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I. Blok – garant Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
1. Humanizácia uličného (cestného) komunikačného priestoru v zastavanom
území
Ing.Dr. Milan Skýva

1

Anotácia:
Definovanie požiadaviek na zmeny funkčného využitia komunikačných priestorov z hľadiska
hľadania možností pre humanizáciu týchto líniových stavieb v zastavanom území.
Snaha po „poľudštení“ dopravných priestorov, ktoré sú technickými dielami, realizovanými veľmi
často mimo ľudskej mierky s negatívnymi dôsledkami na životné prostredie okolia tých cestných
trás.
Názor na zmenu, úpravu funkcií a prerozdelenie disponibilných plôch pre dopravu a ostatné
dotýkajúce sa mestské funkcie.
1. Úvod
Ako postupovala výstavba komunikačnej siete v povojnových rokoch, boli všetky počiny podriadené
realizácii kvalitných, ale najmä kapacitných trás a to najmä z hľadiska a z požiadaviek vyplývajúcich
z rozvoja automobilovej dopravy. V skratke možno konštatovať, že neboli autá (stupeň
automobilizácie bol na úrovni cca 1: 10-30), ale všeobecná snaha bola po vybudovaní veľmi
kapacitných komunikácií, ktoré by boli schopné absorbovať túžobne očakávaný automobilový
boom. Súčasťou tejto snahy boli v tom období (najmä v 70-tych rokoch) zriadené aj
špecializované útvary dopravného inžinierstva a bol zaznamenaný prudký rozvoj vedného odboru
zaoberajúceho sa dopravným inžinierstvom.
Samostatnou časťou bola tvorba noriem a predpisov, ktoré po všetkých stránkach preferovali
prevádzku, najmä dynamickú, automobilovej dopravy. Všetky ostatné druhy dopráv, ako boli chodci
a cyklisti, boli odsúvané na perifériu dopravných plôch vyhradzovaných pre prevádzku
automobilovej dopravy.
2. Základný názor v predchádzajúcich rokoch
Pôvodné tézy výstavby ciest (60-70-te roky)


Homogenizácia extravilánových úsekov ciest s intravilánovými miestnymi komunikáciami, ktoré súžili ako prieťahy ciest všetkých tried.
 Zvyšovanie kapacity ciest s dopadom na zväčšovanie šírkových pomerov aj na intravilánových úsekoch prieťahov ciest
 Snaha aj po zvyšovaní rýchlostí jazdy automobilovej dopravy
Dôsledky tohto pohľadu:









Neprimerane rozširovanie komunikačných priestorov
Zvyšovanie jazdných rýchlostí AD
Obmedzovanie pohybu chodcov a cyklistov vo vnútromestských priestoroch
Zvyšovanie počtu DN
Zvyšovanie závažnosti DN, najmä ťažkých a smrteľných zranení
Zvyšovanie bariérových účinkov v zastavanom území
Nepriaznivý dopad na životné prostredie, nárast zamorenia hlukom a exhalátmi
Narušovanie harmónie okolitého prostredia

Tento smer prípravy a realizácie dopravných stavieb, ktorý bol zacielený najmä na dynamickú
dopravu, zapríčinil v nasledujúcich rokoch totálny nedostatok potrebných plôch pre:
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chodcov,
cyklistov,
mestských priestorov využívaných priamo obyvateľmi a návštevníkmi mesta,
parkovanie, čo má trošku inú históriu s rovnakými dôsledkami.

Výsledkom tejto dlhodobo uplatňovanej politiky, zameranej na výstavbu kapacitných komunikácií,
ktoré vytvárajú extravilánové ťahy s rovnakými parametrami aj cez vnútorné územia miest a obcí.
V súčasnosti nachádzame mestá a obce akoby „preťaté“ kapacitnou komunikáciou, ktorá vytvára
ťažko prekonateľnú bariéru
v živote obyvateľov na oboch
stranách tejto komunikácie.
Súčasťou takej realizácie je aj
zvýšená rýchlosť jazdy (aj napriek
zvyšujúcim sa pokutám za tento
spôsob jazdy) a hladina hluku,
exhalátov a v mnohých prípadoch
nepriaznivé dopady na statiku,
funkčnosť a využívanosť objektov
po stranách takýchto komunikácií.
3. Vývoj v myslení o humanizácii mestského prostredia
V krajinách západnej Európy, kde automobilizácia sa v 60-70-tych rokoch vyvíjala podstatne
rýchlejšie ako v našich končinách, si zainteresovaní ľudia začali uvedomovať, že absolútna
priorizácia automobilu vedie postupne k záhube klasických mestských funkcií, ale aj ako takého
mestského prostredia vhodného pre život ľudí. V tých dobách aj môžeme zaznamenať
vysťahovávanie obyvateľov z miest do prímestských oblastí, čo však opätovne zvyšovalo celkovú
mobilitu a pri nedostatkoch v rozvoji rôznych druhov hromadných dopráv, neúmerne narastala
individuálna automobilová doprava so
všetkými negatívnymi dopadmi na intravilány
miest.
Vplyvom neustále sa zhoršujúcich podmienok
pre život v mestách boli postupne
vynachádzané prostriedky a opatrenia, ktoré
boli zamerané na zvyšovanie kvality mestského
prostredia, čo postupne malo dopad na:
 zmenšovanie priority automobilovej
dopravy,
 zvyšovanie podielu hromadných dopráv
na mestskej mobilite,
 rozširovanie priestorov priamo využívaných obyvateľmi a návštevníkmi mesta.
Už na začiatku 80-tych rokov boli
spracované v rôznych krajinách
experimentálne riešenia, ktoré mali za jediný
cieľ obmedzením automobilovej dopravy
zlepšiť kvalitu mestského prostredia.
Úplne klasický spôsob zlepšovania kvalitu verejných priestorov bol holandský „woonerf“,
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ktorý mal nasledovníkov v našich obytných uliciach, resp. obytných zónach. V týchto oblastiach
bola zásadným a veľmi výrazným spôsobom:




obmedzené voľné odstavovanie alebo parkovanie osobných áut v priestoroch, ktoré neboli pre tento účel určené a vyhradené,
obmedzenie jazdných rýchlostí vozidiel na úroveň chôdze,
obmedzenie alebo vylúčenie tranzitných jázd cez danú oblasť.

Takto realizované oblasti boli dlhodobo skúmané z hľadiska vplyvov na celkovú prevádzku mesta
ako aj funkčnosti okolitých objektov. Celkovo možno konštatovať, že kvalita života v takýchto
zónach sa zlepšila a napriek počiatočným nezhodám a nedôvere v takéto riešenia sa tieto zóny
rozširujú po celom kontinente.
4. Parkovanie

