prozatím on-line, distribuuje se na CD. 

 

LISA+ 

Dopravně inženýrský software LISA+ je komplexní nástroj pro navrhování a řízení světelné 

signalizace, ale umožňuje také přímou přípravu dat pro řadiče světelné signalizace. Program Vás 
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provede krok po kroku návrhem světelné signalizace – od sběru dat až po návrh signálního plánu 

a přípravu programu pro řadič. 

 

Další vývoj 

Jedním z podstatných výstupů projektu výzkumu bude software, který bude řešit problematiku 

posuzování kapacity komunikací a křižovatek jednotně. Umožní v jednom prostředí zpracovat 

výsledky dopravního průzkumu, ty pak použít jako podklad pro posouzení kapacity všech typů 

křižovatek. 

 

Závěr 
Posouzení kapacity pozemní komunikace a jejich křižovatek je jedním ze základních dopravně 

inženýrských úkolů. Vytvoření jednoznačné a v praxi použitelné metodiky je úkolem projektu 

výzkumu řešeného firmou EDIP s.r.o. Jeho výstupy budou k dispozici až po skončení projektu (rok 

2014), ale již nyní lze využívat platné metodiky a jejich softwareovou implementaci. 

Více informací o software lze najít a jeho objednávky lze uskutečnit na www.edip.cz. 

Příspěvek vznikl za podpory Technologické agentury ČR, č. projektu TA01031064 Metodika dopravně 

inženýrských postupů při posuzování pozemních komunikací 
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Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze 
 

Ing. Tomáš Havlíček, Ing. Jan Adámek, TSK Praha-ÚDI 

 

Grafické přílohy, které patří k tomuto textu, jsou přiloženy zvlášť v souborech ve tvaru JPG, PDF a XLS 

pro možnost dalšího počítačového zpracování: 

 Tab. 1 sledované přechody.xls  Tabulka sledovaných přechodů a výsledků průzkumu 

 Obr. 1 mapa přechodů.pdf  Mapa sledovaných přechodů   

 Obr. 2 chování průměr.xls  Průměrné chování chodců na přechodech dle typu přechodu 

 Obr. 3 Hotel Golf.jpg  Chování chodců na přechodu přes jednosměrný dvoupruh (Plzeňská – 

přechod u zastávky Hotel Golf) 

 Obr. 4 korelace.xls  Závislost respektování SSZ na intenzitě provozu 

 

Abstrakt 
Článek se zabývá chováním chodců na řízených přechodech v Praze. Bylo vybráno 64 světelně 

řízených přechodů v Praze, rozděleno do čtyř skupin podle typu a na nich byli ručně sčítáni chodci ve 

špičkových hodinách pracovního dne na podzim roku 2011. Přecházející chodci byli zařazováni do 

skupin podle toho, jak respektovali signály na SSZ v okamžiku vstupu do vozovky. Podíly přecházejících 

chodců na zelenou, na červenou a mimo přechod (do cca 50 m od přechodu) z celkového počtu byly 

následně zobrazeny do grafů podle typu přechodu. Závěrem autoři uvádějí souhrnné výsledky 

průzkumu a zhodnocení. 

 

Klíčová slova: dopravní inženýrství, dopravní průzkumy, světelná signalizace, přechody pro chodce, 

pěší doprava. 

 

Abstract 
This article deals with pedestrian behaviour on signal-controlled pedestrian crossings in Prague. 

There were chosen 64 signal-controlled pedestrian crossings, divided to 4 groups according to type of 

crossing and there were manually counted pedestrians during peak hours in autumn 2011. Traversing 

pedestrians were placed into groups in dependence how they respected pedestrian signals in the 

moment of entering roadway. Proportions of pedestrians walking on green, on red and close to 

crossing (to approx. 50 meters from crossing) were represented in graphs. Authors present as 

conclusion overall results of surveys and assessment. 

 

Key words: traffic engineering, traffic surveys, traffic signals, pedestrian crossings, pedestrian 

transport. 
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Úvod 

Světelná signalizace (SSZ) na přechodech pro chodce je již řadu let diskutovaným tématem a na 

míru její potřebnosti a užitečnosti existují v zásadě dvě skupiny názorů, které lze ve stručnosti 

shrnout následujícími slovy. Jedním názorem je, že SSZ jaksi automaticky a priori zvyšuje bezpečnost 

chodců tím, že časově jednoznačně odděluje kolizní pohyby chodců a vozidel na vozovce v místě 

přechodu, zlepšuje podmínky pro přecházení a zvyšuje komfort chodců, takže je téměř vždy a všude 

velmi užitečné. Proto by mělo být řízených přechodů co nejvíce a pokud je již SSZ na přechodu 

zřízeno, mělo by být v provozu nepřetržitě, bez ohledu na průběh intenzit automobilové dopravy. 

Druhým názorem je, že SSZ je jen výjimečným dopravním zařízením, které by mělo být zřizováno 

pouze tam, kde je to nezbytně nutné a kde se nevystačí s jiným řešením, neboť kromě svých pozitiv 

má i svá negativa a v řadě případů, obzvláště při slabším provozu, chodce (a zároveň i vozidla) spíše 

obtěžuje a zdržuje. Na většině míst je místo SSZ vhodnějším a dostatečným bezpečnostním 

opatřením vyznačený neřízený přechod, na kterém mají chodci podle platné právní úpravy – zákona 

č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů *6+ přednost před vozidly kromě tramvají. Proto by 

mělo být řízených přechodů co nejméně a pokud je již SSZ na přechodu zřízeno, mělo by být 

v provozu jen po dobu nezbytně nutnou, tj. obvykle pouze při vyšší intenzitě automobilové dopravy. 

Příspěvkem do diskuse k tomuto tématu a k prohloubení poznání reálného stavu věci je dále 

popisovaný průzkum chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze. 

Dopravní průzkum chování chodců na světelně řízených přechodech 

Fakulta stavební ČVUT Praha provedla se studenty předmětu Dopravní inženýrství v říjnu a 

listopadu roku 2011 dopravní průzkum chování chodců na 64 vybraných světelně řízených 

přechodech v Praze. Na jednom přechodu (SSZ 5.815 Plzeňská – přechod u zast. Hotel Golf) byl do 

vyhodnocení přiřazen i předchozí průzkum ze září 2010 provedený TSK – ÚDI, takže bylo 

vyhodnocováno celkem 65 měření. Přechody byly vybírány tak, aby pokud možno reprezentativně 

pokryly centrální a střední pásmo města, zahrnovaly samostatné řízené přechody mimo křižovatky i 

přechody v rámci řízených křižovatek, místa s vysokou i nízkou intenzitou chodců a s vysokou i nízkou 

intenzitou automobilů (obrázek 1). Metodika průzkumu a jeho vyhodnocení byla zpracována ve 

spolupráci s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy – Úsekem dopravního inženýrství 

(TSK – ÚDI). 

 

Obr. 1  Mapa sledovaných přechodů 
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Pro účely vyhodnocení byly přechody seskupeny podle uspořádání jízdních pruhů do následujících 

typů: 

 O2 – přechod přes dva jízdní pruhy – dvoupruhový obousměrný jízdní pás 

 J2 – přechod přes dva jízdní pruhy – dvoupruhový jednosměrný jízdní pás 

 J1 – přechod přes jeden jízdní pruh – jednopruhový jednosměrný jízdní pás 

 TT – přechod přes tramvajovou trať – pouze přes tramvajové koleje na zvýšeném tram. pásu 

Průzkumy byly prováděny ve špičkových hodinách pracovních dnů, vždy v období 15-17 h. Toto 

období bylo vybráno proto, že v něm jsou dopravní poměry nejobtížnější, protože jezdí nejvíce 

vozidel a zároveň chodí i nejvíce chodců. Do připravených formulářů byly zaznamenávány počty 

chodců přecházejících v místě přechodu na zelenou, na červenou a mimo přechod (v oblasti do cca 

50 m od přechodu). Rozhodujícím okamžikem pro zaznamenání chodce do příslušné skupiny byl vždy 

jeho vstup do vozovky. 

Seznam sledovaných přechodů včetně výsledků průzkumů je uveden v tabulce 1. Tabulka zahrnuje 

číslo SSZ a jeho název dle databáze TSK Praha. Název je pro jasnou specifikaci přechodu doplněn o 

světovou stranu umístění sledovaného přechodu v dané lokalitě (S-sever, V-východ, J-jih, Z-západ). 

Tabulka je dále doplněna o špičkovou hodinovou intenzitu vozidel v místě přechodu (voz/h), počet 

nehod chodců v letech 2009 a 2010, způsob výběru volna chodců (na výzvu: pouze při nároku-

poptávce chodců tlačítkem, cyklicky: v každém cyklu řízení bez závislosti na nárocích chodců, nebo 

trvalá zelená pro chodce a přerušovaná pouze nárokem tramvaje) a polohu přechodu (přechod jako 

součást řízené křižovatky nebo samostatný přechod mimo křižovatku).  

Výsledky sčítání jsou v pravé polovině tabulky a obsahují celkové počty chodců za sledované 2 h 

dle příslušné skupiny. Poslední sloupec vyjadřuje podíl chodců přecházejících po přechodu na zelenou 

– tedy podíl chodců dodržujících zákon 361/2000 Sb. ze všech přecházejících chodců; zbytek do 100 

% je podíl chodců porušujících zákon. 

 

Tab. 1 Tabulka sledovaných přechodů a výsledků průzkumu 

poř

. č. 

číslo 

SSZ název SSZ 

Intenzit

a 15-17 

h 

[voz/h] 

nehod 

chodc

ů 2009 

nehod 

chodc

ů 2010 

ty

p 

př. 

výběr 

volna 

poloh

a př. 

počet chodců 

podíl Z Z Č M S 

1 0.335 ulice 28. pluku - přechod U Roháčových kasáren 219 0 0 O2 V P 33 24 32 89 0,37 

2 0.372 Černokostelecká - Tuklatská (přes Černokost., S) 718 0 0 J1 V K 297 99 21 417 0,71 

3 0.621 Švehlova - přechod u zast. Sídl. Zahr. Město (SV) 798 0 0 J2 V P 163 88 

13

7 388 0,42 

4 1.088 Na Poříčí - přechod u Bílé Labutě 652 0 0 O2 V P 586 

10

9 20 715 0,82 

5 

1.108

a Karmelitská - Hellichova (přes Karmelitskou) 1004 0 0 O2 V K 427 37 36 500 0,85 

6 2.017 Rašínovo nábř. - přechod u zast. Palackého nám. (JV) 705 0 0 J2 V P 563 70 5 638 0,88 

7 2.048 Korunní - přechod Sázavská 572 0 0 O2 V P 286 77 84 447 0,64 

8 2.049 Korunní - Kladská (přes Korunní) 572 0 0 O2 V K 217 42 46 305 0,71 

9 

2.069

Rumunská - přechod Lublaňská 878 0 0 J2 V P 602 

23 10

940 0,64 
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b 6 2 

10 2.312 Slezská - U Vodárny (přes, Slezskou, V) 352 0 0 J1 V K 157 

19

2 1 350 0,45 

11 2.362 Jugoslávská - Náměstí Míru (přes Nám. Míru, S) 572 0 0 J2 C K 834 

15

6 22 

101

2 0,82 

12 3.353 Slezská - Perunova (oba přechody přes Slezskou) 352 0 0 J1 V K 305 

30

0 

13

1 736 0,41 

13 3.374 Koněvova - Na Vrcholu (přes Koněvovu, SV) 605 0 0 J1 V P 208 71 

21

3 492 0,42 

14 3.614 Koněvova - přechod Černínova 1483 0 0 O2 V P 520 25 75 620 0,84 

15 3.750 Seifertova - přechod u Sladkovského nám. 771 1 0 O2 V P 301 45 39 385 0,78 

16 4.061 Sekaninova - přechod Křesomyslova 1044 0 1 O2 V P 83 10 2 95 0,87 

17 4.418 Podolské nábřeží - Podolská (přes Podolské nábř., S) 645 0 0 J2 C K 276 

16

4 2 442 0,62 

18 4.418 Podolské nábřeží - Podolská (přes Podolské nábř., JZ) 665 0 0 J2 V K 189 59 5 253 0,75 

19 4.420 Podolské nábřeží - Jeremenkova (přes Pod. nábř., V) 818 0 0 J2 V K 581 

41

6 0 997 0,58 

20 4.423 Na Pankráci - přechod Viktorinova (J) 246 0 0 J1 V P 149 

19

0 12 351 0,42 

21 4.435 U Kunratického lesa - přechod Hornomlýnská 831 0 0 O2 V P 197 62 73 332 0,59 

22 4.479 Štúrova - přechod Na příčce 1463 0 0 O2 V P 441 31 21 493 0,89 

23 4.484 Meteorologická - přechod Mašovická 1137 0 0 O2 V P 24 2 4 30 0,80 

24 4.657 U Kunratického lesa - přechod u zast. Petýrkova (Z) 386 0 0 J1 V P 301 

10

2 10 413 0,73 

25 

4.685

b Mariánská - přechod u zast. Lhotka (SZ) 612 0 0 J2 V P 186 76 26 288 0,65 

26 4.697 Vídeňská - přechod K Betáni 1084 0 0 O2 V P 21 13 12 46 0,46 

27 4.731 Vyskočilova - Bítovská (přes Vyskočilovu, V) 505 0 0 J2 V K 157 61 7 225 0,70 

28 

5.085

b Kartouzská - přechod u OC Nový Smíchov 1709 0 0 J2 V P 

116

4 

20

1 15 

138

0 0,84 

29 5.508 Plzeňská - přechod Mahenova (S) 1363 1 1 J2 V P 120 

25

8 

16

7 545 0,22 

30 5.509 Plzeňská - přechod Vrchlického (J) 1157 0 0 J2 V P 179 43 1 223 0,80 

31 5.518 Podbělohorská - Nad Klamovkou (přes Podběloh.) 738 0 0 O2 V K 88 31 4 123 0,72 

32 5.547 Holečkova - přechod u zast. Kobrova 1443 0 0 O2 V P 20 5 8 33 0,61 

33 5.552 Nárožní - OC Tesco (přes Nárožní, S) 399 0 0 J2 V K 42 38 20 100 0,42 

34 5.553 Radlická - Pechlátova (přes Radlickou, SV) 811 0 0 J1 V K 59 30 0 89 0,66 

35 5.553 Radlická - Pechlátova (přes Radlickou, JV) 1091 0 0 J1 V K 49 14 36 99 0,49 