Premenu európskych miest na sústredené parkoviská osobných vozidiel malo za následok
zavádzanie rôznych typov regulácie parkovania, ktoré obmedzujú najmä dĺžku parkovania podľa
typu oblasti, v ktorej je regulácia
uplatňovaná.
Existujúce priestory nestačia
pokryť väčšinu nárokov na parkovanie
a odstavovanie áut, čím zlyháva
dopravná obsluha a narušuje sa
funkcieschopnosť mesta. Rozhodujúcou
podmienkou zabezpečenia potrieb
dopravnej obsluhy je vytvorenie
a realizácia koncepcie komplexného dopravného systému mesta. Súčasťou tohto systému je aj
parkovacia politika mesta, ktorá rieši efektívne prevádzkovanie a využitie disponibilných uličných
a mimouličných priestorov pre parkovanie, resp. odstavovanie vozidiel dopravnej obsluhy.
V prípade, že zväčšenie kapacity všetkých dopravných priestorov nie je už možné, treba prikročiť
k uplatneniu:





zmeny spôsobu dopravy osôb, najmä preferencie a výkonnosti MHD, cyklistickej dopravy
a iných opatrení. Takáto zmena bude účinná len vtedy, ak zabezpečená náhrada citeľne nezhorší prepravné podmienky užívateľov, aspoň v časovej dostupnosti cieľov a pohodliu
jazdy,
zníženia prepravných nárokov priestoru s cieľom obmedzovania jázd najmä obslužnej časti
individuálnej automobilovej dopravy v oblasti, vrátane „lokálneho tranzitu“,
vytvorenie a zabezpečenie parkovacích plôch nesmie ohroziť funkčnosť, ale ani kvalitu životného prostredia a humánnosť priestoru.
Komplexná regulácia
parkovania musí obsiahnuť celý
uličný a mimouličný priestor
v riešenej zóne. Efektívna
regulácia parkovania je
podmienená realizáciou
rôznych organizačných
a technických opatrení. Účel
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a spôsob regulácie sú určené mestom, ktorá vymedzuje uličné a mimouličné priestory pre
konkrétny druh a postup regulácie, prípadne aj možné spôsoby jeho prevádzkovania. Spôsoby
regulácie by mali do maximálne možnej miery zabezpečiť objektívne potreby všetkých užívateľov
priestoru, najmä tamojších rezidentov.
Regulácia parkovania je možné vykonávať:




obmedzovaním doby parkovania (časová regulácia)
výškou poplatku za parkovanie (cenová regulácia)
kombináciou oboch spôsobov regulácie
Najúčinnejším spôsobom zabezpečenia nutného parkovania vozidiel v centrálnych
a polyfunkčných priestoroch je cieľavedomé a striktné obmedzenie dĺžky doby parkovania, najmä
výškou poplatkov za parkovanie.
5. Súčasný pohľad na výstavbu komunikácií
Nová téza (súčasnosť) – z hľadiska preferencie ochrany životného prostredia je snaha po
humanizácii dopravných trás – výrazný dopad na tvorby vnútromestských verejných priestorov.
Je požiadavkou doby, aby boli navrhované také riešenia verejných priestorov, ktoré majú ľudskú
mierku a vyhovujú priamo najmä potrebám ľudí. „Uskladňovanie“ osobných vozidiel, ktoré dnes
preplňujú plochy nielen veľkých, ale aj malých miest je v takomto chápaní verejného priestoru až
druhotnou záležitosťou. Je nutné z verejných priestorov odstrániť nadbytočné a všade
zavadzajúce parkovanie osobných vozidiel.
a. Lacné a okamžité opatrenia:
 obmedzovanie rýchlostí formou DZ na kvalitných a rýchlych cestách,
 zvyšovanie razantnosti kontrol dodržiavanie pravidiel cestnej premávky na pozemných
komunikáciách,
 zvyšovanie vážností represívnych opatrení, pokutu, vodičské preukazy, autoškoly...
b.




Strednodobé opatrenia –
formou zmeny organizácie dopravy s lokálnymi stavebnými opatreniami,
podpora tvorby verejných priestorov a cyklotrás,
regulácia parkovania

c. Dlhodobé opatrenia –
 prestavba dopravných koridorov v novej dimenzii s prerozdelením disponibilných dopravných priestorov,
 zmena deľby dopravnej práce v prospech HD, podpora kvalitnej hromadnej dopravy, budovanie záchytných parkovísk.
Z uvedeného vyplýva, že proces zveľaďovania verejných priestorov je dlhodobý a je možné ho
uskutočňovať postupne tak, ako sú dostupné finančné možnosti k tomuto účelu. Avšak cieľ úprav
by mal byť všeobecne známy a odsúhlasený na najširšej možnej platforme, aby sa
minimalizovalo riziko dodatočných a najmä čiastkových a nesystémových zmien.
6. Príklad z menšieho mesta
V roku 2012 bola vypracovaná komplexná dopravná štúdia pre riešenie koncepcie dopravy
v menšom meste, v ktorom bola pripravovaná prestavba centrálneho námestia z dôvodu rekonštrukcie podzemného toku tamojšieho potoku.
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Obr. Modra – námestie (2012)
Bola predstava, že pri konečnej úprave povrchu v centre mesta sa tento realizuje tak, aby
podstatnou mierou zlepšil a rozšíril plochy využívané chodcami, zeleňou a bola tiež vytvorená aj
samostatná cyklotrasa. Parkoviská mali byť umiestnené iba tam, kde by zostal priestor. Návrh je
prezentovaný na priloženej situácii a reze.
Výsledok zatiaľ nie je žiadny, pretože úprava podzemného toku sa predĺžila a k zmenám na povrchu centrálneho námestia sa zatiaľ tiež nepristúpilo.
Naviac v komunálnych voľbách sa vymenila samospráva aj so zmenou primátora. Pravdepodobne sú priority terajšej samosprávy iné a námestie zostáva v pôvodnej podobe.
7. Záver
Záverom je nutné konštatovať, že humanizácia verejných priestorov je proces komplexný,
trvalý a zasahujúci do širokých záujmov a priestorov v danom prostredí.
V zámeroch humanizácie verejného prostredia sa vždy bude jednať:
 zlepšenie podmienok pre chodcov,
 rozšírenie oddychových a relaxačných priestorov,
 umiestnenie cyklotrás aj s príslušnými zariadeniami,
 rozšírenie plochy pre zeleň,
 podpora rozvoju systémov hromadnej dopravy (MHD a PHD)
 vyriešenie potrebnej dopravnej obsluhy, vrátane zásobovania,
 príjazd a parkovanie osobných vozidiel
Z vyššie uvedených pohľadov je zrejmé, že sú k dispozícii už dlhodobé skúseností z týmto
prístupom k tvorbe verejných mestských priestorov v prospech ľudí, bezprostredných užívateľov
týchto priestorov. Je dôležitá podpora každodenného života obyvateľov, s rozvojom tých funkcií
mesta, ktoré umožňujú ich bezpečný a kvalitný pobyt na „ulici“.
Navrhovatelia týchto priestorov poznajú príklady a aj dosiahnuté výsledky, avšak realizácia týchto
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zámerov si vyžaduje tiež aj zmenu myslenia a sociálneho správania obyvateľov tak, aby z väčšou
mierou využívali pre svoj osobný život verejný priestor pre vzájomnú komunikáciu, oddych a relax.
Aj toto je verejný priestor.
V každom prípade zmena
a úprava verejného priestoru (aj
s cieľom jeho vylepšenia) je veľký zásah
do bežných zvyklostí jeho užívateľov,
najmä tých ktorí využívajú
bezprostredne ležiace objekty. Vtedy je
možné očakávať veľmi široký a tvrdý
konflikt medzi zástancami jestvujúceho
stavu so všetkými negatívami
a podporovateľmi nového,
humanizujúceho stavu aj
s prezentovanými výhodami
a zlepšeniami. Pravdepodobne sa to
preklopí do veľkého komunálnopolitického boja, ktorý bude
rozhodujúcim pohľadom na výsledky budúcich komunálnych volieb.
Všetky potrebné informácie (domáace aj zahraničné) na zlepšovanie verejných priestorov sú
bežne k dispozícii a teraz záleží iba od rozhodnutí miestnych orgánov.
Je to zásadná komunálno-politická úloha, ktorú treba bezprostredne riešiť vo väčšine našich
miest. Toto riešenie má široké zadanie a nie je to len dopravno-inžinierska úloha, ale musí mať aj
dopad na vybavenostnú štruktúru mesta a tiež musí ponúknuť obyvateľom možnosti a priestor na
lepšie využívanie týchto humanizovaných verejných priestorov. Snaha po získaní označenia „mesto
s dobrou adresou“ je toho tiež priamym potvrdením.

V Bratislave, 7.4.2016
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2. Plán udržitelné městské mobility města Brna
Vladimír Bielko, Odbor dopravy Magistrát města Brna
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3. Dopravní zklidňování v Ostravě
Ing. Martin Krejčí, Haskoning DHV CR s.r.o.

Statutární město Ostrava asi nepatří mezi lídry v oblasti zklidňování dopravy, nicméně řada dobrých
úprav již je k dispozici. Městská firma Ostravské komunikace disponuje dopravně inženýrskou
kanceláří a na objednávku odboru dopravy Magistrátu města Ostravy navrhla celou škálu různých
typů opatření. Do procesu se zapojily s různými výsledky též i další projekční firmy. Bohužel
neexistuje na území města jednotná koncepce dopravy, dopravní inženýr z útvaru hlavního
architekta odešel bez náhrady do důchodu a odbor dopravy magistrátu nemá v zásadě kompetence
k místním komunikacím ve správě 23 městských obvodů, což je překážkou jednotnosti přístupu
k řešení dopravních problémů vůbec.
Od r. 1967 funguje v Ostravě pěší zóna v centru města. Ta byla zřízena pouhým administrativním
opatřením na vyasfaltovaných komunikacích, případně později doplněných prvky mobilní zeleně.
Teprve po roce 1989 se přikročilo k některým stavebním úpravám, které se vizuálně i esteticky
snažily s rozdílnými výsledky vylepšit image pěší zóny (vzhledem k historickému vývoji města jsou
totiž ulice v centru poměrně široké). Neujala se úprava mozaikovými kostičkami v prostoru
křižovatky ulic 28. října a Puchmajerovy (kostičky se vytrhávaly) ani vydláždění centrálního náměstí
vysoutěžené na nejnižší cenu při nepříliš kvalitní práci a materiálu). Po lépe provedené úpravě
Puchmajerovy ulice se v roce 2015 povedlo snad důstojně vydláždit bývalou hlavní průjezdní
komunikaci. Zde byla symbolicky zřízena i zastávka původních dvou tramvajových rozchodů. Od
konce roku 2014 je pěší zóna průjezdná celodenně i pro cyklisty. V souvislosti s výstavbou nové
zástavby na rozšířené části centra – Karolině – byla zřízena i pěší zóna v této rozvojové oblasti.

Fotografie č. 1 - reminiscence v pěší zóně

Fotografie č. 2 - opravená část pěší zóny v centru

Poté, co vstoupila v platnost nová norma projektování místních komunikací, nastal problém, co
dělat s přechody přes tří- a čtyřpruhové komunikace. V 70. a 80. letech minulého století s rozvojem
průmyslu a nové obytné zástavby měly tyto komunikace svůj zlatý věk. Některé komunikace se
podařilo přestavět (často nejprve za pomoci zklidnění formou dopravního značení, případně
plastových obrub, později betonových nevzhledných prvků a posléze i budováním stavebně
upravených ostrůvků). Někde byl prostor využit pro zřízení cyklistických a/nebo parkovacích pruhů.
Tam, kde nedošlo ke zklidnění, byla snaha alespoň ošetřit přechody formou nátěru vozovky před
nimi materiálem podobným typu Rocbinda působícím vizuálně na řidiče, případně doplněným
vodorovným značením (zcela nevhodně jsou totiž všechny přechody na významných komunikacích
značených značkou IP 6 v RR rámu, čímž došlo k její degradaci plošně). Některé ochranné ostrůvky
jsou naneštěstí v rozporu s normou budovány se sklopenou obrubou, což kromě špatné ochrany
chodců vede též k časté devastaci značky C 4a.
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Fotografie č. 3 - původně čtyřpruhová komunikace

Fotografie č. 4 – rozházené plastové obruby

Mýtus vhodnosti přestaveb jakékoliv křižovatky na okružní se bohužel nevyhnul ani Ostravě,
přičemž platí, že málokterý projektant umí vytvořit skutečně funkční a pěkný rondel. Hitem loňské
sezóny pak bylo využití metody tzv. lepených obrub, které mají za cíl výrazně zlevnit přestavbu (aniž
však působí příliš esteticky a bohužel s ohledem na převážné zachování původních hran nemusí
vyhovovat provozně). Zatím se spíše zdá, že platí baťovské, že koupením levné věci město neušetří
– nicméně nechci soudit příliš brzy. Naprosto nevhodně však zřejmě správci komunikace na většině
křižovatek s částečně pojížděným středem prosadily (asi pod záminkou nutnosti plužení) nulový
rozdíl mezi vozovkou okruhu a středu, čímž dochází k častému přejíždění pojížděného středu
vozidly a kolizním situacím. Stejně u miniokružních křižovatek, pokud je střed provedený příliš
nízký, dochází k přejíždění a tím i zrušení efektu křižovatky.

Fotografie č. 5 – lepený rondel s matoucím VDZ Fotografie

č. 6 – rondel s nezvýšeným prstencem

V roce 2015 po dlouhých odkladech byla zahájena rekonstrukce historické Nádražní ulice v centru
města. Politicky bohužel přes nesouhlas odboru dopravy MMO bylo rozhodnuto de facto o prosté
rekonstrukci, přičemž jedinou zásadní změnou bylo vybudování protilehlých dvou zastávkových
mysů namísto tramvajových zastávek na vozovce (letos mají přibýt další dva). Provozně došlo ke
zklidnění, protože pro řidiče je psychologicky tato zastávka překážkou (a je samozřejmě i výrazně
bezpečnější z pohledu cestujícího), ačkoliv se časově pro řidiče nic nezměnilo. Velké námitky vůči
tomuto řešení mají hasiči a i pro cyklisty není průjezd přes tramvajové koleje příliš ideální (naštěstí
není pohyb cyklistů intenzivní). Je škoda, že nedošlo k fyzickému zamezení průjezdu vozidel alespoň
v jednom směru a k úpravám parteru hodným začátku 21. století. Kromě zastávkových mysů je na
slepém úseku místní komunikace ve městě ještě jedna zastávka tzv. vídeňského typu, další se
plánují. Během výstavby regenerace sídliště Šalamouna se povedlo v rámci stavby zřídit první dvě
zátkové autobusové zastávky.
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Fotografie č. 7 - zastávkové mysy v centru

Fotografie č. 8 – zátkové zastávky

Vjezdové ostrůvky bohužel zatím na území města nejsou, zatím byla zpracována studie na jeden na
úseku silnice II. třídy do zástavby Staré Bělé, s případnou realizací se zatím čeká na ukončení
výkupů parcel pro sousední rozestavěnou cyklistickou stezku.
V rámci výstavby cyklistických komunikací se podařilo prosadit koncept úpravy místních komunikací
při křížení (tam, kde není vedena MHD). Ve většině případů je místo křížení nebo přejezdu včetně
případného přechodu řešeno formou zvýšené stavební úpravy, příp. je vyzdvižena celá křižovatka.
Tak je snížena rychlost vozidla z kolizního směru, což přispívá k vyšší bezpečnosti. Obdobně na dvou
místech, kde se při pravém odbočení při místu křížení dostává cyklista do mrtvého úhlu a nebylo
možno zvýšit vozovku, byl proveden stavebně upravený práh na vjezdu ze stezky pro cyklisty.