36 5.576 U Santošky - přechod Na Václavce 858 0 0 O2 V P 87 5 0 92 0,95 

37 5.577 Na Zlíchově - přechod Nad Zlíchovem 419 0 0 O2 V P 13 17 34 64 0,20 

38 5.597 Elišky Přemyslovny - přechod U lékárny (V) 459 0 0 J1 V P 83 68 

14

4 295 0,28 



 

~ 131 ~ 
 

39a 5.815 Plzeňská - přechod u zast. Hotel Golf (S) 1131 0 2 J2 V P 156 76 4 236 0,66 

39b 5.815 Plzeňská - přechod u zast. Hotel Golf (S) - září 2010 1131 0 2 J2 V P 299 

52

3 95 917 0,33 

40 6.109 ČS armády - přechod u nám. Svobody (SV) 978 0 0 J2 V P 496 54 4 554 0,90 

41 
6.119 Evropská - přechod u zast. Sídliště Červený Vrch (J) 

1210 1 1 J2 V P 925 

39

1 12 

132

8 0,70 

42 6.152 Patočkova - přechod Meziškolská (S) 751 0 0 J2 V P 326 

13

9 0 465 0,70 

43 6.164 Podbabská - Ve Struhách (přes Podbabskou, V) 732 0 0 J2 V P 195 77 21 293 0,67 

44 6.164 Podbabská - Ve Struhách (přes Podbabskou, Z) 838 0 0 J1 V P 120 93 14 227 0,53 

45 6.173 M. Horákové - přechod K Brusce (S) 951 0 0 J2 V P 856 

42

0 17 

129

3 0,66 

46 6.173 M. Horákové - přechod K Brusce (J) 971 0 0 J2 V P 

106

2 

25

5 91 

140

8 0,75 

47 6.174 M. Horákové - přechod Pod Baštami (S) 951 0 0 J2 V P 146 

21

8 11 375 0,39 

48 6.174 M. Horákové - přechod Pod Baštami (J) 971 0 0 J2 V P 319 98 8 425 0,75 

49 6.188 Čs. armády - Vítězné náměstí (S) 978 0 0 J2 V K 941 

13

7 33 

111

1 0,85 

50 
6.713 Evropská - přechod u zast. Dejvická (S) 

1064 0 0 J2 V P 613 

29

4 15 922 0,66 

51 6.832 Bělohorská - Vaníčkova (přes Bělohorskou, J) 1024 0 0 J2 V K 357 96 84 537 0,66 

52 6.832 Bělohorská - Vaníčkova (přes Bělohorskou, S) 1084 0 0 J1 V K 130 74 1 205 0,63 

53 

8.206

b Sokolovská - přechod u Palmovky (S) 791 0 0 J1 V P 237 67 30 334 0,71 

54 8.237 Sokolovská - Ke Štvanici (přes Sokolovskou, V) 100 0 0 J2 C K 398 

55

6 64 

101

8 0,39 

55 8.240 Horňátecká - přechod Třeboradická (přes Horňát., V) 492 0 0 J2 V P 28 13 19 60 0,47 

56 8.243 Střelničná - Zdibská (přes Střelničnou, S) 572 0 0 J2 V P 180 49 0 229 0,79 

57 9.221 Poděbradská - přechod u zast Nademlejnská (J) 1111 0 0 J2 V P 92 31 12 135 0,68 

58 9.248 Vysočanská - přechod Veltruská (JZ) 825 0 1 J2 V P 499 80 5 584 0,85 

1T 2.017 

Rašínovo nábřeží - přechod u zast. Palackého 

náměstí 75 1 0 TT T P 452 

30

7 98 857 0,53 

2T 

2.332

a Nám. Míru - Francouzská (přechod přes Nám. Míru) 75 0 1 TT C K 

111

5 

54

1 

90

4 

256

0 0,44 

3T 4.420 Podolské nábřeží - Jeremenkova 60 2 1 TT V K 160 

43

1 33 624 0,26 

4T 6.173 M. Horákové - přechod K Brusce 105 0 0 TT T P 928 

46

1 0 

138

9 0,67 

5T 6.174 M. Horákové - přechod Pod Baštami 105 0 0 TT T P 244 

19

1 0 435 0,56 

6T 7.129 Strossmayerovo náměstí (V) 45 0 0 TT C K 591 86 

26

8 945 0,63 
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Legenda: 

číslo SSZ číslo dle databáze TSK Praha 

název SSZ název dle databáze TSK Praha  

Z počet chodců přecházejících na zelenou 

Č počet chodců přecházejících na červenou 

M počet chodců přecházejících mimo přechod (do 50 m od přechodu) 

S celkový počet chodců 

podíl Z podíl chodců přecházejících na zelenou z celkového počtu chodců 

typ př. viz text 

výběr volna V – na výzvu (pouze při nároku-poptávce chodců tlačítkem) 

 C – cyklicky (v každém cyklu řízení bez závislosti na nárocích chodců) 

 T - trvalá zelená pro chodce přerušovaná pouze nárokem tramvaje 

poloha př. K – součást řízené křižovatky 

 P - samostatný řízený přechod mimo křižovatku 

 

Výsledky průzkumu 

Pro názornou představu o chování chodců na sledovaných přechodech jsou získané údaje dále 

graficky znázorněny v pruhovém grafu, který prezentuje průměrné chování chodců pro každý typ 

přechodu a průměr za všechny sledované přechody celkem. 

 

Obr. 2 Průměrné chování chodců na přechodech dle typu přechodu 
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Obr. 3 Chování chodců na přechodu přes jednosměrný dvoupruh (Plzeňská – přechod u zastávky 

Hotel Golf) 

 

 

Závislost respektování SSZ chodci na intenzitě automobilové dopravy 

Na obrázku 4 je zachycena v bodovém a čárovém grafu závislost respektování SSZ chodci na 

intenzitě automobilové dopravy, tj. závislost podílu chodců přecházejících na zelenou na intenzitě 

provozu. Za předpokladu normálního rozdělení vstupních dat (podíl chodců přecházejících na zelenou 

a intenzita provozu) vychází korelační koeficient mezi těmito dvěma veličinami 0,505. Z celkového 

souboru dat byly do obrázku 4 zahrnuty všechny přechody typů O2, J2 a J1 (bez přechodů typu TT) 

s výjimkou dvou přechodů přes Plzeňskou ulici (Plzeňská - přechod Mahenova (S) a Plzeňská - 

přechod u zastávky Hotel Golf (S) – průzkum září 2010). Tyto přechody byly pro účely výpočtu 

korelačního koeficientu vyřazeny z důvodu abnormálně vysokého podílu přecházejících na červenou 

či mimo přechod, což je dáno specifickými místními podmínkami (specifikum tramvajových zastávek 

– odchod lidí ze zastávky „všemi směry“, SSZ Mahenova navíc v koordinaci vytvářející umělé mezery 

v dopravním proudu na předcházejícím SSZ).  

 

Zjištěná hodnota korelačního koeficientu opravňuje k tvrzení, že mezi veličinami existuje střední 

až významný vzájemný vztah: čím je intenzita provozu nižší, tím je podíl chodců respektujících SSZ a 

přecházejících na zelenou rovněž nižší. 
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Obr. 4 Závislost respektování SSZ na intenzitě provozu 

 

Shrnutí výsledků průzkumu 

Popsaný průzkum chování chodců na světelně řízených přechodech byl v takto velkém rozsahu 

proveden v Praze v historii poprvé. Autorům zároveň není známo, že by obdobně rozsáhlý průzkum 

byl proveden někde jinde v Česku. Proto je možné výsledky průzkumu považovat za dostatečně 

reprezentativní a lze z nich oprávněně usuzovat, že chování chodců bude obdobné i na ostatních 

světelně řízených přechodech v Praze. 

1. Celková míra respektovanosti světelné signalizace chodci na přechodech je značně nízká: 

v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. (tj. na zelenou a ne mimo přechod v blízkosti přechodu) 

přechází na sledovaných SSZ v průměru jen 63 % chodců. To znamená, že více než 1/3 chodců (37 

%) porušuje zákon: přecházejí na červenou nebo mimo přechod v blízkosti přechodu. 

2. Podíl chodců respektujících SSZ je přímo úměrný intenzitě provozu: čím je intenzita provozu 

nižší, tím je podíl chodců respektujících SSZ rovněž nižší. Tato závislost byla zjištěna jako střední 

až významná – viz korelační koeficient pro všechny přechody 0,505.  

3. Při intenzitách provozu v místě přechodu cca 500 voz/h a nižších již míra nerespektovanosti SSZ 

překračuje 50 % ze všech chodců. 

4. U krátkých řízených přechodů – přes jednopruhové jednosměrné jízdní pásy (typ J1) – je míra 

nerespektovanosti SSZ významně vyšší (48 %) než u průměru ze všech přechodů (37 %). 

5. Z porovnání přechodů přes dvoupruhové jednosměrné (typ J2) a obousměrné (typ O2) jízdní 

pásy vyplývá, že u přechodů J2 je míra nerespektovanosti (33 %) významně vyšší než u přechodů 

O2 (23 %), a to při obdobné průměrné intenzitě automobilové dopravy (893 voz/h u O2, 863 

voz/h u J2). K tomu zřejmě přispívá, že chodec při vyhodnocování subjektivní míry rizika, podle 

které se pak rozhoduje o přejití v době červené, vnímá přecházení na červenou na přechodech J2 

jako méně rizikové než na přechodech O2 (protože u přechodu J2 si hlídá pouze jeden směr jízdy 

vozidel, což je snazší než hlídání dvou směrů u přechodů O2). 

6. U přechodů přes tramvajové koleje (typ TT) je míra nerespektovanosti v průměru 49 %. 

7. Zarážející je relativně vysoký podíl nerespektování SSZ na místech typu J2 i při vysokých 

intenzitách vozidel pohybujících se kolem 1000 voz/h nebo i více (tabulka 1). Jelikož chodec 

potřebuje k přejití vozovky o šířce 7 m cca 5 sekund, pak na těchto místech již chodci 

nepřecházejí na červenou pouze v přirozených mezerách mezi vozidly, nýbrž přecházejí na 
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červenou i relativně blízko před přijíždějícími automobily a vynucují si tak jejich přibrzdění nebo 

zastavení, ačkoliv vozidla jedou na svou zelenou.  

8. Na mnoha přechodech byly v době průzkumu zaznamenávány situace, kdy chodci zmáčkli 

tlačítko, poté přešli bez problémů na červenou, následně se pro vozidla rozsvítila červená, pro 

chodce zelená a vozidla tak byla zastavována na červenou a zbytečně zdržována stáním před 

prázdným přechodem. 

9. Obecně se má za to, že chodci přecházejí na červenou zejména při dlouhém čekání na svoji 

zelenou. Z toho vyplývá i doporučení TP 81, bod 7.3: jestliže je doba signálu volno pro chodce 

příliš krátká a doba čekání na přechodu příliš dlouhá, dochází k přecházení chodců na signál stůj. 

Doba čekání na přechodu proto nemá být delší než 60 sekund. Tato souvislost se při průzkumu 

nepotvrdila. Naopak se při průzkumu ukázalo, že chodci v Praze přecházejí na červenou víceméně 

nezávisle na délce červené, a to často buď ihned po příchodu k přechodu nebo jen po kratším 

(několikasekundovém) zaváhání a čekání. Rozhodujícím faktorem pro vstup chodce do vozovky 

na červenou není doba čekání, nýbrž intenzita vozidel (bod 2. a 3.), výskyt časových mezer mezi 

vozidly a typ přechodu (bod 4. a 5.). 

10. Vše uvedené platí pro odpolední dopravní špičku pracovního dne, kdy jsou dopravní poměry 

obvykle nejsložitější a pro chodce nejméně příznivé, protože jezdí nejvíce vozidel.  

11. Z výše uvedeného lze oprávněně usuzovat, že v obdobích s nižší intenzitou provozu (mimo 

dopravní špičky, večer, v noci, o víkendech) je míra nerespektování SSZ chodci ještě významně 

vyšší. 

 

 

Závěr 

Porušují-li chodci při přecházení na světelně řízených přechodech v Praze vědomě zákon zřejmě 

ve stovkách milionů případů za rok (zjištěné počty chodců přepočteny pomocí *8+), pak je k tomu 

možné přistoupit dvojím způsobem. Buď vyjít z dosti rozšířeného názoru, že řízené přecházení je 

automaticky bezpečnější než neřízené, protože je řízené (a naopak), a pak je světelná signalizace pro 

chodce vždy a všude pro jejich dobro a pro jejich bezpečnost. Pak je možné problém odbýt 

konstatováním, že z formálně právního hlediska chodci nerespektováním SSZ a přecházením na 

červenou porušují zákon, což je jejich osobní věc, a dále se tím nezabývat (nebo nanejvýš zvýšit 

policejní dozor a represe – pokuty).  

Nebo se zamyslet nad tím, zda takové masové porušování zákona nenaznačuje, že něco není v 

pořádku a zda k němu také nepřispívají konkrétní řešení na komunikacích. V případě světelně 

řízených přechodů to může znamenat, že významná část občanů – chodců neakceptuje často 

proklamovaný názor, že světelná signalizace je vždy a všude pro jejich dobro. Naopak 

v neadekvátních podmínkách vnímá světelnou signalizaci negativně (a nutno říci, že v řadě případů 

oprávněně) jako něco, co je zbytečně a bezdůvodně obtěžuje, zdržuje a jejich bezpečnost 

nezvyšuje. A podle toho se také chová – viz tento průzkum. 

K tomu přispívá instalace SSZ v Praze i na místech, která ji objektivně nepotřebují, tj. která 

nesplňují žádné kvantifikovatelné kritérium účelnosti podle TP 81. A pokud se světelná signalizace 

zřídí na těchto místech nebo je v provozu i v době, kdy to není nutné, pak paradoxně nejvíc škodí 

těm, kvůli kterým se teoreticky zřizuje – tzn. chodcům. Zatímco dle zákona 361/2000 Sb. mají chodci 

na neřízených přechodech přednost před vozidly, takže jejich zdržení se blíží k nule a zdržení vozidel 



 

~ 136 ~ 
 

kvůli dávání přednosti chodcům je jen minimální, při řízeném provozu je zdržení a zastavování vozidel 

i zdržování chodců při čekání na zelenou několikanásobně vyšší. Tato skutečnost je objektivním 

jevem, vyplývajícím ze samé podstaty světelného řízení, a proto ji nelze odstranit – a to ani 

nejdokonalejším dynamickým řízením, které může zdržení a zastavování pouze poněkud zmírnit.  