Fotografie č. 9 - křížení na zvýšeném prahu

Fotografie č. 10-zpomalovací práh na cyklostezce

Při rekonstrukcích sídlištních komunikací se zřizují zóny 30 nebo obytné zóny, podobně jako i
v nízkopodlažní zástavbě. Pokud však tyto zóny jsou provedeny pouze svislým značením,
nepřinášejí velký efekt (v jedné zóně 30 byla například zrušena přednost zprava, což znamenalo
nárůst svislého značení i oproti stavu bez zóny). V návrhu jsou i úpravy na zřízení cyklistických zón.

Fotografie č. 11 - upravený vjezd do zóny 30

Fotografie č. 12 - obytná zóna v sídlišti Fifejdy
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Na závěr nutno dodat, že moderní prvky dopravního inženýrství se pomalu, ale jistě zabydlují na
komunikacích třetího největšího města v republice. Je prima, že velkou roli v tom hrají dopravní
inženýři jak krajského, tak i městského ředitelství policie. A pokud se dožiju, že se přestane soutěžit
jak projekční, tak i stavební práce na jediné kritérium nejnižší ceny (což přináší paskvily kdysi
nepředstavitelné), budou i ostravské ulice bezpečnější. Jistě by výrazně pomohlo, kdyby například
po vzoru Bratislavy byl zřízen institut městského dopravního inženýra.
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4. Modelování pěší dopravy a příklady z praxe
Doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., Ing. Petr Beneš, CSc., Ing. Petra Okřinová Vysoké
učení technické v Brně, Fakulta stavební

Se stále překonávanými rekordy v návštěvnosti veřejných akcí, pokračující urbanizací, zvyšující se
dostupností individuální i hromadné dopravy a tlakem na efektivitu všeho druhu sledujeme na
celém světě narůstající počet rizikových událostí spojených se špatným řízením pěší dopravy.
Těmto incidentům se lze vyhnout prostřednictvím pečlivého plánování a analýzy rizik, jejichž
nedílnou součástí jsou dnes také numerické modely zahrnující chování a vzájemnou interakci
velkých skupin osob.
1. Statické a dynamické vlastnosti skupiny osob

Pro pochopení prostorových potřeb davu je zásadní porozumění prostorovým potřebám jednotlivce.
Tyto požadavky jsou vyjadřovány formou hustoty (jednotkou je m−2), případně jako inverzní
hodnota, tedy prostor obsazený jednou osobou (jednotkou je m2). V praxi častěji využívanou
variantou je hustota.
Prostorové nároky davu jsou výrazně odlišné pro stojící a pohybující se skupiny osob. Obecně platí,
že při stejné hustotě osob riziko roste úměrně se zvyšující se rychlostí jejich pohybu. Protože se v
případě naprosté většiny hromadných událostí současně vyskytují oblasti s převážně nehybně
stojícím davem (např. v okolí koncertního pódia) i proudícím davem (např. ve vstupních
koridorech), je třeba uspořádání těchto částí i odpovídající míru rizika posuzovat odděleně.
1.1. Individuální prostor

Jednotlivec je z hlediska minimálního prostoru, který zaujímá, a interakcí s okolními osobami,
popisován tzv. elipsou těla (body ellipse). Jde o koncept poprvé uvedený do praxe Johnem J.
Fruinem v knize Pedestrian Planning and Design [1], který tuto elipsu definuje jako eliptickou čáru
znázorňující 95% percentil 1 půdorysných rozměrů oblečeného dospělého muže s určitým přidaným
prostorem, který odráží snahu jednotlivce vyhýbat se přímému dotyku s okolními osobami.
Schématické znázornění této elipsy je na obr. 1, přičemž zobrazený čtverec má hranu o délce 1 m.
Včetně přidaného prostoru tak má základní elipsa těla rozměry 61 cm v delší ose a 46 cm v kratší
ose, plocha této elipsy je 0,22 m2. Uvedené hodnoty jsou dnes široce akceptovány v inženýrské
praxi a sloužily např. pro návrh metra v New Yorku.

Obr. 1: Zobrazení elipsy těla jako minimálního prostoru, který jednotlivec zaujímá. Zobrazený čtverec má hranu 1 m.
Základní elipsa těla dle Fruinova konceptu má rozměry 61 cm v delší ose a 46 cm v kratší ose [1].

Pokud se zaměříme pouze na čisté půdorysné rozměry lidského těla, lze využít alternativní zdroj dat
o prostorových nárocích chodců [2], který je východiskem také pro standardy v USA. V publikaci
Stephena Pheasanta Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of the Work jsou
rozděleny rozměry chodců dle pohlaví a klíčových národností. Alternativní koncept elipsy těla je na
obr. 2, vybrané údaje shrnuje tabulka 1.
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Obr. 2: Zobrazení elipsy těla jako minimálního prostoru dle Pheasantova konceptu. Průměrná plocha této elipsy je 0,20
m2 [2].

Údaje Pheasanta v tabulce jsou oproti hodnotám Fruina výrazně nižší, jde nicméně o čisté rozměry
bez započtení minimálního osobního prostoru kolem těla. Plocha elipsy uvedená v tabulce už tyto
rozměry zahrnuje. Z uvedených výsledků je zřejmé, že plocha, kterou zaujímá jednotlivec v rámci
větší skupiny osob, se pohybuje v rozmezí hodnot 0,20 m2 (průměrná hodnota) až 0,26 m2
(maximální hodnota), tedy maximální hustota osob, kterou lze ještě označit za komfortní, se
pohybuje v intervalu 4–5 osob.m−2.
Tab. 1: Rozměry lidského těla dle různých zemí původu a pohlaví se zaměřením na Evropu [2].

1.2. Statická hustota skupiny osob

Závěry vyplývající z výše uvedených údajů jsou zřejmé tím spíše, když se zaměříme na vizualizaci
statické hustoty skupiny osob v půdorysném i izometrickém zobrazení. Následující série na obr. 3
ilustruje situace odpovídající statické hustotě osob v rozmezí 1 až 5 osob.m−2 . Je vždy zvoleno
schématické půdorysné zobrazení.
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Obr. 3: Statická hustota osob odpovídající postupně rostoucím hodnotám v intervalu 1,0–5,0 osob.m−2 při schématickém
pohledu seshora [4].

Z vizualizace je zřejmé, že hustota 5 osob.m2 je z hlediska osobního komfortu hraniční, při vyšších
hodnotách už dochází k porušení minimální komfortní zóny. Současně je třeba zdůraznit, že tato
hodnota platí pro skupinu osob stojící a hledící stejným směrem, např. během koncertu nebo
sportovního zápasu. Pokud budou mít osoby tendenci hledět různým směrem, maximální komfortní
hustota bude klesat a pokles bude přímo úměrný míře nahodilosti preferovaných směrů.
1.3. Dynamická hustota skupiny osob

Prostorové nároky pohybující se osoby jsou vyšší než v případě osoby stojící, což analogicky platí
také pro jejich skupiny. Na obr. 4 je zachyceno srovnání dvojice hodnot hustoty 1,0 a 2,5 osob.m−2
při pohledu seshora, přičemž u pohybujících se osob jde o volný, neovlivněný pohyb bez vynucené
interakce s okolním. Je zřejmé, že hustota přesahující 2,5 osob.m−2 už není komfortní a znamená
zvýšené riziko.