Dále k tomu může přispívat i specifický problém Prahy v rámci Česka: požadavek na nepřetržitý 

provoz na všech SSZ v Praze. Tento požadavek nelze podpořit žádnými rozumnými důvody, už vůbec 

ne dlouhodobějšími statistikami nehodovosti a zranění při nehodách a přispívá ke snižování respektu 

k SSZ obecně a obzvláště u chodců. Zbytečná brzdění a rozjíždění vozidel před SSZ pak zvyšují 

ekologickou zátěž okolí – zvýšení hluku a exhalací z automobilové dopravy, což je obzvláště 

nepříjemné v nočních hodinách.  

O smysluplnosti takových SSZ pak rozhodují i sami chodci v každodenním spontánním 

„referendu“, při kterém takzvaně „hlasují nohama“: významná část až většina chodců přechází bez 

problémů na červenou, neboť mají (oprávněný) pocit, že je čekání na zelenou zbytečně a bezdůvodně 

zdržuje. V horším případě si ještě zmáčknou tlačítko, poté přejdou na červenou, a když se následně 

rozsvítí červená pro vozidla a zelená pro chodce, vozidla pak stojí na červenou před prázdným 

přechodem – jak potvrdil i tento průzkum. 
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Aktualizace TP 179 – navrhování komunikací pro cyklisty 
 

Ing. Adolf Jebavý, ADOS Ing. Zbyněk Sperat, PhD., CDV v.v.i. 

 

Osnova: 

 Důvody aktualizace TP 179 

 Používání jízdního kola a přístup k cyklistické dopravě 

 Struktura a použití TP 179 

 Shrnutí a výhled 

 

Důvody aktualizace TP 179 
Aktualizované TP 179 mají být nejen technickým zázemím pro samotné projektování komunikací a 

dopravních staveb, ale též koncepčním podkladem pro vyvážené utváření prostoru měst, obcí i 

krajiny tak, aby byly přívětivé i pro pohyb na jízdním kole. 

 

Na různé účely využití a tedy potřeb resp. společenské poptávky reagují nejen zákony a vyhlášky, ale 

taktéž ČSN a technické podmínky, které mají za úkol blíže specifikovat jednak metodiku a jednak 

detailní informace ohledně návrhů a realizací infrastruktury za účasti cyklistické dopravy. Protože od 

vydání dosud platných TP 179 došlo k mnohým legislativním změnám, zejména v zákoně o provozu 

na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 30/2001 Sb., bylo třeba 

přistoupit k aktualizaci technických podmínek č. 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty. 

 

Důvody pro aktualizaci TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty jsou zejména tyto: 

 doplnění nových opatření, která se objevila v legislativě v rámci jejích změn anebo přímo 

v praxi v rámci existující legislativy, jejíž možnosti jsou předmětem mnohých jednání mezi 

dotčenými orgány a odborníky; 

 prohloubení a doplnění problematiky v některých oblastech, které byly doposud řešeny 

různými dílčími metodickými materiály, které však nemají dostatečný dopad na 

zainteresovanou a odbornou obec; 

 reakce na všeobecně vzrůstající používání jízdního kola; 

 probíhající aktualizace strategie rozvoje cyklistické dopravy; 

 nutnost realizací úspornějších opatření; 

 opuštění modelu tzv. „vedení“ územím, ale vnímání požadavků uživatelů jízdního kola 

v plošném a prostorovém měřítku: např. v zastavěném území je kladen důraz také na 

dopravní obsluhu území pomocí jízdního kola tak, jako se tomu běžně děje u ostatních druhů 

dopravy. 
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Používání jízdního kola a přístup k cyklistické dopravě 
Pohyb na jízdním kole může mít několik důvodů. Z uživatelského hlediska se jedná o nejpestřejší a z 

hlediska pochopení odborné i neodborné veřejnosti o nejsložitější druh dopravy. Jízdní kolo totiž 

může sloužit jak ke každodenním dopravním účelům, tak sportu, oddechu či rekreaci. V praxi to 

znamená, že některá infrastruktura pro uživatele jízdních kol může sloužit několika účelům najednou 

a proto je nutno pohyb na jízdním kole chápat vždy v kontextu s využitím území. 

 

Jízda na kole má v dnešní době mnoho podob a její rozvoj je podmíněn podporou na řadě úrovní. 

Proto jsou aktualizované technické podmínky zpracovány podrobně a obsahují nemálo tématických a 

mezioborových přesahů a odkazů. V městském prostředí je nezbytná vazba na urbanismus a územní 

plánování. Náš veřejný prostor má vůči cyklistické dopravě značný deficit. Proto dnes vznikají 

strategie i personální posty, jakými jsou cyklokoordinátoři na místní, regionální i celostátní úrovni. 

Jedná se o nástroje, jak tento dluh umenšovat. Vedle napravování chyb minulých je třeba – aby 

nevznikaly dluhy nové – začít cyklistickou dopravu vnímat jako nedílnou součást každého záměru. 

Mnozí svými rozhodnutími a kroky často mimoděk výrazně ovlivňují vývoj cyklistické dopravy. Politici, 

úředníci, developeři, projektanti či architekti – ti všichni s každým svým zásahem do fyzické podoby 

prostředí, legislativních a technických pravidel či koncepcí - mění podmínky pro to, jak, proč a zda 

vůbec se lidé budou pohybovat na jízdním kole. 

 

Struktura a použití TP 179 
První vydání TP 179 se dostalo do rukou nejen projektantům, ale také úředníkům, politikům a zčásti i 

zasvěcené veřejnosti. Na tuto skutečnost reaguje i aktualizovaná verze technických podmínek. 

Struktura aktualizovaných technických podmínek sleduje všechny logicky po sobě následující kroky, 

které vedou k návrhu opatření pro cyklistickou dopravu. Jednotlivé kapitoly mají za úkol odpovědět 

na co nejširší škálu otázek problematiky výběru a návrhu takových odpovídajících opatření, jejichž 
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realizací má být zajištěn bezpečný provoz za účasti cyklistů. TP se zabývají každou fází návrhu, ať už se 

jedná o uchopení problematiky a potřeb cyklistické dopravy, koncepční přístup, anebo o vlastní návrh 

detailního řešení.  

 

Pro lepší orientaci jsou  aktualizované TP 179 rozčleněny do několika oddílů: 

A. Úvod – základ pro práci s TP; 

B. Motivace – popisuje zejména pestrost využití jízdního kola a benefity tohoto dopravního 

prostředku pro jednotlivce i společnost (zejm. město); 

C. Plánování – zabývá se koncepčním přístupem k území a k rozvoji cyklistické dopravy v něm; 

D. Návrh opatření – jednotlivá opatření a pravidla jejich návrhu; 

E. Značení – konkrétní specifika a kombinace pro cyklistickou dopravu 

F. Doprovodná infrastruktura – parkování jízdních kol a propojení cyklistické dopravy 

s dopravou veřejnou; 

G. Stavební řešení – zásady pro návrh konstrukce, odvodnění či technických detailů; 

H. Praktické „drobnosti“ – vybavení a součásti cyklistické infrastruktury, provoz cyklistických 

zařízení; 

I. Příklady řešení – příklady opatření z Česka i zahraničí. 

 

Zatímco nová opatření se propsala do oddílů Návrh opatření a Značení, neméně důležité novinky 

obsahují oddíly Motivace a Plánování. Přestože se těmto kapitolám věnují i stávající technické 

podmínky, považují zpracovatelé aktualizace za potřebné věnovat této oblasti více prostoru i 

pozornosti. Samotný přístup k cyklistické dopravě totiž rozhoduje nejen o efektivnosti podpory 

rozvoje cyklistické dopravy, ale také o správné volbě a funkčnosti konkrétního opatření v širokém 

kontextu území a uživatelů jízdního kola.  

 

Oddíl Motivace tak obsahuje nejen výčet často známých přínosů cyklistické dopravy pro samotné 

cyklisty i pro životní prostředí, ale zejména popisuje různé charakteristiky použití jízdního kola. Jízda 

na kole má totiž mnoho účelů – čistě dopravní z bodu A do bodu B, čistě rekreační či sportovní (kdy je 

jediným motivem samotná fyzická aktivita) i různou kombinaci těchto dvou funkcí. Výrazně se také 

liší rychlosti, kterých lidé na kole dosahují -  to je dáno jejich fyzickými dispozicemi, ale i účelem 

konkrétní cesty. Tyto a další faktory jsou klíčové pro požadavky uživatelů na infrastrukturu, proto je 

třeba je mít stále na zřeteli, a proto na ně také zpracovatelé kladou takový důraz. 
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Oddíl Plánování se již věnuje prvním krokům směřujícím k rozvoji cyklistické dopravy. První kapitola 

tohoto oddílu pojednává o strategii podpory cyklistické dopravy v kontextu dopravní politiky a 

územního rozvoje. Další kapitola je již zaměřena na práci s prostorem a případu koncepčních 

materiálů, jakým je například generel cyklistické dopravy na území města. 

 

Oddíl Návrh opatření se zaměřuje nejprve na opatření v intravilánu, kde je nutné skloubit celou řadu 

funkcí (zpravidla uličního) prostoru, a tak je zde návrh vhodného opatření velmi komplexní 

problematikou.  

 První kapitola tohoto oddílu, Mezikřižovatkové úseky, prochází celou škálu cyklistického 

provozu od společného s motorovou dopravou přes přerozdělený a oddělený formou 

dopravního značení až po stavební řešení.  

 Dále navazují kapitoly řešící křižovatky a křížení, formy zklidnění a specifickou problematiku 

cykloobousměrek, tj. obousměrného provozu cyklistů na jinak jednosměrných komunikacích. 

 Oddíl uzavírá kapitola řešící specifika provozu mimo zastavěné území a kapitola věnující se 

zohledňování potřeb osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

 

Oddíl Značení tvoří kapitola řešící značení cyklistických tras a kapitola shrnující dopravní značky a 

zařízení použitá při realizaci opatření z předcházejících kapitol. 

 

Oddíl Doprovodná infrastruktura podrobně řeší problematiku parkování jízdních kol od základních 

požadavků na jednoduché stojany až po představení úschoven kol. Dále se oddíl zabývá spojením 

dopravy cyklistické a veřejné, který vzniká produkt konkurenceschopný s individuální automobilovou 

dopravou na cesty v řádech desítek a stovek kilometrů. Řešení propojení cyklistické a veřejné 

dopravy je dvojí; buď si kolo ponecháváte na zastávce, nebo si jej s sebou berete do veřejného 

dopravního prostředku. Nutné parametry pro zohlednění obou těchto způsobů poskytuje daná 

kapitola. 

 

Oddíly Stavební řešení a Praktické „drobnosti“ řeší technické provedení a provoz cyklistických zařízení 

a jejich vybavení. Také řešení detailů má vliv na výsledné fungování celku, a tak jsou například 

popsány požadavky na realizované vpusti či sloupky a také požadavky na údržbu. 

 

Oddíl Příklady řešení uzavírá celý předpis a přináší nepostradatelnou inspirací. 
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Komu mají aktualizované TP 179 sloužit: 

 Zástupci samosprávy (politikovi), který chce podpořit cyklistickou dopravu, poskytnou 

základní povědomí o potřebách těch občanů, kteří se rozhodnou k pohybu využít jízdní kolo. 

Klíčem k vytvoření dobrých podmínek pro cyklistickou dopravu je totiž správné zadání, co má 

být cílem záměru a jaké jsou souvislosti. 

 Zástupce státní správy, který má rozhodnout o správnosti řešení, by se měl orientovat jednak 

v principech cyklistické dopravy a jednak v parametrech navržených opatření. 

 V případě projektanta, který má za úkol navrhnout opatření pro cyklistickou dopravu, se 

předpokládá práce s celými technickými podmínkami, resp. s jednotlivými částmi, a to v 

závislosti na rozsahu a fázi projektu (záměru). Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, 

takže v případě nejasnosti odůvodnění některého opatření se (zpravidla nalistováním o 

několik stran zpět) lze dozvědět princip nebo důvod jeho použití. 

 Veřejnost - koncového uživatele zajímá zpravidla výsledek tj. možnost nasednout na jízdní 

kolo a bezpečně a plynule se dopravit do cíle. Zainteresovanou veřejnost pak může zajímat i 

efektivita vynaložených prostředků, konkurenceschopnost jiným druhům dopravy, případně 

legislativní souvislosti. Do této kategorie patří i novinářská veřejnost. 

 

Shrnutí a výhled 
Aktualizace resp. novější podoba TP 179 se podrobně věnuje nejen správnému technickému řešení 

možných opatření, ale klade velký důraz na celkový přístup k problematice, plánování a veškeré 

aspekty volby vhodného opatření, a to z hlediska nejen cyklistické dopravy, ale logicky také 

s ohledem na funkci prostoru a na ostatní druhy dopravy. Konečná šíře a hloubka záběru 

aktualizovaných Technických podmínek však vzejde až z projednávání návrhu s Ministerstvem 

dopravy ČR (objednatelem aktualizace) a dotčenými orgány. Obsah a forma TP 179 vychází 

z tuzemských i zahraničních zkušeností. Zpracovatelský tým se dále snažil dát do kontextu české 

reálie, týkající se vzájemných souvislostí mezi funkčními, prostorovými, ekonomickými, legislativními 

a technickými možnostmi. V neposlední řadě bylo třeba poučit se z chybných nebo jen částečných 

řešení, kterých je v ČR vzhledem k malým zkušenostem s plánováním a realizacemi opatření pro 

cyklisty opravdu požehnaně. 

 

Cílem zadání aktualizace bylo dotvoření takových technických podmínek, které přispějí nejen 

k probíhající změně pohledu na cyklistickou dopravu a její roli v plánování dopravy a obcí, ale 

především zajistit komplexní vědomostní zázemí českým odborníkům tak, aby mnohem více realizací 

bylo skutečně smysluplných a cyklistická doprava byla vnímána jako konkurenceschopný druh 

dopravy.  

 

V současné době (červen 2012) probíhají jednání, která určí výslednou podobu aktualizovaných 

Technických podmínek TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Až jejich vydání a praxe ukáží, 

nakolik se aktualizace tohoto technického předpisu propíše také do realizace jednotlivých opatření i 

celkového přístupu k problematice cyklistické dopravy. 
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IDEKO – Nový přístup k identifikaci nehodových lokalit v ČR 
 

Ing. Radim Striegler, CDV v.v.i. 

 

1. Anotace 

Cílem tohoto článku je představit řešení výzkumného projektu „Identifikace a řešení kritických míst a 
úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné a nepřiměřené 
chování účastníků silničního provozu“ (zkráceně IDEKO), který řeší Centrum dopravního výzkumu, 
v.v.i pro Ministerstvo vnitra (č.pr. VG20112015013). Cílem projektu je poprvé v ČR aplikovat metodu 
identifikace nehodových lokalit na silniční síti založenou na predikčních modelech nehodovosti a 
porovnat její přesnost se stávajícími metodami používanými v ČR. Projekt si dále klade za cíl aplikovat 
nástroje Směrnice Evropského parlamentu a rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury 
2008/96/ES na silnice nižší třídy, než stanovuje směrnice. 

 
Klíčová slova  

bezpečnost provozu, dopravní nehoda, řešení nehodových lokalit, řízení bezpečnosti silniční sítě, 

modelování nehodovosti  

Keywords 

road safety, traffic accident, black spot management, network safety management, accident 

modelling 

 

2. Představení projektu 
Jedním z aktuálních výzkumných projektů, který řeší Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., je projekt 

„Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním 

stimulují nezákonné a nepřiměřené chování účastníků silničního provozu“, zkráceně nazvaný IDEKO. 

Tento projekt je řešen oblastmi dopravního inženýrství a statistických analýz. Jedná se o pětiletý 

projekt, jehož zadavatelem je Ministerstvo vnitra. Cílem projektu je aplikovat metodu identifikace 

nehodových lokalit na silniční síti založenou na predikčních modelech nehodovosti a porovnat její 

přesnost se stávajícími metodami používanými v ČR (zejména s identifikací nehodových lokalit 

založenou na softwaru INFOBESI). Vybrané lokality budou následně podrobeny detailní analýze 

dopravních nehod a bezpečnostní inspekci za účelem identifikování faktorů z oblasti utváření 

pozemní komunikace přispívajících ke vzniku dopravních nehod (tzv. místních rizikových faktorů). 

Následně budou navržena nízkonákladová opatření na odstranění těchto rizikových faktorů. Použité 

predikční modely umožní mimo jiné zjistit vliv vybraných geometrických prvků pozemních komunikací 

na nehodovost. Projekt se nyní nachází v druhém roce řešení. V prvním roce řešení probíhalo 

zejména zpracování rešerší a byl proveden pasport silnic II. tříd v JMK, sběr dostupných údajů o 

silniční síti a nehodovosti s cílem získat informace a data nezbytná pro tvorbu predikčních modelů 

nehodovosti.  

 

3. Proč silnice II. třídy? 
Projekt se zabývá pouze silnicemi II. tříd na území Jihomoravského kraje (dále JMK) v extravilánu. 

Tato kategorie představuje společně se silnicemi I. tříd nejrizikovější kategorii pozemních komunikací 

v České republice. Navíc na nich neplatí povinnost aplikovat nástroje směrnice o řízení bezpečnosti 

silniční infrastruktury 2008/96/ES a není jim věnována taková pozornost jako silnicím I. třídy. Proto 

se na ně projekt IDEKO zaměřuje. 
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V roce 2010 došlo na silnicích II.třídy v JMK celkem k 968 dopravním nehodám, při nichž zahynulo 20 

osob, 68 bylo těžce a 579 lehce zraněno. Celková hmotná škoda byla vyčíslena na více jak 80 miliónů 

korun. Celková délka silnic II. třídy na území sledovaného kraje činí 1474 km, což představuje 

přibližně 33 % délky směrově nedělených komunikací v JMK. Na přepravních výkonech se silnice II. 

třídy ročně podílí přibližně o 200 miliónů km méně než silnice první třídy, přičemž celková délka 

silnic II. třídy je přibližně 3,5 x větší než silnic I. třídy. Následky nehod v roce 2010 vykazují oproti 

roku 2000 znatelné zlepšení – v tab. 1 vidíme např. pokles počtu usmrcených na silnicích II. třídy o 

cca 70 %, což je výsledkem značného počtu opatření, přijatých v posledních 10 letech. I přes pozitivní 

vývoj je však nehodovost v ČR oproti zemím EU stále vysoká (viz např. PIN Report 2010, ETSC). 

Tab.1 – Základní dopravně-bezpečnostní charakteristiky silnic I., II. a III. třídy v Jihomoravském 

kraji v letech 2000, 2005 a 2010 (zdroj: Policejní statistiky, Celostátní sčítání dopravy, databáze 

ŘSD) 

 Silnice I. třídy Silnice II. třídy Silnice III.třídy 

Délka v roce 2010 (km) 420 1474 2423 

Dopravní výkon v roce 

2005 (1000 vozkm/24 

hod) 

5367 4832 2459 

Rok 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Celkem nehod 4782 4559 625 6240 6284 968 3221 3371 619 

Usmrcení 74 64 19 70 64 20 32 39 13 

Vážně zranění 202 153 60 327 228 68 197 126 35 

Lehce zranění 927 991 374 1505 1679 579 846 903 322 

 

4. Metodika řešení projektu 
 

Metodika řešení projektu je zřejmá ze schématu 1. Rizikové (nehodové) místa budou identifikována 

třemi způsoby reprezentujícími tři rozdílné přístupy:  

 pomocí softwaru INFOBESI 

 pomocí predikčního modelu 

 pomocí bezpečnostní inspekce 

  

1) INFOBESI je softwarová aplikace (informační systém bezpečnosti silničního provozu vyvinutý v 

rámci projektu Vědy a výzkumu pro Ministerstvo dopravy - č.pr. 1F44L/046/120) využívající data o 

nehodovosti ze záznamů Policie ČR (staničení místa nehody dle GPS, typ nehody a další údaje ze 

systému evidence dopravních nehod LOTUS NOTES). Nehodové místa jsou zde identifikována podle 

kritéria uvedeného v Metodice identifikace a řešení míst častých dopravních nehod (CDV, 2001).  

 

2) Identifikace dle predikčního modelu využívá nejnovější znalosti v oboru řešení nehodových lokalit. 

Riziková místa jsou hledána dle kritéria očekávaného počtu nehod jako místa, které mají vyšší 

očekávaný počet nehod než podobná místa a to díky lokálním rizikovým faktorům (Elvik, 2007).  

 

Výše uvedené dvě metody představují reaktivní způsob identifikace rizikových míst, neboť jsou 

založeny na informacích o nehodách zaznamenaných v minulosti. Na vybraných rizikových místech 

(seřazených dle závažnosti) bude provedena analýza nehod (pomocí kolizních diagramů) a podrobná 

bezpečnostní prohlídka s cílem identifikovat spolupůsobící faktory vzniku nehod.  
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3) Třetí metoda, identifikace rizikových míst na základě bezpečnostní inspekce, představuje 

proaktivní způsob, neboť není založena na znalosti dat o nehodách. Bezpečnostní inspekce je 

„systematická kontrola stávajících pozemních komunikací, prováděná vyškoleným pracovníkem (či 

týmem pracovníků) za účelem identifikace nedostatků a rizikových faktorů, které mohou zhoršovat 

následky dopravních nehod nebo přispívat ke vzniku dopravního nehod“ (PIARC, 2007). V rámci 

projektu IDEKO bude provedena bezpečnostní inspekce celé sítě pozemních komunikací II. třídy 

v JMK vyškolenými bezpečnostními auditory CDV (dle požadavků novely vyhlášky č. 104/1997 Sb.). 

V podstatě se jedná o aplikace směrnice 2008/96/ES na síť silnic II.třídy.  

 

Tyto tři metody budou srovnány zejména z pohledu přesnosti a efektivity identifikace rizikových 

míst. 

 

 
Schéma 1 – Metodika projektu IDEKO 

 

Výsledkem všech tří přístupů je návrh nízkonákladových sanačních opatření na rizikových místech. 

Nebudou řešena všechna riziková místa, neboť jejich očekávaný počet je značný. Proto bude 

sestaven žebříček naléhavosti a závažnosti a podrobně budou řešena pouze ty nejrizikovější místa. 

Kritérium pro výběr nejkritičtějších míst je v současnosti předmětem řešení projektu. 

 

Výstupem projektu bude: 

 

 Mapa kritických míst na pozemních komunikacích II. třídy na území Jihomoravského kraje (v 

letech 2013 - 2015), které svým uspořádáním stimulují nezákonné a/nebo nebezpečné 

dopravní chování společně s návrhem sanace nejrizikovějších míst.  

 Stanovení vlivu vybraných návrhových prvků na nehodovost pomocí tzv. multifaktorové 

analýzy s cílem zjistit kritické parametry návrhových prvků PK či jejich kombinace, které 

přispívají ke vzniku dopravních nehod. 

 Certifikované metodiky pro: 

- identifikaci kritických míst pozemních komunikací 

- řešení kritických míst pozemních komunikací 

- provádění multifaktorové analýzy 
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5. Příprava dat pro tvorbu predikčního modelu 
Pro tvorbu predikčního modelu je nutné mít podrobná data o silniční síti. Kvalita dat přímo ovlivňuje 

kvalitu výstupů, proto je přípravě podkladových dat věnována náležitá pozornost. V prvním roce 

řešení projektu byly uskutečněny aktivity týkající se shromáždění a analýzy podkladových materiálů 

týkající se uzlového lokalizačního systému, neproměnných parametrů (geometrické vedení trasy, 

souřadnice bodů (GPS), příčný sklon, popisné prvky PK – šířkové uspořádání, počty pruhů, omezení 

rychlosti apod.) a proměnných parametrů (drsnost, příčná nerovnost, poruchy vozovky apod.) Tato 

data byla vložena do databáze a jsou podkladovými daty při tvorbě predikčního modelu a při 

multifaktorové analýze. Projekt se zabývá extravilánovými komunikacemi, predikční model je 

vytvářen zvlášť pro křižovatky a mezikřižovatkové úseky.  

 

Údaje, ze kterých se vycházelo při přípravě databáze, pochází z následujících zdrojů: 

 databanka Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD), odbor silniční databanky. 

 Systém INFOBESI 

 údaje z Celostátního sčítání dopravy 2010  

 data vytvořené v CDV 

 

 

 

Dalším krokem je příprava predikčního modelu pro mezikřižovatkové úseky a pro křižovatky. 

Mezikřižovatkové úseky je nutné rozčlenit na co nejvíce homogenní segmenty. Jako základní 

proměnné pro segmentaci úseků byly zvoleny tyto charakteristiky: 

 

 Intenzita provozu – dle CSD 2010. Měřeno v obou směrech za 24 hodin v intervalech po 1000 

vozidlech 

 Snížení rychlosti – všechna permanentní snížení rychlosti 90 km/h 

 Kategorie PK – jedná se o tyto základní kategorie: S11.5, S9.5, S7.5 

 Počet jízdních pruhů – celkový počet pruhů v obou směrech  

 Zpevněná krajnice – existence zpevněné krajnice v obou směrech o šířce větší jak 0,5m   
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Schéma 2 – Rozdělení sítě pozemních komunikací na segmenty 

 
Minimální délka segmentu je stanovena na 50 m. K finálním segmentům budou dále podílově 

přiřazeny následující charakteristiky: 

 

 Křivolakost (součet úhlových změn/ délka úseku) 

 Podíl TNV (%, dle CSD 2010) 

 Druh okolí pozemní komunikace (les, louka či pole, zástavba) 

 Délka segmentu (m) 

 Nehodovost  

 

Výsledkem modelu bude očekávaný počet nehod na segmentech. Podobným způsobem budou 

zpracovány také křižovatky.  

 

6. Výsledky analýzy nehodovosti 
 

Nehody na silnicích II. tříd v Jihomoravském kraji jsou velice různorodé. Je to dáno rozmanitostí 

reliéfu krajiny území, kde nalezneme dlouhé přímé úseky v rovinatém terénu stejně jako prudké 

zatáčky v pahorkovité krajině.  

Nejvíce nehod se stává na přímých úsecích, kde je řidič o dopravní situaci většinou dobře informován 

(48,3 %). Následují nehody v zatáčkách s 16,3 %, k nimž lze přičíst i nehody v přímé těsně za zatáčkou 

9,8 %. Dalšími místy, kde dochází k velkému počtu nehod, jsou křižovatky, zejména tříramenné 

(stykové) a čtyřramenné (průsečné). Tyto křižovatky jsou často rozlehlé bez vodorovného značení 

zdůrazňujícího přednost. Často se lze rovněž setkat s tzv. psychologickou předností, která neodpovídá 

skutečné přednosti na komunikaci. Počet nehod na okružních křižovatkách je velmi nízký, stejně jako 

na neobvyklých typech křižovatek, kde je počet nehod ovlivněn jejich malým počtem. Na základě 

statistik vidíme, že 74,4 % nehod se odehrává mimo křižovatky. Pro další řešení projektu tedy 

vyplývá, že je nutné zaměřit se zejména na jednotlivé prvky trasy a na souvislosti mezi nimi a nestačí 

se zaměřit pouze na zkoumání kolizních bodů v místech křižovatek.  

 

Nejčastější příčiny nehod dle policie ČR představují nevěnování se plně řízení vozidla a nedodržení 

bezpečné vzdálenosti za vozidlem.  

 

7. Nehodové lokality na silnicích II. tříd v JMK identifikované dle 

systému INFOBESI 
Podle metodiky INFOBESI byly definovány nehodové lokality za období 2008-2010 jako úseky 

komunikací (maximální délka úseku je 250 m), které splňují následující podmínky: 

 na daném úseku se udály aspoň 3 nehody s osobními následky za rok 

 na daném úseku se udály aspoň 3 nehody s osobními následky stejného typu za 3 roky 

 na daném úseku se udály aspoň 5 nehod stejného typu za rok 

 

Byl sestaven žebříček lokalit dle nejvyšší socio-ekonomické ztráty. Tato data dále poslouží pro 

porovnání s kritickými místy vypočtenými za pomocí predikčních modelů nehodovosti. 
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Obrázek  1 - Seřazené nehodové lokality dle socio-ekonomických ztrát z dopravních nehod  

 

 

8. Nástroje pro pasportizaci pozemních komunikací a bezpečnostní 

inspekci 
 

V rámci projektu bude provedena také pasportizace sítě PK II. třídy v JMK a bezpečnostní inspekce. 

Pro potřeby řešení projektu bylo proto upraveno měřící vozidlo. Vozidlo je vybaveno senzorem GPS, 

videokamerou, řídicí jednotkou celého systému společně s WIFI anténou s vysílačem a přijímačem. 

Měřicí personál má k dispozici záznamový notebook umístěný před sebou na sedadle spolujezdce. 

K notebooku se připojuje speciální záznamová klávesnice pro zaznamenávání jednotlivých událostí, tj. 

bezpečnostních deficitů na sledované síti. Celý systém je ovládán pomocí speciálního SW, pomocí 

kterého lze uskutečňovat veškeré úkony od kalibrace zařízení až exporty do mapového serveru CDV 

VectorMap (http://ideko.vectormap.cz/). 