Obr. 4: Srovnání statické a dynamické hustoty osob odpovídající hodnotám v intervalu 1,0 a 2,5 osob.m−2 při
schématickém pohledu seshora. Hustota přesahující 2,5 osob.m −2 už znamená zvýšené riziko [4].

Bezpečná hustota pohybující se skupiny osob je tak výrazně nižší, než v případě stojící skupiny.
Tuto skutečnost je nutné vzít do úvahy zejména při bezpečnostním posouzení různých částí interiéru
či exteriéru během jedné události (např. vstupní koridor na stadion vs. hlediště).
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2. Rizika vyplývající z vysoké hustoty osob

Obecně tak lze konstatovat, že hustota davu až do hodnoty představující 4-5 osob.m-2 je relativně
bezpečná, přestože riziko od hodnoty cca 2,5 osoby.m-2 postupně narůstá. Lidé ale mají stále
prostor pro koordinovaný pohyb a individuální rozhodnutí. Hustota davu s hodnotami přesahujícími
5 osob.m-2 znamená, že jednotlivci jsou „přimáčknuti“ jeden k druhému a dav se chová v některých
ohledech podobně jako kapalina, proudí jím hustotní vlny a jednotlivec nad sebou ztrácí kontrolu.
Na obr. 5 jsou tyto situace srovnány pomocí vizualizace hustoty při izometrickém pohledu.

Obr. 5: Vizualizace různé statické hustoty osob a odpovídající míry rizika. Čísla vyjadřují hustotu osob.m-2

3. Úroveň kvality pěší dopravy

Pojem úroveň kvality má svůj původ v dopravním inženýrství, kde je používán také pod
originálním názvem Level of Service (LoS). Jde o kvalitativní vyjádření situace na dopravní síti
pomocí zjednodušené stupnice A–F. Úroveň kvality dopravy A znamená volnou dopravu, kdy se
jednotliví aktéři vzájemně neovlivňují a pohybují se rychlostí blízkou maximální hodnotě, úroveň F
pak znamená opačnou situaci, kdy se účastníci dopravy vlivem vysoké hustoty pohybují velmi
pomalu či zcela zastaví. Metrika původně určená pro motorovou dopravu se postupně rozšířila do
řady dalších oblastí včetně pěší přepravy. České normativní prostředí tuto metodu vyjma motorové
dopravy ale zatím nijak neaplikuje.
3.1. Hodnocení úrovně kvality pěší dopravy podle Fruina

V odborné literatuře existuje celá řada konkrétních metod pro stanovení úrovně kvality dopravy.
Inženýrská praxe široce akceptuje metodu vyvinutou Fruinem [1], která rozlišuje jednotlivé úrovně
pro chodníky, schodiště a čekací plochy vlivem různých dynamických vlastností pěšího proudu,
popsaných v kapitole 2. Konkrétní číselné vyjádření minimálních a maximálních hodnot pro úrovně
kvality pěší dopravy jsou v tabulce 2.
Tab. 2: Úroveň kvality dopravy podle Fruina, která je dnes respektována jako standard [1].

Z tabulky 2 vyplývá, že hodnoty se mezi chodníky a čekacími plochami velmi liší. Zatímco v
případě chodníku je nejvyšší stupeň F dosažen pro hustotu přibližně 2,2 osob.m−2, v případě čekací
plochy je tato hodnota přibližně 5,4 osob.m−2 , tedy dvojnásobná.
Rozdíly hodnocení úrovně kvality pěší dopravy pro chodníky a schody (rampy) jsou poměrně malé,
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odstup čekacích ploch je naopak relativně značný. Rozdíly si lépe uvědomíme, pokud vzájemně
graficky srovnáme jednotlivé úrovně mezi sebou, příklad takového srovnání je na obr. 6. Z této
jednoduché analýzy je patrné, že kromě minimálních a maximálních hodnot hustoty osob pro žádné
dva typy komunikace nedochází k překryvu hodnocení úrovně kvality, tedy stejná hustota je v
různých typech komunikace hodnocena vždy různě. Pro nízké hodnoty hustoty jsou ale rozdíly v
hodnocení velmi malé, případně splývají krajní hodnoty (např. hodnota 1,076 osob.m−2 je mezní
hodnotou úrovní B a C pro čekací plochy, úrovní C a D pro schody/rampy a úrovní D a E pro
chodníky). Pro rostoucí hustoty se ale divergence výrazně zvyšuje. Tato analýza je užitečná zejména
v nestandardních typech komunikací pro pěší, které nelze jednoznačně zařadit k některému z
uvedených typů a je třeba zvážit určitou úpravu mezních hodnot (např. prudká stoupání).

Obr. 6: Srovnání úrovně kvality pěší dopravy podle Fruina pro různé typy komunikace.

4. Praktický příklad modelu pohybu osob – národní pavilon EXPO 2015

Pokud se zaměříme na modelování pohybu osob v běžných situacích, tedy bez evakuace, je
posouzení úrovně kvality pěší dopravy jednou z nejdůležitějších metrik. Příkladem je studie
národního pavilonu Expo 2015 pro architektonickou kancelář Chybik + Kristof Associated
Architects, kterou autoři příspěvku realizovali.

Obr. 7: Pavilon České republiky na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně

Účelem studie bylo posoudit optimální počet návštěvníků za 1 hodinu provozu, kteří vstoupí do
objektu, aniž by došlo k překročení rizikové úrovně kvality pěší dopravy kdekoliv v objektu, tedy
maximálně stupně D, čímž je zajištěn požadovaný komfort návštěvníků v objektu.
Při řešení problému byla využita relevantní ustanovení ČSN 73 0802, a vybrané části publikace
Pedestrian Plannnig and Design [5]. Pro simulační studii byla následně využita agentní technologie
modelování pohybu jednotlivých osob v rámci objektu. Aplikovaným nástrojem byl softwarový
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produkt Pathfinder výrobce Thunderhead Engineering Consultants, Inc.

4.1. Zájmové body

Objekt pavilonu byl reprezentován modelem, který se skládá z jednotlivých pater spojených
schodišťovými rameny dle výkresové dokumentace. Vchod do objektu je pouze hlavním vstupem a
vyjít z budovy lze čtyřmi východy: hlavním, západním, severním a východním, detaily jsou na obr.
8. V dalších patrech jsou navržené další zájmové body dle jednotlivých exponátů včetně doby
zdržení.

Obr. 8: Přízemí objektu s bazénem, restaurací a schodištěm do 1. nadzemního podlaží. Zvýrazněny jsou vstupy do objektu a zájmové
body včetně doby zdržení.

4.2. Přepravní vztahy

Dále bylo sestaveno schéma přepravních vztahů mezi jednotlivými zájmovými body, které je
zachyceno na obr. 9. Jde o statistické rozložení preferencí modelovaných osob mezi jednotlivé
zájmové body. Většina návštěvníků po příchodu do objektu směřuje do expozice, dále pak
rovnocenně volí odchod z budovy, návštěvu restaurace nebo bazénu. Pouze malá část expozici
nenavštíví a zdrží se pouze v přízemí s bazénem a restaurací. V případě restaurace
nepředpokládáme, že by osoby obsazovaly prázdná místa u stolů obsazených dalšími osobami,
vyhledávat budou pouze prázdné stoly.

Obr. 9: Schéma přepravních vztahů mezi jednotlivými zájmovými body.

Vyhodnocení modelu
Simulace modelu proběhla pro různé intenzity na vstupu budovy, čímž byl simulován různě velký
zájem návštěvníků a tomu odpovídající kapacita turniketu u vstupu. Zobrazeny jsou výsledky pro
variantu 600 osob za hodinu, tedy vpuštění 1 osoby do objektu každých 6 sekund. V této situaci
ještě nedosahuje úroveň kvality pěší dopravy stupně D v kritických místech budovy, jakými jsou
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schodiště a chodby, v okolí jednotlivých expozic a baru pak tohoto stupně dosahuje okrajově. Stále
je tak ještě zajištěn dostatečný komfort pro návštěvníky při zachování nízké míry rizika. Příklad
takové oblasti je na obr. 10.

Obr. 10: Úroveň kvality pěší přepravy ve 2. nadzemním podlaží, které bylo z pohledu studie nejvíce zatíženo vlivem dvojice exponátů
s relativně malým rozestupem.

5. Závěr

Modely pohybu osob byly v uplynulých letech implementovány do širokého spektra softwarových
produktů, které byly využity při plánování celé řady nejnavštěvovanějších událostí, od
náboženských svátků až po stále populárnější veřejné maratonské běhy. Softwarové aplikace nám
umožňují analyzovat rizika vyplývající z koncentrace velkého počtu osob, jejich příčiny a
předpoklady, a pochopit interakci osob mezi sebou a také mezi davem a okolním prostředím.
Pomocí softwarových nástrojů rovněž můžeme testovat široké spektrum scénářů a analyzovat jejich
dopady způsobem, který by ve skutečném prostředí klasickým experimentem většinou nebyl
možný.
Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. LO1408 "AdMaS UP - Pokročilé stavební materiály,
konstrukce a technologie" podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové
podpory programu „Národní program udržitelnosti I"."
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5. Zklidňování dopravy v Brně, příklady řešení
Ing. Zdenek Nečas, Brněnské komunikace a.s., necas@bkom.cz

ANOTACE
Společnost Brněnské komunikace a.s. se v rámci své správní, investorské a projekční činnosti spolupodílí
na utváření dopravního prostoru včetně aplikací prvků pro zklidňování dopravy.
Úvod příspěvku je věnován seznámení s problematikou zklidňování dopravy ve městě Brně. Hlavní část
příspěvku pak popisuje jednotlivé příklady zklidňujících prvků a opatření včetně fotodokumentace.

Úvod
Obsahem příspěvku jsou příklady zklidňování dopravy na významných komunikacích ve městě Brně, mezi
něž patří komunikace základního komunikačního systému „ZÁKOS“. Komunikace základního komunikačního
systému „ZÁKOS“ jsou ty komunikace, na kterých jsou vedeny linky městské hromadné dopravy (MHD). Dále
jsou popsány úpravy na komunikacích místního významu. Zde je zklidňování dopravy řešeno plošným
snižováním rychlosti, jako jsou zejména zóny 30 a obytné zóny.

Zklidňování dopravy v Brně, příklady řešení
Ve městě Brně jsou aplikovány prvky pro zklidnění dopravy na komunikacích s rychlostí 50 km/hod, a to i
na komunikacích základního komunikačního systému „ZÁKOS“, a dále v zónách s omezenou rychlostí, jako
jsou zóny 30 a obytné zóny.

Zklidňování dopravy – komunikace „ZÁKOS“ (cyklo, parkování)
Zklidnění dopravy na komunikacích s rychlostí 50 km/h, případně komunikacích „ZÁKOS“, je řešeno
zejména zúžením jízdních pruhů, tzn. že po krajích vozovky jsou vyznačeny pruhy pro cyklisty, parkovací
pruhy nebo krajnice, které taktéž mohou sloužit k odstavení vozidel. Tato opatření jsou ve městě Brně
například na ulici Kounicova, Vídeňská (MČ Brno-střed), Libušina třída (MČ Kohoutovice), Petra Křivky (MČ
Nový Lískovec) a na ul. Dlouhá (MČ Bohunice).

Foto: Kounicova (MČ Brno-střed), příklad cykloopatření
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Foto: Vídeňská (MČ Brno-střed), příklad parkování a cyklo

Zklidňování dopravy – pěší provoz
Dalším zklidňujícím prvkem je budování ochranných dělících ostrůvků přechodů pro chodce/míst pro
přecházení. Ty nejenže usnadňují překonání komunikace chodcem (na dvakrát), ale vytváří také lokální
zúžení jízdních pruhů, které má na řidiče působit tak, aby jel pomaleji a opatrněji. Tato opatření jsou ve
městě Brně například na ulici Osová, Elišky Přemyslovny (MČ Bohunice), Hviezdoslavova (MČ Slatina),
Bauerova, Hlinky, Jihlavská, Úvoz, Botanická (MČ Brno-střed), Okružní (Brno-sever) a Novolíšeňská (MČ
Líšeň)

Foto: Hviezdoslavova (MČ Slatina), příklad řešení přechodu pro chodce
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Zklidňování dopravy – zastávkový „špunt“
Zklidňování dopravy podporuje také řešení zastávek MHD jako zastávkový „špunt“. V době kdy v zastávce
zastaví vozidlo MHD, musí ostatní vozidla v tomto směru zastavit za ním. V rámci těchto MHD zastávek jsou
řešeny i přechody pro chodce. Zastávky MHD tohoto typu se ve městě Brně nacházejí například v lokalitě
Bystrcká, Hlavní (MČ Komín), Makovské náměstí (MČ Žabovřesky) a na ul. Hlinky (MČ Brno-střed).

Foto: Bystrcká (MČ Komín), zastávkový „špunt“

Foto: Hlavní (MČ Komín), zastávkový „špunt“

Zklidňování dopravy – vjezdové brány
Dalšími zklidňujícími prvky jsou například vjezdové „brány“, tzn. šikany na vjezdech do obcí, a okruž.
křižovatky. Opatření na vjezdu do obce se nachází například na ulici Ondrova (MČ Kníničky).
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Foto: Ondrova (MČ Kníničky), příklad vjezdové „brány“

Zklidňování dopravy – okružní křižovatky
Okružní křižovatky jsou ve městě Brně budovány jak v obytných celcích, tak i na komunikacích
významných „ZÁKOS“. Okružní křižovatky na komunikacích významných „ZÁKOS“ plní v době dopravních
špiček hlavně funkci dopravní, tzn. zkapacitnění daného dopravního uzlu. V době dopravních sedel
(v nočních a večerních hodinách) však významně plní také funkci zklidňující, znemožňují rychlý průjezd
křižovatkou. Okružní křižovatky se v současné době nachází například v lokalitě Hviezdoslavova – Řípská (MČ
Slatina), Vaňkovo náměstí (MČ Brno-střed), Hlavní – Veslařská (MČ Komín) a Kytnerova – Hudcova (MČ
Medlánky).

Foto: Vaňkovo náměstí (MČ Brno-střed), okružní křižovatka
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Foto: Odbojářská – Nad kašnou (MČ Bystrc), okružní křižovatka

Foto: Hlavní – Veslařská (MČ Komín), okružní křižovatka
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Foto: Kytnerova – Hudcova (MČ Medlánky), okružní křižovatka
Okružní křižovatky v obytných celcích jsou řešeny v zónách 30 nebo obytných zónách, a také na
komunikacích s rychlostí 50 km/hod, na kterých se realizuje pouze místní/obslužná doprava. V těchto
případech jsou navrhovány zejména miniokružní křižovatky. V současné době se miniokružní křižovatka,
vytvořená prostřednictvím mobilních prvků, nachází v lokalitě Křídlovická – Zahradnická (MČ Brno-střed).