  
Obrázek 2 - Měřicí vozidlo – umístění 

videokamery 
 

Obrázek 3 - Přehrávání zpracovaného videozáznamu 
 

 

 

 

 

http://ideko.vectormap.cz/
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Jednotlivé zaznamenané úseky komunikace obsahují: 

 Průběh trasy, aktuální poloha – v mapě je zobrazen průběh trasy aktuálního úseku, žlutý 

bod se směrovými šipkami ukazuje polohu v mapě odpovídající zobrazovanému snímku ve 

videosekvenci 

 Seznam prvků – seznam prvků identifikovaných na daném úseku je řazen podle vzdálenosti 

od začátku úseku, kliknutím na tlačítko dojde k přesunutí na místo, kde daný prvek leží 

 Video – zobrazuje nasnímaný úsek, je speciálně nastaveno tak, aby při každé změně snímku 

(25krát za sekundu) předávalo aplikaci pokyn pro aktualizaci polohy v mapě 

 Výškový profil – kromě samotné informace o profilu úseku slouží jako ukazatel relativní 

pozice v přehrávaném souboru; výškový profil je aktivní, po kliknutí přesune aktuální polohu 

na požadované místo 

 
Obrázek 41 - Karta úseku 

Všechna data získané při pasportizaci bude možné využít také při provádění bezpečnostní 

inspekce.  

 

 

9. Závěr 
V České republice se v současné době můžeme setkat s různými metodami identifikace a řešení 

nehodových lokalit 2 . Všechny jsou založeny na údajích o dopravních nehodách, které byly 

zaznamenány na pozemní komunikaci za nějaké období v minulosti.  

Projekt IDEKO představuje vhodný způsob vyzkoušení moderní metody identifikace nehodových 

lokalit založenou na predikčních modelech nehodovosti na silnice II.třídy v extravilánu 

v Jihomoravském kraji a porovnat její přesnost se stávajícími metodami používanými v ČR. Projekt 

vhodným způsobem kombinuje používání proaktivních3 a reaktivních4 nástrojů bezpečnosti silničního 

provozu. Vybrané lokality budou následně podrobeny detailní analýze dopravních nehod za účelem 

identifikování lokálních rizikových faktorů. Následně budou navržena nízkonákladová opatření na 

odstranění těchto rizikových faktorů.  

                                                           
2 Podrobněji je o této problematice společně s postupy predikcí nehodových lokalit v rámci projektu IDEKO napsáno v článku „Identifikace 

nehodových lokalit“ v časopise Dopravní inženýrství (02/2012). 
3
 proaktivní – identifikují riziková místa na plánovaných i stávajících pozemních komunikacích. Cílem těchto nástrojů je identifikovat 

riziková místa ještě předtím, než se dopravní nehody stanou skutečností. K těmto nástrojům patří především bezpečnostní audit, 
hodnocení dopadu staveb infrastruktury na bezpečnost a bezpečnostní inspekce. 
4 reaktivní – identifikují kritické místa na stávajících dopravních projektech na základě zaznamenaných dopravních nehod z minulosti. 

K těmto nástrojům patří identifikace a sanace nehodových lokalit a dopravně bezpečnostní posouzení. 

 



 

~ 149 ~ 
 

V prvním roce řešení projektu proběhlo zejména zpracování rešerší, pasport a sběr dostupných údajů 

o silniční síti a nehodovosti s cílem získat informace a data nezbytná pro tvorbu predikčních modelů 

nehodovosti. V letošním roce probíhají práce na tvorbě predikčních modelech nehodovosti, první 

výstupy budou známy v polovině roku 2012. Dále probíhá bezpečnostní silnice silnic II. tříd v JMK a 

řešení kritických míst. 
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VI.  Různé – Tématika související s dopravním 

inženýrstvím 
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Využití technologií mobilního laserového skenování a georadaru na 
problematickém úseku D11 

 

Bc. Michaela Sekaninová, Ing. Ján Filipovský 

Anotace: 
Převratná kombinace revoluční technologie mobilního laserového skenování a georadaru již 

poněkolikáté potvrdila opodstatněnost svého použití při zaměření skutečného stavu komunikace a 

diagnostice jejích problematických míst. Synergický efekt spojení laserového skenování, které 

poskytuje informace o situaci na povrchu zkoumané komunikace, a technologie georadarového 

měření, poskytující informace o situaci pod jejím povrchem, se projevil i během zaměření 

problematických úseků na dálnici D11 mezi Hradcem Králové a hlavním městem Praha.  

Podpovrchová diagnostika vozovky pomocí georadarového měření se zabývala identifikací 

jednotlivých vrstev vozovky a konzistencí jejich struktur v porovnání s projektovou dokumentací. Na 

základě výstupů měření pomocí georadarové jednotky GSSI SIR-20 se dvěma anténami - 1 GHz „air-

coupled“(AC) anténou a 400 MHz „ground-coupled“(GC) anténou – byly následně odhaleny možné 

příčiny problémů daného úseku komunikace, stejně jako příčiny vzniku možných anomálií. 

Informace o povrchové situaci vozovky, získané pomocí laserového zaměření mobilním mapovacím 

systémem LYNX V200, byla pro jejich větší relevantnost zpřesněna pomocí nezávislých kontrolních 

bodů. Základní výstup – mračno bodů s přesnými prostorovými souřadnicemi X, Y, Z – byl dále 

vyhodnocován pomocí speciálních SW zařízení do několika různých pokročilých výstupů. Mimo 

podrobné vyhodnocení vektorové kresby se jednalo především o vyhotovení příčných i podélných 

řezů a jejich porovnání s projektovou dokumentací. Velice zajímavým výstupem, nejen pro správce 

komunikací, byla analýza nerovností vozovky, znázorňující odchylky (propadlé či vystouplé části 

komunikace) skutečného stavu vozovky od ideálního či lokalizace a určení míry nerovností pomocí 

tzv. rainbow analýzy, znázorňující různé deformace vozovky.  

Měření mobilním mapovacím systémem LYNX 
Mobilní mapovací systém LYNX (Obrázek 1) představuje naprosto revoluční způsob skenování budov, 

měst či tisíců kilometrů silnic a dálnic včetně jejich okolí. Měření je prováděno z jedoucího 

automobilu za plného provozu bez nutnosti omezení dopravy. Primárním výstupem tohoto měření je 

georeferencované 3D mračno bodů (milióny bodů s přesnými prostorovými souřadnicemi X, Y, Z) ve 

třetí třídě přesnosti, tedy vyhovující pro mapování. Každý z takto zaměřených bodů má přiřazenu 

informaci o intenzitě odrazivosti skenovaného povrchu (Obrázek 2). Pomocí fotografií, pořízených 

jedním z fotoaparátů systému během měření, může být mračno obarveno v reálných barvách. 

Systém LYNX je vybaven 2 senzory s maximálním dosahem > 200m a vytváří tak kompletní 360° 

pohled na snímanou oblast. Z každého senzoru je vysláno cca 500 000 impulsů za vteřinu (novější 

verze LYNX M1), což při 4 měřeních za impuls představuje až 4 000000 snímaných bodů během 

pouhé vteřiny. Laser splňuje 1. třídu bezpečnosti podle IEC/CDRH a jeho využití tedy nepředstavuje 

žádné nebezpečí pro měřený povrch či okolí.  

Systém ke svému měření nepotřebuje denní světlo a umožňuje tak použití kdykoliv, např. při měření 

v noci s minimálním provozem na komunikacích. Výhodu představuje i modifikace vozidla, která 

umožňuje jeho použití i na mapování například železničních drah či vodních cest. Primární výstup – 

mračno bodů – lze dále zpracovat do zákazníkem požadovaných výstupů, mezi které patří např.: 
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 Prostorová analýza a bezpečnost – vysoce přesné měření průjezdových, příčných a podélných 
profilů komunikací a kótování. Využití pro určení průjezdnosti komunikací a jejich sklonové 
poměry 

 3D modely a vizualizace – tvorba přesných a podrobných polygonálních modelů, video-
reportů, animací i vizualizací z pohledu řidiče automobile. Uplatnění při modelování zástavby 
a vizualizaci navrhovaných úseků komunikací. 

 Výškové analýzy – měření výškových poměrů a znázornění vertikálních odchylek skutečného 
stavu povrchu vozovky od ideálního (vyjeté koleje). 

 Sledování změn v čase – monitoring změn vzniklých v průběhu času (eroze a sesuvy půdy, 
růst zeleně), analýza vzdouvání vozovky vlivem mrznutí a tání tělesa komunikace (Frost-
heave analýza). 

 Vektorové mapy (CAD) – 3D vektorové vyhodnocení mračna bodů pro zmapování rozsáhlých 
a složitých scén (dálnice, povrchové lomy I interiéry architektonických památek)  
 

 

Obrázek 1. Měřicí automobil LYNX V200 
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Obrázek 2. Ukázka výstupu – mračna bodů v intenzitě odrazivosti. Každý z miliónů bodů má přesné 

prostorové souřadnice X, Y, Z. 

 

Měření georadarem: 
Georadar sestává z rádiového vysílače a přijímače, které spolupracují společně s GPR anténami. 

Princip georadarové metody spočívá v opakovaném vysílání vysokofrekvenčního 

elektromagnetického impulsu vysílací anténou do zkoumaného prostředí. V místech, kde je změna 

elektromagnetických vlastností prostředí, dochází k odrazu části energie vyslaného 

elektromagnetického impulsu a ta se registruje přijímací anténou. Tento impuls je získávaný 

z rozličných druhů vrstev, poruch spojitosti materiálu zapříčiněných vlhkostí, nebo jinými příčinami. 

Je měřen obousměrný čas odezvy a amplitudy prezentovaný jako funkce času. V případě častého 

opakování v krátkých intervalech lze získat výsledky v kontinuálním zobrazení (Obrázek 3) 

 

Obrázek 3. Profil měření georadarem s “horn” anténou individuálním pulsem. Profil zobrazuje odraz 

od dvou vrstev různými dielektrickými hodnotami (ε). Obrázek ve vrstvě 1 zobrazuje asfaltovou vrstvu, 
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vrstva 2 zobrazuje vrchní podkladovou vrstvu, vrstva 3 zobrazuje spodní podkladovou vrstvu a vrstva 

4 filtrační vrstvu. Obrázek zobrazuje, že dielektrická hodnota materiálu (vlhkost) se zvyšuje směrem 

dolu od povrchu vozovky, s výjimkou dielektrický hodnoty ve vrstvě (ε4), která je menší jako v 

podkladní vrstvě a polarita odrazu je převrácená (černá čára uprostřed dvou bílých čar). 

Obecně platí, že rychlost šíření vln jejich odraz je ovlivněna permitivitou, magnetickou citlivosti a 

elektrické vodivosti materiálu. Zobrazují variabilitu v závislosti na celkovém typu používaného asfaltu, 

typem pojiva (živice), přítomnost vodivých minerálu, pórovitosti, poruch a nakonec účinku soli a 

akumulaci materiálu ve výplních pórů a poruch. Nejdůležitější vlastnost, která ovlivňuje elektrický 

signál GPR je dielektrická permitivita, která ovlivňuje rychlost GPR signálu v materiálu.  

Vlnová délka antény ovlivňuje schopnost systému identifikovat objekty různých velikostí. Například, 

vysoké frekvence antény s krátkou vlnovou délkou mají lepší rozlišení, ale mělcí hloubku průniku, 

zatímco nízké frekvence antény s delší vlnovou délkou mají horší rozlišení, ale pronikají hlouběji do 

materiálů.  

Antény typu „horn“ pracují se frekvencí 1-2 GHz. Hloubka průniku „horn“ antény je limitována na 

přibližně 1 m. Během měření je anténa zavěšená přibližně 0,3 – 0,5 m nad měřeným povrchem. 

Rychlost měření je vysoká, dokonce až do 90 km/hod. Další použitou anténou v tomto měření byla 

anténa s frekvencí 400 MHz s měřící hloubkou přibližně 3 m. Při měření se 400 MHz anténou je nutný 

úzký kontakt s měřeným povrchem a proto je rychlost měření přibližně 40 až 50 km/hod. 

Měření bylo provedeno na zpevněné krajnici, dvě měření v pomalém jízdním pruhu a dvě měření v 

rychlém pruhu v obou směrech měřícím vozidlem (Obrázek 4). Vykonané měření splňuje požadavky 

TP 233 – Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací. 

 
Obrázek 4. Měřící vozidla s 1GHz a 400MHz anténou a s mobilní jednotkou LYNX 
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Výsledky měření mobilním mapovacím systémem v kombinaci s 

georadarem: 

 

Obrázek 5. 3D vektorová kresba nad mračny bodů 

 

 
Obrázek 6. Porovnání nerovností vozovky před a po rekonstrukci 
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Obrázek 7. Rainbow analýza 

 

 
Obrázek 8. Úsek s vysokou drsností povrchu vozovky 
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Obrázek 9. Zobrazení anomálií v konstrukci vozovky 

  
Obrázek 10. Zobrazení anomálií v konstrukci vozovky 

 

Závěr: 
Pomocí výstupů získaných mobilním mapovacím systémem LYNX byla vyhodnocena povrchová 

situace měřeného úseku dálnice D11. Byla zpracována vektorová kresba odpovídající geodetickému 

zaměření pro účely tvorby digitální technické mapy a dále byla provedena analýza nerovností 

vozovky, která umožňuje snadno odhalit nerovnosti v řádech centimetrů. Porovnáním jednotlivých 

etap měření z dvou období umožnilo sledovat vývoj v čase a nalézt místa, kde se stav vozovky změnil 

(například je jasně patrné, že největší nerovnosti vozovky byly ve směru na Prahu rekonstrukcí 
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odstraněny). Podél celého úseku byly zhotoveny příčné řezy i řez podélný a tyto byly porovnány 

s projektovanými (řezy je možné vyhotovit v libovolných intervalech a staničeních). 

Pomocí měření georadarem byla vyhodnocena situace pod povrchem vozovky. Vykonaný průzkum 

neprokázal žádné větší problémy s cestní konstrukcí. V této části se zdá, že stavba je v souladu 

s projektovou dokumentací, taktéž zde neexistují významné změny v tloušťce. Existují určité náznaky, 

že vrstvy jsou v určitých místech promíchané, avšak toto je obvykle důsledkem a nikoliv příčinou 

škody. Měření povrchové situace prokázalo, že průkopy jsou zaplněné a voda nemá kam odtékat, a 

tudíž proniká do konstrukce komunikace a oslabuje ji. Během tuhých zim voda zamrzá v cestní 

konstrukci a její následné rozpouštění v teplých měsících zapříčiňuje posun. Hlavní příčinou 

problému je tudíž nedostatečný odvodňovací systém, který neplní požadovanou funkci, a proto 

dochází k poruchám a k promrzání zeminy v podloží komunikace. 
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Preference MHD v Praze 
 

Ing. Jindřich Prior, Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. 