Foto: Křídlovická – Zahradnická (MČ Brno-střed), okružní křižovatka
Všechny okružní křižovatky ve městě Brně jsou označeny značkou „Děj přednost v jízdě!“ společně
s dopravní značkou „Kruhový objezd“. Přednost v jízdě má tedy vozidlo jedoucí po okružním pásu.
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Zklidňování dopravy – zóny 30, obytné zóny
Ve městě Brně je plošné zklidňování dopravy řešeno především prostřednictvím zón 30 a obytných zón.
Obytné zóny jsou realizovány zejména v okrajových čtvrtích se zástavbou rodinných domků. V prostorách
s činžovní/panelákovou zástavbou jsou navrhovány spíše zóny 30.

Foto: Čeňka Růžičky (MČ Bohunice), příklad řešení vjezdové úpravy do obytné zóny

Foto: Podsedky (MČ Bohunice), příklad řešení vjezdové úpravy do obytné zóny
Zklidňující mobilní prvek (krátký příčný práh „montovaný“) je ve městě Brně užíván pouze ve výjimečných
případech. Nejedná se o vhodné řešení vzhledem k hluku vznikajícímu při jeho přejezdu, následnému
poškození vozovky a možnosti poškození inženýrských sítí.
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Foto: Ambrožova (MČ Kníničky), příklad řešení vjezdové úpravy do obytné zóny
Na vjezdech do obytných zón je ve městě Brně ve většině případů realizována vjezdová úprava (vjezd
přes široký příčný práh a výjimečně krátký příčný práh). Vjezdy do zón 30 jsou naopak většinou bez
stavebních úprav.

Foto: Kopretinová (MČ Jundrov), příklad řešení vjezdové úpravy do zóny 30
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Foto: Za Kněžským hájkem (MČ Žebětín), příklad řešení vjezdové úpravy do zóny 30

Foto: Langrova (MČ Slatina), příklad řešení vjezdové úpravy do zóny 30
Zóny 30 jsou ve městě Brně řešeny jak stavební úpravou v rámci rekonstrukce komunikace, tak i pomocí
dopravního značení/zařízení, zejména v souvislosti s řešením cyklistické a statické dopravy. Při zřizování Zóny
30 jsou užívány zklidňující prvky. Základními zklidňujícími prvky jsou opatření v křižovatkách (přednost
zprava, okružní křižovatky), směrové prvky (např. šikany a střídavé parkování) a výškové prvky (např. široký
příčný práh, dopravní polštář a krátký příčný práh „montovaný“).
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Foto: Koperníkova (MČ Židenice), příklad střídavého parkování v zóně 30

Foto: Klimešova (MČ Ořešín), příklad zklidňujícího opatření - dopravní polštář
Dalším zklidňujícím prvkem je dopravní polštář. Jeho výhodou oproti širokému příčnému prahu je to, že
zpravidla není nutné řešit dodatečné odvodnění komunikace (např. budováním dalších kanalizačních vpustí).
Voda může odtékat do stávajících vpustí podél obruby komunikace. Další výhodou dopravních polštářů je
možnost volného průjezd cyklistů mimo zvýšenou část.
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Foto: Staňkova – Rybníček (MČ Královo Pole), opatření se zvýšenou křižovatkovou plochou

Závěr
Zklidňování dopravy je proces, v rámci kterého jsou na komunikaci realizovány zklidňující prvky,
respektive komunikace je jako zklidněná budována v prvopočátku. Zklidňujícími prvky by měla být taktéž
opatření navržená například pro chodce, cyklisty, pro vozidla MHD, a také v rámci řešení statické dopravy.

Použitá literatura
„Metodika pro řešení zón 30 v Brně“
(zpracovatel: kolektiv Útvaru dopravního inženýrství spol. Brněnské komunikace a.s.)
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6. Integrační opatření cyklodopravy a novinky v legislativě
Ing. arch. Tomáš Cach, KCD -RHMP
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7. Parkovací domy pro cyklisty - luxus , nebo nutnost ?
Ing. Milan Zelenka, DESIGNA Parking & Access s.r.o.