 

Systém investic 4232 a 4429 

Projekt preference městské hromadné dopravy v Praze 
 

• Zpracováván každoročně již od roku 1997  

(ve formě studie) - dokumentace zabývající se návrhy preferenčních opatření v tramvajové a 

autobusové síti. 

• Materiál je zpracováván v úzké spolupráci s odborem dopravy MHMP, Policií ČR, organizací 

ROPID a TSK. Projektantem je Metroprojekt Praha, a.s.  

V průběhu zpracování projektu byly stabilizovány názory  

na účinné formy preference MHD v pražských podmínkách. Jedná se zejména o následující opatření: 

Tramvaje: 

• budování segregovaných tramvajových tratí  

(samostatná trať, zvýšený pás) 

• použití oddělovacích tvarovek pro segregaci tramvají  

od IAD tam, kde není možné vybudovat zvýšený tramvajový pás 

• úpravy světelných signalizačních zařízení (SSZ)  

pro preferenci tramvají  

 

Samostatné tramvajově těleso  v Hlubočepích     Oddělovací tvarovky na Masarykově nábřeží 
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SSZ před vjezdem do Vyšehradského tunelu  

u Podolského sanatoria 

Autobusy : 

• realizace vyhrazených jízdních pruhů (na vozovce nebo tramvajovém tělese, 

mohou být časově omezené na období přepravních špiček) 

• úpravy světelných signalizačních zařízení (SSZ) pro preferenci autobusů s 

využitím systému aktivní preference 

 

Vyhrazený pruh pro autobusy v ulici Modřanské      Vyhrazený pruh pro autobusy na Nuselském 

                                                                                              mostě v době po povodních 

 

Systém aktivní preference BUS je založen na radiové komunikaci vozidla s řadičem SSZ při předávání 

vybraných informací, skládá se ze stacionární a mobilní části.  

K lokalizaci vozidel se používá inframaják umístěný před křižovatkou, nově též lokalizace 

prostřednictvím GPS. 

 

Pro kontrolu funkčnosti zařízení jsou postupně instalována příslušná monitorovací a diagnostická 

zařízení v jednotlivých garážích. 
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SSZ v ulici Čimické 

 

Aktuální přehled opatření k 31.12.2011 
• 10,5 km oddělovacích podélných prahů pro preferenci tramvají 

• 15,8 km vyhrazených jízdních pruhů na komunikacích pro preferenci autobusů 

• 9,6 km vyhrazených jízdních pruhů na tramvajových pásech pro preferenci autobusů 

• 165 světelných signalizačních zařízení (SSZ)umožňujících preferenci tramvají (z celkového počtu 

235 SSZ s průjezdem tramvají)  

• 134 SSZ umožňujících aktivní preferenci autobusů  

(cca ½ vozového parku vybavena mobilní částí) 

 

Vývoj opatření 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

d
é
lk

a
 (

m
)

oddělovací tvarovky VJP na komunikacích VJP na tramvajových kolejích



 

~ 163 ~ 
 

 

Preference MHD – efekty 

• Udržení (resp.zvýšení) počtu přepravovaných osob v důsledku zastavení (resp.zpomalení) 

odlivu cestujících do sféry individuálního motorismu, v oblasti autobusové dopravy bylo 

zaznamenáno absolutní zvýšení počtu přepravených osob ve srovnatelných úsecích a 

časových obdobích o cca 11 – 18 %,  

• zkrácení jízdních dob a přímá úspora vypravených vozů (od roku 1997 – 12 TRAM vozů, 11 

BUS), 

• energetické úspory,  

• eliminace potřeby posilování linek, která by nastala při neuplatnění preference, 

• pozitivní vliv preference na pokles nehod. 

 

Příklady návratnosti investic v letech 
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Vplyv dĺžky cestného tunela na očakávanú hodnotu rizika 
 

SCHLOSSER František, prof., Ing., CSc. – DANIŠOVIČ Peter, Ing. 

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, katedra technológie a manažmentu stavieb 

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika 

 

ÚVOD 

Bezpečnosť cestného/diaľničného tunela sa môže definovať ako bezpečnosť a ochrana osôb, majetku 

a okolia stavby, ktorá je daná výsledkom hodnotenia rizík, zdôvodnením riešenia z hľadiska rizík, 

požiarno-bezpečnostného riešenia stavby, riešenie vplyvu stavby na životné prostredie, ochrana 

pamiatok, prírody a krajiny. Technické podmienky TP 02/2011 *1+ s názvom „Analýza rizík pre 

slovenské cestné tunely“ slúži ako metodický podklad pre kvantitatívne určenie rizikových 

parametrov cestných tunelov slovenskej diaľničnej a cestnej siete dlhších ako 500 m. 

 

1  TECHNICKÉ PODMIENKY TP 02/2011 

V apríli 2004 Európska únia schválila smernicu 2004/54/EC o minimálnych bezpečnostných 

požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti s dĺžkou viac ako 500 m. Podľa tejto smernice 

bolo o dva roky neskôr schválené Nariadenie vlády SR č. 344/2006 Z. z. (ďalej len nariadenie vlády), 

v ktorom sa Slovenská republika  zaviazala vytvoriť jednotnú metodiku na určenie analýzy rizík 

bezpečnosti tunelov. Rizikový model pre analýzu rizík cestných tunelov na Slovensku bol vypracovaný 

na základe rakúskeho modelu TuRisMo. Okrem princípu celého modelu analýzy rizík boli prevzaté aj 

modelové charakteristiky, ktoré vychádzajú zo simulačných výpočtov. Boli zohľadnené údaje 

rozsiahlejších dátových podkladov, resp. dát, ktoré vernejšie zachytávajú realitu pre slovenské tunely. 

Model podľa *1+ je vytvorený tak, aby umožnil zmeny v parametroch modelu aj dodatočne. Je 

potrebné upozorniť, že využitie modelu nie je jednoduché vzhľadom na dátovú základňu, ktorá je 

vytvorená z výstupných údajov simulačných modelov, ktoré nie sú detailne popísané v tomto 

predpise. Preto  bežný používateľ týchto technických podmienok bez prístupu k databázam nebude 

schopný vykonať správny výpočet očakávanej hodnoty rizika. Predpis *1+ určuje len hraničné 

podmienky simulačných podmienok, bez detailného odvodenia výstupných údajov potrebných 

k zohľadneniu špecifického nebezpečenstva. 

 

2 TECHNICKÁ BEZPEČNOSŤ CESTNÉHO TUNELA 

Kvantitatívna analýza rizík vyjadruje iba jeden krok pri vyhodnocovaní technickej bezpečnosti 

cestného tunela, ktorý pozostáva z nasledujúcich krokov: 

- špecifická analýzy nebezpečenstiev – je to kvalitatívna kontrola bezpečnosti s dôkladným 

vyhodnotením všetkých závažných bezpečnostno-technických parametrov tunela. Slúži na 

identifikáciu špecifických rizikových aspektov a špeciálnych vlastností tunela, a tiež ako podklad 
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pre stanovenie vstupných dát rizikového modelu. Súčasťou predpisu je návrh pre štruktúru 

špecifickej analýzy nebezpečenstiev vo forme kontrolného zoznamu, ktorý v zmysle odporúčaní 

PIARC pre štruktúru bezpečnostnej dokumentácie cestných tunelov má obsahovať nasledujúce 

prvky: 

- údaje o doprave (dopravné podklady) 

- smerové a výškové vedenie trasy 

- stavebné riešenie tunela 

- technologické vybavenie tunela 

- súlad s minimálnym štandardom - vyhodnotenie bezpečnosti na základe bezpečnostno-

technických smerodajných slovenských a medzinárodných smerníc, napríklad  smernica EU  

2004/54/EC, nariadenie vlády č. 344/2006 Z. z., TP 11/2011 Protipožiarna bezpečnosť cestných 

tunelov, STN 73 7507 Projektovanie cestných tunelov.  

Vyhodnotenie bezpečnosti a analýza rizík na základe tejto smernice tvoria v zmysle európskej 

smernice navzájom sa doplňujúce hlavné nástroje hodnotenia bezpečnosti cestných tunelov 

- analýza rizík a hodnotenie rizika - zahŕňa kvantitatívnu aplikáciu rizikového modelu a prípadnú 

realizáciu ďalších krokov analýzy rizík pre hlbšie preskúmanie špeciálnych otázok, ako transport 

nebezpečných nákladov, vrátane stanovenia prípadných doplnkových bezpečnostných opatrení 

- bezpečnostná dokumentácia - v tejto fáze sa vypracuje bezpečnostná dokumentácia v zmysle 

požiadaviek nariadenia vlády. 

 

3 METODIKA ANALÝZY RIZÍK 

Model analýzy rizík tunela skúma osobné riziko používateľov tunela, čo znamená, že všetky použité 

parametre sa vzťahujú výlučne na nehody s poškodením osôb. Zisťuje sa štatistická hodnota rizika pre 

riziko skupiny používateľov tunela, konkrétne štatisticky očakávaná hodnota počtu smrteľných obetí 

za rok. Účinky nebezpečného nákladu sú skúmané iba zjednodušeným modelom. 

 

3.1 Štruktúra modelu analýzy rizík 

Metodika sa skladá z 2 hlavných prvkov (obr. 1): 

- kvantitatívna analýza početnosti 

- kvantitatívna analýza následkov nehody. 
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Obr. 1 Základná štruktúra analýzy rizík cestného tunela *1+ 

Analýzou početnosti – pri využití stromu udalostí (obr. 2) – sa  vypočítajú početnosti potenciálnych 

udalostí pre súbor definovaných scenárov škôd. Na základe iniciačnej udalosti (porucha alebo 

nehoda), ktorej početnosť je známa, je vytvorených viacero stupňov rôznych možných sledov 

udalostí, ktoré vedú k rôznym scenárom škôd. Scenáre škôd sa líšia typom udalosti, zúčastnenými 

vozidlami, spôsobenými škodami a pod. 
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Obr.2 Fragment stromu udalostí pre analýzu rizík cestného tunela s jednosmernou premávkou *1+ 
 A1-základná hodnota pre počet porúch v tuneli; B1-sekundárna nehoda po poruche bez nárazu 

zozadu; B2-sekundárna nehoda po poruche s nárazom zozadu; C1-porucha osobného vozidla; C2-
porucha nákladného vozidla; C3-porucha  autobusu; D1-žiadny požiar po poruche osobného vozidla; 
D2-požiar po poruche osobného vozidla; D3-žiadny požiar po poruche nákladného vozidla; D4-požiar 

po poruche nákladného vozidla; D5-žiadny požiar po poruche autobusu; D6-požiar po poruche 
autobusu    

Hodnoty E1, E2 (až E22) vyjadrujú účasť prepravy nebezpečných nákladov na udalosti, napr. požiar 

s účasťou nákladného vozidla, únik nebezpečného nákladu pri požiari s účasťou nákladného vozidla. 

Ohrozenie osôb pri požiari ako následok poruchy vyjadrujú hodnoty F1 až F6. Pre hodnoty E a F sa 

kombinujú scenáre škôd (SP).   

Analýzou následkov nehody sú pre každý scenár škôd odhadnuté následky nehody: 

- pri nehodách len s mechanickými poškodeniami na základe vyhodnotenia nehôd v tuneli 

s poškodením osôb z dátového súboru asi 450 nehôd v rakúskych cestných tuneloch a adaptácie 

nehodovosti na slovenské podmienky podľa slovenských štatistických údajov z obdobia 2000 – 

2009 

- pri nehodách s požiarom na základe modelového odhadu rozsahu škôd 

- pomocou jednorozmerného modelu šírenia dymu sa vypočíta rozloženie teplôt a koncentrácie 

škodlivých látok následkom požiaru v tuneli pri zohľadnení vetrania tunela; pomocou modelu 

simulácie evakuácie sú simulované únikové pohyby postihnutých užívateľov tunela a sú 

skombinované s výsledkami modelu šírenia dymu. 

 

3.2 Medze aplikácie rizikového modelu 

Rozsah aplikácie je obmedzený typmi tunelov skúmaných v rámci analýzy rozsahu škôd, ktoré spĺňajú  

predpoklady: 

- prierez tunela s dvomi jazdnými pruhmi bez odstavného pruhu (štvorcový alebo klenbový prierez) 

- plošné povrchy tunela (žiadne prievlaky) 

- prirodzené, pozdĺžne alebo priečne vetranie s odsávaním dymu (žiadne kombinované vetracie 

systémy) 

- maximálny detekčný čas požiaru ≤ 150 s 

- pozdĺžny sklon < 3 % - ventilačné zariadenie musí byť navrhnuté tak, aby spĺňalo cieľové hodnoty 

v každej situácii 

- odsávanie požiarneho dymu je uvedené do prevádzky ihneď po detekcii. 

Okrem uvedených hlavných predpokladov výpočtu rizika musí model spĺňať aj mnoho ďalších 

rámcových podmienok pre pozdĺžny a priečny vetrací systém, evakuačný model a rôzne faktory 

vplyvu. Pred použitím parametrov vstupujúcich do výpočtu je potrebné najprv overiť, či sú tieto 

podklady výpočtu v súlade so skutočnými okolnosťami skúmaného tunela.  
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Ak jeden z predpokladov výpočtu nie je vhodný, potom treba možné účinky na odhad rozsahu škôd 

najprv kvalitatívne overiť. Ak je možné očakávať relevantné účinky, treba doplniť údaje buď odhadom 

na základe existujúcich údajov, alebo na základe zodpovedajúcej doplnkovej simulácie. 

 

3.3 Vyhodnotenie triedy ohrozenia 

Účelom je poskytnúť informáciu o absolútnej miere rizika. Na základe očakávanej hodnoty rizika 

(určenej analýzou rizík) sa skúmaný tunel priraďuje k triede ohrozenia podľa tab. 1. 

Tab. 1 Rozdelenie tried ohrozenia podľa RVS *2+ 

Očakávaná hodnota rizika 
Triedy ohrozenia 

Dolná hranica Horná hranica 

- 2 . 10-2 I 

>  2 . 10-2 1 . 10-1 II 

>  1 . 10-1 5 . 10 III 

>  5 . 10-1 - IV 

Toto zaradenia poskytuje prehľad o absolútnej miere rizika tunela (nezávisle od toho, či bol v zmysle 

nariadenia vlády posúdený ako bezpečný alebo nie) a môže slúžiť ako dodatočné kritérium pre 

bezpečnostno-technické relevantné rozhodnutia. 

 

4 EXPERIMENTÁLNY VÝPOČET  RIZIKA V ZÁVISLOSTI OD DĹŽKY TUNELA 

V experimentálnej časti bol aplikovaný model analýzy rizík diaľnic a rýchlostných ciest na priemerné 

dopravné podmienky v Slovenskej republike pre tunely s prirodzeným, pozdĺžnym a priečnym 

vetraním a jednosmernou premávkou. Použili sa nasledujúce vstupné údaje ako nepremenné 

parametre (tohto experimentu): 

- RPDI 17 500 voz/24h 

 podiel osobných vozidiel 80 % 

 podiel nákladných vozidiel 18 % 

 podiel autobusov 2 % 

- podiel prepravy nebezpečných nákladov 3 % 

- počet dopravných zápch 100 h/rok 

- vzdialenosť medzi núdzovými východmi 300 m 

- maximálna prípustná rýchlosť 80 km/h. 

Výsledky experimentálnych prepočtov sú prezentované v nasledujúcich grafoch (obr. 3 až 6). Riziko je 

vyjadrené štatisticky očakávanou hodnotou rizika počtu obetí za rok v závislosti od dĺžky tunela 

s prirodzeným vetraním, pozdĺžneho a priečneho systému vetrania s jednosmernou premávkou. 

Červené čiary reprezentujú hraničné hodnoty tried ohrozenia z vyhodnocovacej tabuľky č.1. Čím je 

hodnota rizika väčšia, tým je výsledná trieda ohrozenia tunela vyššia.   
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Obr. 3 Výsledok analýzy rizika v krátkych 
tuneloch s prirodzeným vetraním 

Obr. 4 Výsledok analýzy rizika v krátkych 
tuneloch s pozdĺžnym vetraním 

Riziko pri dĺžke tunelov 300 a 400 m s prirodzeným vetraním (obr. 3) je rovnaké z dôvodu, že tento 

model analýzy rizík uvažuje pre krátke tunely s hodnotou 0,5 km (pre kratšie tunely ako 500 m). 

S narastajúcou dĺžkou tunela sa riziko lineárne zvyšuje, vyššia hodnota rizika je pre prirodzené 

vetranie. 

 

Obr. 5 Výsledky analýzy rizika v stredných tuneloch s pozdĺžnym vetraním 

Výsledné hodnoty analýzy rizika v stredne dlhých tuneloch (obr. 5) lineárne vzrastajú, pričom pri 

dĺžke tunela 2000 m presahujú triedu ohrozenia III (podľa tab.1), čo má podmieniť rozhodnutie o 

dodatočných bezpečnostných a technických opatreniach na zníženie rizika a tým zvýšenie 

bezpečnosti tunela. 

V dlhých tuneloch sa hodnoty rizika pri priečnom a pozdĺžnom vetraní v závislosti od dĺžky udržujú na 

jednej úrovni a sú uvedené na obr. 6 a 7. Riziko pri dĺžke tunela nad 3 km nezáleží od dĺžky, pretože v 

takýchto tuneloch bezpečnostno-stavebné úpravy, konkrétne typu prejazdných prepojení s druhou 

tunelovou rúrou, rozdeľujú tunel na nezávislé požiarno-bezpečnostné úseky. Riziko pri tuneloch dĺžky 

nad 5 km je nižšie ako v tuneloch dĺžky 3 až 5 km vzhľadom na funkciu priečneho vetrania. 
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Obr. 6 Výsledky analýzy rizika v dlhých tuneloch 
s pozdĺžnym vetraním 

Obr. 7 Výsledky analýzy rizika v dlhých tuneloch 
s priečnym vetraním 

Hodnotenie ktoréhokoľvek  prvku – bez zmeny ostatných prvkov systému – umožňuje overiť vplyv na 

výslednú hodnotu očakávanej hodnoty rizika. Pri hodnotení je potrebné uvažovať s hodnotami reálne 

existujúcimi na cestnej sieti.  

ZÁVER 

Z vykonaného hodnotenia jedného prvku tunela (stavebnej povahy, pri uvedených vstupných 

parametroch)  vyplývajú závery, že pri jednosmernej premávke v tuneli: 

- dĺžka tunela výrazným spôsobom ovplyvňuje očakávanú hodnotu rizika pri krátkych tuneloch, 

v stredných tuneloch pri dĺžke nad 2000 m očakávané riziko zodpovedá triede ohrozenia III; pri 

dlhých tuneloch sú hodnoty očakávaného rizika v triede ohrozenia III 

- v krátkom tuneli s prirodzeným vetraním sú hodnoty nepriaznivejšie ako v tuneloch s priečnym 

alebo pozdĺžnym systémom vetrania 

- v krátkych tuneloch sa hodnota očakávaného rizika zvyšuje lineárne podľa dĺžky tunela. 

Hodnotené výsledky podľa stromu udalostí môžu slúžiť na vytvorenie modelu hodnotenia tunelových 

stavieb podľa metodiky analýzy rizík a môžu byť časťou vstupných dát pre predikčné modely 

zamerané na zvýšenie bezpečnosti dopravy v cestných a diaľničných tuneloch Slovenskej republiky.   

POUŽITÁ LITERATÚRA 

*1+ TP 02/2011 Analýza rizík pre slovenské cestné tunely. MDVRR SR, október 2010, platnosť od 1.6. 
2011 
[2] RVS 09.03.11 Model analýzy rizík tunela v znení z 01.06.2008 
 

Príspevok je vypracovaný s podporou štrukturálnych fondov EÚ v rámci projektu „Centrum výskumu 

v doprave“, kód ITMS-projektu: 26220220135 
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Nehody v ČR, porovnání v rámci Evropy 
 

Ing. Josef Tesařík, Policejní prezidium ČR 

 

Policie ČR v roce 2011 šetřila 75 137 nehod, při kterých bylo 707 osob usmrceno, těžce 

zraněno bylo 3 092 osob a 22 519 osob bylo lehce zraněno. Odhadnutá hmotná škoda dopravní 

policií na místě nehody je 4 628,08 mil. Kč. Porovnání hodnot základních ukazatelů s rokem 2010 je 

následující:  

 

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: 

počet těžce zraněných  o 269 osob,  tj. o  9,5% 

počet lehce zraněných  o 909 osob,  tj. o  4,2% 

 

Pokles zaznamenáváme v kategorii: 

počet nehod    o 385,   tj. o  0,5% 

počet usmrcených  o   46 osob,  tj. o  6,1% 

odhad hmotné škody  o 296,9 mil. Kč, tj. o  6,0%. 

 

Počet nehod šetřených Policií ČR v roce 2011 je od roku 1990 2. nejnižší (nejméně bylo v roce 2009 – 

74 815 nehod) a nejvíce nehod bylo Policií ČR šetřeno v roce 1999 (225 690 nehod). Při porovnávání 

počtu nehod v tomto období je nutné ale brát v úvahu legislativní změny upravující povinnost 

oznamování nehody Policii. 

 

Počet usmrcených osob v roce 2011 je od roku 1990 nejnižší a nejvíce usmrcených v tomto období 

bylo v roce 1994 (1 473 osob). Ani v jednom měsíci roku 2011 nepřekročil měsíční počet 

usmrcených hranici 100 osob; v období od roku 1990 jsme obdobný pozitivní stav dosud 

zaznamenali jen v roce 2009. Celkový počet usmrcených osob se v roce 2011 přiblížil magické 

hranici 700 osob. 

 

Vývoj počtu nehod a jejich následků , trend od roku 1990
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 Z celkového počtu připadá na řidiče motorových vozidel bezmála 88% nehod a 92,2% 

z celkového počtu usmrcených osob. Převážnou většinu těchto nehod zavinili řidiči osobních a 

nákladních automobilů sólo (41 897, resp. 6 253 nehod) a u těchto kategorií zaznamenáváme také 

největší absolutní pokles počtu nehod  a významně méně bylo i nehod nákladních automobilů 

s návěsem apod. Naproti tomu bylo více nehod zaviněných řidiči motocyklů a malých motocyklů. 

Více nehod zavinili i cyklisté apod. 

K usmrcení došlo u nehod zaviněných: 

 řidiči osobních automobilů sólo   489 osob   (+  1 osoba) 

 řidiči nákladních automobilů sólo    59 osob   (-   1 osoba) 

 řidiči motocyklů       41 osob   (- 22 osob) 

 řidiči nákladních automobilů s návěsem   24 osob   (+  2 osoby) 

 cyklisty        22 osob   (- 18 osob) 

 chodci        26 osob   (-   1 osoba) atd. 

 

V následující tabulce je uvedena závažnost nehod (tj. počet usmrcených osob připadajících 

na 1 000 nehod) u vybraných druhů vozidel. 

 

druh vozidla  závažnost nehod 

motocykl  28,1 

malý motocykl (do 50 ccm) 25,6 

osobní automobil  11,7 

autobus 11,2 

nákladní automobil s 
návěsem 10,1 

nákladní automobil sólo 9,4 

nákladní automobil s 
přívěsem 5,5 

 

Nejhorší ukazatel je u motocyklů, kde na 1 000 nehod připadá 28,1 usmrcených osob. 

Průměrná hodnota tohoto ukazatele v České republice v roce 2011 představuje 9,41 usmrcených 

osob připadajících na 1000 nehod (tj. o 0,56 usmrcených osob méně, než v roce 2010). Pro 

porovnání uvádím, že u nehod zaviněných chodci má tento ukazatel hodnotu 21,7 usmrcených a u 

cyklistů 9,8 usmrcených na 1000 nehod. 

 

V následující tabulce je uvedeno členění nehod a počtu usmrcených osob v závislosti na 

objemu válců osobních automobilů v roce 2011.  

 

Osobní 
automobily; 

objemová třída , 
rok 2011 

Počet 
nehod 

tj. % 
Počet 

usmrcených 
tj. % 

Rozdíl 
usmrcených 

do 1 l 896 2,1 15 3,0 8 

1,1 až 1,4 13 978 32,9 177 35,9 -13 

1,5 až 1,9 18 157 42,8 189 38,3 -25 

2 až 3 8 889 20,9 106 21,5 26 

nad 3 litry 548 1,3 6 1,2 0 
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Počet nehod byl vyšší pouze v objemové kategorii 1,1 až 1,4 litry (o 430 nehod, tj. o 2,4%). 

Největší pokles nastal u kategorie 1,5 až 1,9 litrů (o 480 nehod, tj. o 5,1%). Méně usmrcených 

registrujeme pouze v  objemové třídě 1,1 až 1,4 litry (o 13 osob) a v objemové třídě 1,5 až 1,9 litrů 

(o 25 osob). Naproti  tomu u objemové třídy 2 až 3 litry dochází ke zvýšení o 26 osob (tj. téměř o 

1/3) a více usmrcených bylo i v objemové třídě do 1 litru (o 8 osob, tj. téměř dvojnásobek). 

 

Ukazatel závažnosti nehod je nejvyšší u kategorie do 1 litru (16,7 usmrcených na 1 000 

nehod) a nejnižší u kategorie 1,5 až 1,9 litru (10,4 usmrcených). 

 

Porovnání počtu nehod a jejich následků v závislosti na objemu válců motocyklů je 

v následující tabulce. Nejvíce nehod připadá na objemovou třídu 460 až 850 ccm a nejvíce 

usmrcených je u nehod objemové třídy 860 až 1 250 ccm. Nejvyšší závažnost nehod je u nehod 

zaviněných řidiči motocyklů objemové třídy 860 až 1 250 ccm (ukazatel má hodnotu téměř 42 

usmrcených osob), v průměru pak připadá u nehod zaviněných řidiči motocyklů přes 28 usmrcených 

osob na 1 000 nehod a to je více, než dvojnásobek u nehod zaviněných řidiči osobních automobilů. 

Oproti roku 2010 došlo k výraznému snížení následků nehod zaviněných řidiči motocyklů (o 1/3). 

 

Motocykly 

objemová třída; rok 

2011 

Počet  

nehod 

Počet  

usmrcených 

Rozdíl 

nehod 

Rozdíl  

usmrcených 

Závažnost nehod; 

usmrceno na 1000 

nehod 

do 150 ccm 202 5 -48 0 24,8 

160 - 450 ccm 193 4 61 -1 20,7 

460 - 850 ccm 565 14 72 -11 24,8 

0,86 - 1,25 l 386 16 61 -6 41,5 

nad 1,26  litru 100 2 10 -3 20,0 

Celkem 1 446 41 156 -21 28,4 

 

Počty nehod a počty usmrcených osob podle sledovaných hlavních příčin nehod řidičů 

motorových vozidel jsou v níže uvedené tabulce. 

                          HLAVNÍ PŘÍČINY NEHOD ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

Hlavní příčina nehody 

 rok 2011 

Počet 

nehod 
tj. % 

Počet 

usmrcených 
tj. % 

Rozdíl 

usmrcených 

NEPŘIMĚŘENÁ 

RYCHLOST 

13 426 20,3 284 43,6 5 

NESPRÁVNÉ 

PŘEDJÍŽDĚNÍ 

1 458 2,2 29 4,4 -8 

NEDÁNÍ PŘEDNOSTI 11 539 17,5 107 16,4 -7 

NESPRÁVNÝ ZPŮSOB 

JÍZDY 

39 666 60,0 232 35,6 -13 

 

Nejčastější hlavní příčinou nehod zůstává stále nesprávný způsob jízdy, následuje 

nepřiměřená rychlost jízdy, které ale patří prvenství v počtu usmrcených osob. 

 

V porovnání s rokem 2010 registrujeme více nehod zaviněných z důvodu nesprávného 

způsobu jízdy (o 447 nehod, tj. o 1,1%). U ostatních hlavních příčin nastal pokles a největší je u 
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nepřiměřené rychlosti (o 8,2%). Více usmrcených registrujeme u hlavní příčiny nepřiměřená rychlost 

(o 1,8%). 

 

Nejtragičtější příčinou nehod řidičů motorových vozidel v roce 2011 bylo nepřizpůsobení 

rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (19,2% z celkového počtu usmrcených při nehodách 

zaviněných řidiči), následují nehody zaviněné jízdou po nesprávné straně vozovky, resp. vjetím do 

protisměru (13%) a nevěnováním potřebné pozornosti řízení vozidla (11,3%) atd. Celkem pak na 

tyto tři nejtragičtější příčiny připadá téměř 44% z celkového počtu usmrcených osob. 

 

Policie ČR v roce 2011 eviduje 5 242 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 7,5% 

z celkového počtu), při kterých eviduje 89 usmrcených osob (tj. 12,6% z celkového počtu) a dalších 

2 701 osob bylo zraněno. V porovnání s rokem 2010 je počet těchto nehod vyšší o 227 (tj. o 4,5%), 

počet usmrcených je nižší o 13 osob (tj. o 12,7%) a počet zraněných je vyšší o 410 osob (tj. o 

17,9%).  

V tabulce je uvedeno členění nehod zaviněných pod vlivem alkoholu podle hodnoty 

zjištěné hladiny a dále počty pozitivních nálezů drog. 

 

Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu nebo s pozitivním 

nálezem drog; ROK 2011 

počet 

nehod 

počet  

usmrcených 

zjištěná hladina alkoholu je nižší než 0,24‰  659 13 

zjištěná hladina alkoholu je 0,24 až 0,5‰  314 1 

zjištěná hladina alkoholu je 0,51 až 0,8‰  316 8 

zjištěná hladina alkoholu je 0,81 až 1,0‰  201 3 

zjištěná hladina alkoholu je 1,1 až 1,5‰  784 20 

zjištěná hladina alkoholu je 1,51‰ a vyšší  2 952 42 

zjištěno požití drog i alkoholu 16 2 

zjištěno požití drog  149 8 

 

Případů, kdy kontrola na přítomnost drog u řidiče motorového vozidla byla pozitivní, eviduje 

policie 149, přitom bylo 8 osob usmrceno a dalších 88 osob bylo zraněno. Počty usmrcených i 

zraněných osob jsou nižší, než v loňském roce, počet usmrcených o 6 osob a počet zraněných o 12 

osob.  

 

V následující tabulce je uveden přehled o počtu nehod a jejich následcích v jednotlivých 

dnech týdne v roce 2011. 

 

Den v týdnu 

 rok 2011 

Počet 

nehod 

Rozdíl 

nehod 

Počet 

usmrcených 

Rozdíl  

usmrcených 

PONDĚLÍ 11 884 131 99 -2 

ÚTERÝ 10 486 -379 95 -9 

STŘEDA 11 554 397 109 7 

ČTVRTEK 11 620 296 107 13 

PÁTEK 12 387 -928 104 -14 

SOBOTA 9 409 -83 101 -22 

NEDĚLE 7 797 181 92 -19 
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Pátky zůstávají dnem, kdy Policie ČR šetřila nejvíce nehod v silničním provozu a druhým 

nejhorším dnem jsou pondělky. Nejvíce obětí na lidských životech si vyžádaly středeční nehody, při 

kterých zahynulo 109 osob a velmi vysoký počet usmrcených připadá i na čtvrteční nehody. Počet 

usmrcených byl vyšší pouze při středečních a čtvrtečních nehodách (o 6,9%, resp. o 13,8%). Největší 

relativní snížení počtu usmrcených registrujeme u pátečních nehod (o 7%). 

 

 

Nejhorším dnem roku 2011 byla středa 21. prosince, kdy Policie ČR šetřila 466 nehod  

 

Nejtragičtějším dnem roku 2011 byla středa 9. února, kdy při nehodách zahynulo 9 osob. 

V tomto období zaznamenáváme 65 dní, kdy při nehodách nebylo zaznamenáno úmrtí zúčastněných 

osob (o 1 den méně, než v roce 2010). 

 

V průměru na jeden den roku 2011 připadá 1,94 usmrcené osoby (tj. o 0,13 osoby méně než 

v roce 2010). Na 1 000 nehod pak připadalo 9,41 usmrcených osob, tj. o 0,56 osoby méně, než v roce 

2010. 

 

Z  počtu nehod šetřených policií bylo 28,6% mimo obce a na tyto nehody dále připadá: 

65,5% z celkového počtu usmrcených, 

48,0% z celkového počtu těžce zraněných, 

42,2% z celkového počtu lehce zraněných, 

43,3% z celkového odhadu hmotných škod a 

27,7% nehod zaviněných pod vlivem alkoholu. 

 

V porovnání s rokem 2010 bylo více usmrcených při nehodách na silnicích I. třídy (o 4,2%), na 

vybrané komunikační síti velkých měst (o 14%) a na účelových komunikacích (o 17%). 

 

Při nehodách bylo v roce 2011 usmrceno celkem 156 chodců (o 5 více, než v roce 2010), 

z toho 152 při srážce vozidla s chodcem a další 4 chodci byli sekundárními účastníky nehody. 

Z uvedeného počtu usmrcených chodců (152 osob) připadá na noční nehody 92 usmrcených - o 18 

osob více než v roce 2010. Na noční nehody tak připadá 60,5% z počtu usmrcených chodců a tento 

Porovnání měsíců - rok 2011 oproti roku 2010
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podíl je v porovnání s rokem 2010 vyšší o 8 procentních bodů. Při denních nehodách zahynulo 

celkem 60 chodců, tj. o 7 chodců méně. 

 

V tabulce je členění počtu usmrcených chodců podle druhu komunikace a denní doby, 

včetně podílu počtu usmrcených chodců připadajících na noční dobu. 

 

druh komunikace 

rok 2011 celkem v noci ve dne 

tj.% v 

noci 

Dálnice 5 4 1 80,0% 

Silnice I.třídy 62 47 15 75,8% 

Silnice II.třídy 21 13 8 61,9% 

Silnice III.třídy 16 10 6 62,5% 

Komunikace sledovaná  26 11 15 42,3% 

Komunikace místní 21 7 14 33,3% 

Účelová komunikace 1 0 1 0,0% 

Celkem 152 92 60 60,5% 

 

Při nehodách mimo obec bylo v roce 2011 usmrceno 58 chodců (o 4 osoby více), z toho 46 

chodců při nehodách v noční době (tj. téměř 80%!!!!) - převážně na silnicích I. a II. třídy (30, resp. 8 

usmrcených chodců), ale také na dálnicích (4 usmrcení – především se jedná o řidiče při opravě 

vozidel apod.). 

 

Celkově připadá nejvíce obětí chodců na silnice I. třídy - 62 usmrcených chodců, z toho 47 

v noci; na silnicích II. třídy bylo usmrceno 21 chodců (z toho 13 v noční době) apod. 

 

Policie ČR v roce 2011 šetřila celkem 75 137 nehod, při kterých bylo 707 lidí usmrceno, z 

toho bylo: 

 

266  řidičů osobních automobilů 

156  chodců 

113  spolujezdců v osobních automobilech 

65  řidičů motocyklů 

50  cyklistů  

27  řidičů nákladních automobilů 

9  spolujezdců v nákladních automobilech 

7  spolujezdců na motocyklech 

4  řidiči malých motocyklů apod. 

 

Nejvíce usmrcených bylo v kategorii 25 až 34 let (130 osob, tj. o 8 osob méně). Souhrnně lze 

konstatovat, že osoby mladší 35 let představují téměř 40% z celkového počtu usmrcených při 

nehodách v roce 2011. 

 

Z celkového počtu 707 osob usmrcených při nehodách v silničním provozu v  roce 2011 bylo 12 dětí, 

tj. o 5 usmrcených dětí méně, než v roce 2010.  
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Negativní trendy - v porovnání s rokem 2010 zaznamenáváme nárůst počtu usmrcených u 

následujících položek statistiky nehod: 

 u nehod v noční době, dobré podmínky, v intravilánu (o 19 osob) 

 u nehod, které se staly na mokrém  povrchu vozovky (o 19 osob) 

 u nehod, které se staly ve čtvrtek (o 13 osob) 

 u nehod, které se staly na silnicích I. třídy (o 12 osob) 

 u nehod, které skončily srážkou s chodcem (o 10 osob) 

 u nehod v denní  době(svítání, soumrak) (o   9 osob) 

 u nehod, které skončily havárií (o   9 osob) 

 u nehod, které se staly na sledovaných komunikacích velkých měst (o   7 osob) apod. 

 

Pozitivní trendy – významnější snížení počtu usmrcených osob nastalo u následujících položek 

statistiky nehod: 

 u nehod, které se staly na suchém povrchu (o 37 osob) 

 u nehod, které se staly v denní době, dobrá viditelnost (o 37 osob) 

 u nehod, které se staly na zledovatělé, zasněženém povrchu vozovky (o 35 osob) 

 u nehod, které se staly na místních komunikacích (o 30 osob) 

 u nehod, které se staly mimo obec (o 30 osob) 

 u nehod, které skončily srážkou s pevnou překážkou (o 28 osob) 

 u nehod, které skončily srážkou s jedoucím vozidlem (o 26 osob) 

 u nehod, které se staly v sobotu (o 22 osob) 

 u nehod zaviněných řidiči motocyklů (o 22 osob) 

 u nehod v denní  době, zhoršené podmínky vlivem počasí (o 21 osob) 

 u nehod, které se staly na silnicích II. třídy (o 20 osob) apod. 

 

Následující mezinárodní porovnání vychází z oficiálních  materiálů OECD a obsahuje data za 

rok 2010. I když se v posledních letech v ČR snižují absolutní počty usmrcených osob, jsou poměrné 

počty usmrcených osob vztažené např. na počet obyvatel, pro nás stále nepříznivé a postavení ČR se 

v rámci evropských zemí příliš nezlepšilo a na 100 000 obyvatel u nás v roce 2006 připadalo 10,37 

Věkové kategorie usmrcených osob; rok  2011 
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usmrcených osob a v roce 2009 to bylo 8,61 usmrcených osob na 100 000 obyvatel, tj. 7. nejhorší 

výsledek. Na opačném konci porovnání pak je Velká Británie (3,78 usmrcených/100 000 obyvatel, 

Švédsko (3,87), Nizozemí (3,91 usmrcených na 100 000 obyvatel) apod. Situace v roce 2010 příliš 

nezlepšila postavení ČR v mezinárodním žebříčku, spíše naopak a tak za námi, z bývalých post 

komunistických zemí, zůstává jen Polsko. 

 

To také znamená, že závažnost nehod je v ČR stále značně vysoká, vyšší než je evropský 

průměr a téměř třikrát vyšší, než v uvedených nejlepších zemích. Dostat se na jejich úroveň by 

předpokládalo snížit počet usmrcených na polovinu až 1/3 - to by znamenalo snížit počet usmrcených 

na úroveň kolem 260 až 350 osob za rok, tj. v průměru kolem JEDNÉ USMRCENÉ OSOBY denně ……. 

 

Pozn.: Počty usmrcených osob použitých pro výpočet tabulky odpovídají stavu zjištěném do 30 

dnů po nehodě (tzv. definice EHK OSN) a státy jsou seřazeny podle ukazatele závažnosti (3.sloupec). 

 

Přehled číslo  88. MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ; zdroj: OECD 

Rok 2010 Počet usmrcených osob usmrceno na 100 000 obyvatel 

Island 8 2,52 

Švédsko 266 2,85 

Nizozemí 537 3,24 

Švýcarsko 327 4,2 

Norsko 208 4,28 

Německo 3 648 4,46 

Japonsko 5 745 4,49 

Dánsko 255 4,61 

Izrael 352 4,62 

Irsko 212 4,74 

Finsko 272 5,08 

Španělsko 2 478 5,39 

Austrálie 1 352 6,05 

Francie 3 992 6,36 

Lucembursko 32 6,37 

Rakousko 552 6,59 

Slovinsko 138 6,74 

Itálie 4 090 6,78 

Maďarsko 739 7,38 

Česká republika 802 7,63 

Nový Zéland 375 8,59 

Polsko 3 907 10,24 

Řecko 1 258 11,13 

Jižní Korea 5505 11,26 

Velká Británie 1905 0 

Portugalsko 937 0 

Severní Irsko 55 0 
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Počet usmrcených osob v roce 2011 byl nejnižší od roku 1955, kdy podle dostupných údajů 

zahynulo na našich silnicích 656 osob. Pokles počtu usmrcených osob (v porovnání s rokem 2010) lze 

považovat za významný, přesto nemůže panovat přílišný optimismus, neboť se významně zvýšily počty 

těžce a lehce zraněných osob. Naproti tomu můžeme pozitivně hodnotit vývoj následků dětí (12 

usmrcených dětí), kdy zaznamenáváme významné snížení oproti roku 2010 (o 5 dětí) a samotný počet 

usmrcených dětí v roce 2011 je nejnižší za posledních 32 let. 

 

Z celkového počtu obětí nehod (707 osob) představují řidiči a spolujezdci v osobních 

automobilech téměř 60%, chodci více jak 22%, řidiči (včetně spolujezdců) jednostopých 

motorových vozidel 11%, cyklisté více jak 7% apod. Nepříznivý vývoj zaznamenáváme u nehod 

zaviněných řidiči osobních automobilů objemové třídy 2 až 3 litry – při jimi zaviněných nehodách 

zahynulo 106 lidí, tj. v porovnání s rokem 2010 o 26 lidí více (o 1/3); v kategorii nákladních 

automobilů je nepříznivý vývoj v hmotnostní kategorii do 3,5 t, kde je počet usmrcených vyšší o ¼. 

Z hlediska věku řidiče osobního automobilu – viníka nehody – byly nejkritičtější nehody zaviněné 

19 a 21 letými řidiči (zahynulo při nich 27, resp. 26 osob). 

 

Poznámka: Počty usmrcených a zraněných osob odpovídají stavu zjištěném do 24 hodin po nehodě. 

 
Zpracoval : ing.Josef Tesařík  

                 Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR 

 

 

 

 

Resumé: 

NEHODY V ČESKÉ REPUBLICE A POROVNÁNÍ V RÁMCI EVROPY 

Ing. Josef TESAŘÍK, Ředitelství služby dopravní policie, Policejní presidium ČR 

 

Vývoj nehodovosti v roce 2011 byl poněkud rozporuplný – zaznamenáváme významný pokles 

počtu usmrcených osob (v porovnání s rokem 2010) především v kategorii nad 64 let (pokles o 28 

osob), přesto ale nemůže panovat přílišný optimismus, neboť se významně zvýšily počty těžce a lehce 

zraněných osob. Naproti tomu můžeme pozitivně hodnotit vývoj následků dětí (12 usmrcených dětí), 

kdy zaznamenáváme významné snížení oproti roku 2010 (o 5 dětí) a samotný počet usmrcených dětí 

v roce 2011 je nejnižší za posledních 32 let. Z prvních analýz vyplývá, že problémy lze spatřovat u 

nehod v noční době a (usmrceno o 19 osob více), stejné zvýšení je i u nehod na mokré vozovce a nelze 

opomenout ani nehody končící srážkou s chodcem. I přes významné snížení počtu usmrcených osob se 

s největší pravděpodobností ČR neposune v žebříčků národů (podle počtu usmrcených osob 

připadajících na 100 000 obyvatel). Předpokládám, že v době konání konference již budu mít 

k dispozici předběžné údaje o nehodovosti zemí v rámci OECD v roce 2011 a také bych rád zmínil i 

aktuální vývoj v ČR.  
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