Tento příspěvek je spíše brán jako filozofická debata na výše uvedené téma, neboť, dle níže
uvedených statistických údajů, by asi ani nemělo smysl se s ním v dnešních podmínkách zabývat.
V ročenkách dopravy Města Brna se v roce 2013 uvádí % podíl cyklistů, podílejících se na přepravní
práci ve výši 3%, v roce 2014 již jenom 1%, kdy stejné 1% se uvádí i v ročence Města Prahy v roce
2014.
Z uveřejněného dopravního průzkumu v ročence Města Brna z r.2014 je i jasně patrné, že většina
cyklistů zatím tento dopravní prostředek spíše používá za účelem sportovního vyžití, než z důvodu
dojíždění do práce, kdy nejvíce cyklistů bylo, při prováděném dopravním sčítání, zaznamenáno
mezi 15-19 hodinou denní a samozřejmě i přes víkendy.
Tomuto zjištění i odpovídá vyznačená vytíženost cyklistických stezek, a to hlavně těch ve směru
možného rekreačního vyžití,.t.j. směr brněnská přehrada, nikoliv do centra města.
Z porovnání dělby přepravní práce veřejné a individuální dopravy v letech 2010/2012 a 2014 ve
Městě Brně je i jasně patrné snížení používání veřejné hromadné dopravy ( VHD) na úkor dopravy
individuální automobilové dopravy ( IAD), kdy VHD poklesla z 65% v r.2010 na 52% v roce 2014 a
IAD se , naopak, zvedla z 25% v r.2010 na 37% v roce 2014.
Z výše uvedeného vyplývá, že asi spíše, než řešením parkovacích domů pro cyklisty by se Město
Brno, a i jiná česká města, mělo spíše zabývat řešením parkovacích domů pro IAD, neboť obyvatelé
osobní automobil nepoužívají častěji jenom k dojíždění do zaměstnání, ale i stále více z důvodů
mimopracovních aktivit, mezi které patří , mimo jiné, návštěva nákupních center, kulturních center,
sportovních zařízení, výstav, apod., u kterých je pak kladen stále vyšší požadavek na zabezpečení
rychlého a bezpečného parkování.
Myslím si ale, že by asi ale nebylo dobré , pouze na základě několika čísel, úplně zavrhnout tuto
myšlenku ukládání kol, třeba právě na základě, myslím si,pozitivních zkušeností s provozováním
parkovacího domu u hlavního nádraží v Hradci Králové, který je evidentně velmi dobře % využíván,
takže tato investice asi má smysl.Za první rok provozování tohoto parkovacího domu zde
zaparkovalo již více jak 11.000 cyklistů, což činí průměr cca 30 kol/ den.Na základě úspěchu tohoto
projektu se Hradec Králové rozhodl realizovat již druhý , podobný parkovací dům, který byl uveden
do provozu koncem loňského roku. první vlašťovkou na moravském území je parkovací dům v
Přerově, který byl slavnostně otevřen do provozu koncem loňského roku a který má kapacitu 118
kol.
Je ale, samozřejmě, nutné přihlédnout ke geografickým aspektům jednotlivých měst, kdy města
rozprostírající se na pahorkovitém terénu, asi budou mít dopravní obslužnost prostřednictvím
cyklodopravy nižší, než města v rovinatém terénu. Dále je ale určitě nutné vzít v potaz narůstající
počet elektrokol ( E- bike), kdy, s ohledem na jejich pořizovací cenu majitel asi bude ochoten
zaplatit za jeho zaparkování parkovací poplatek- jenom , aby měl zabezpečeno jeho bezpečné
uložení.
Na základě našich jednání s řadou obchodních center ( OC) se skutečně v poslední době začíná i z
jejich strany ozývat ochota se s problematikou parkováním kol v jejich obchodním centru zabývat,
neboť zde vidí další možný potenciál přílivu zákazníků- určitě ne z důvodu větších nákupů, ale z
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důvodu návštěvy kavárny, nebo kina, případně z důvodu, že toto obchodní centrum se nachází
blízko frekventované cyklistické stezky.
Problém je, že s tímto požadavkem nikdo v době zpracování realizace nepočítal, takže je prakticky
nemožné bezpečný vjezd cyklistů do OC pomocí stávajících příjezdových komunikací zabezpečit viz např.Galerie Vaňkovka. Z tohoto důvodu se takovéto stávající objekty stávají pro cyklisty
prakticky nedostupnými, neboť ani v jejich blízkosti se nikde nenachází místo k jejich uložení.
Tuto situaci , samozřejmě, není asi jednoduše možné změnit ve stávajících objektech, ale při
návrhu nových by se již i s cyklisty mělo počítat.
Tento koncept možnosti uložení kol je již používán v takových cyklistických zemích, jako je např.
Holandsko, kdy,samozřejmě, se vždy začíná s jednoduchým řešením, t.j. instalací jednoduchých a
levných stojanů na kola a teprve tam, kde se ukazuje možný finanční přínos investice vybudování
parkovacího domu, tak teprve tehdy je k tomuto kroku přistoupeno.Nebo v tom případě, že je
politická snaha toto místo použít pro umožnění vhodné kombinace cyklistické , městské, nebo
příměstské dopravy , jako např. Bike& Ride, Bikesharing,atd., kdy takováto místa jsou budována
poblíže zastávek MHD, železničních stanic a podobně.
Ve většině vyspělých západních zemí je ale toto parkování v centrálních částech města vždy
zadarmo, neboť je zde silná politická snaha o tzv. " zelené město". Při zachování takovéhoto
přístupu ze strany města je tedy nutno počítat s tím, že tato investice bude nevratná,nebo je nutno
počítat s dlouhodobou návratností, proto by se její výše a způsob provedení měl velmi racionálně
promýšlet.
Osobně se domnívám, že není nutné tyto služby nabízet úplně zadarmo, ale jejich finanční
atraktivita musí být pro potencionálního uživatele jasná a lehce srozumitelná.
V západní Evropě se začíná tento trend projevovat hlavně u příměstské dopravy,nebo u stanic
metra ve větších městech, kdy u železničních stanic jsou již běžně budována parkoviště jak pro
vozidla, tak i pro kola a skůtry, a to buď na volných nezastřešených plochách, nebo s možností
přístřešku. Toto hlavně platí pro kola, kdy vybudování přístřešku nad odstavených kolem je určitě
levnější záležitost, než vybudování parkovacího domu.
Dalším důležitým aspektem pro zvýšení používání kol je i nasazení vhodných dopravních prostředků
hromadné dopravy, aby tyto umožnily bezproblémové nastoupení a vystoupení s kolem a přitom
co nejméně omezily ostatní cestující. I v tomto směru je u nás stále co zlepšovat.
U těchto větších prostor pro ukládání kol je třeba i např. nabídnout jako doplňkovou službu za
úhradu opravu kola,ukládací box na helmu a cyklistické oblečení,vzduch pro dohuštění pneumatik,
dobíjecí bod pro elektrokola,WC, případně místnost pro převlečení.
Závěrem této mé úvahy přikládám pár fotografií o způsobu, jak je možné parkování kol řešit. Jde o
příklady z Holandska- Amsterdamu.
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Parkoviště kol na vysloužilém přívozním prámu v blízkosti hlavního nádraží v Amsterdamu.
Umístěno na vodě,přístup přes lávku.
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To stejné parkoviště v Amsterdamu, kola možno, z důvodů zvýšení kapacity, umístit nad sebe.

I takto se dá zaparkovat.
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Parkovací prostor pro kola v blízkosti stanice metra, příměstské hromadné dopravy a u veletržního
areálu RAI v Amsterdamu. Kromě parkování během prvních 24 hodin zdarma je zde nabízena
možnost opravy poškozeného kola. Parkování s obsluhou, kdy při odevzdání kola obdržím papírový
lístek s datumem a časem.
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II. Blok – garant Ing. Josef Veselý
1. Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě
Ing. Vojtěch Novotný, Ing. Tomáš Javořík, Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D. 1
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2. Konstrukce tramvajové trati s ohledem na snižování šíření hluku a vibrací do
okolí dráhy
Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D., VUT Brno, Ústav železničních konstrukcí a staveb

1

Anotace
Mezi hlavní zdroje hluku, kterým je lidský organismus vystaven, patří tzv. dopravní hluk, který
produkují různé druhy dopravních prostředků. Se stále rostoucím počtem dopravních prostředků a
jejich vzrůstajícími přepravními výkony se nepříznivý vliv dopravy neustále zvyšuje. Hluk a
vibrace negativně působí jak na stavební konstrukce, tak na lidský organismus. Hygienické limity
pro hluk a vibrace jsou v České republice stanoveny v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [4], které stanovuje hygienické limity hluku a
vibrací také pro hluk z dopravy.
Článek se věnuje dopravnímu hluku a vibracím, popsáno je základní rozdělení a zdroje hluku a
následně pak používaná protihluková a antivibrační opatření v konstrukci tramvajové dráhy. Článek
vychází ze studie věnované ochraně okolí tramvajové dráhy proti emisím hluku a vibrací, která byla
v roce 2009 vypracována na žádost Odboru dopravy Magistrátu města Brna [2].
klíčová slova: tramvajová trať, hluk, vibrace, protihluková opatření, antivibrační opatření
Úvod
Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí. Lidský sluch dokáže zaznamenat frekvence tohoto
vlnění v rozsahu přibližně 16 Hz až 20 kHz. V širším smyslu lze za zvuk označovat i vlnění
s frekvencemi mimo tento rozsah (infrazvuk s frekvencí nižší než 20 Hz, ultrazvuk s frekvencí vyšší
než 20 kHz).
Zdrojem zvuku může být každé chvějící se těleso. Zvuk se šíří v plynném, kapalném i pevném
látkovém prostředí. Zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter nebo který má škodlivé účinky
na lidské zdraví, nazýváme hlukem. Nadměrný hluk negativně ovlivňuje kvalitu našeho životního
prostředí. Hladina hluku, které jsme dlouhodobě vystaveni, je sice proměnná v čase, ale
v dlouhodobém vývoji neustále stoupá. Dopravní hluk patří mezi hlavní zdroje hluku v intravilánu i
extravilánu.
1 Dopravní hluk
Dopravní hluk je časově proměnný. Na jeho intenzitu má vliv rychlost vozidla, technický stav
vozidla a dopravní cesty a hustota dopravy, a to samozřejmě ve vztahu ke vzdálenosti sledovaného
místa od zdroje hluku. Na šíření hluku má vliv konfigurace terénu (jeho tvar a povrch), přírodní i
umělé překážky (jejich umístění, tvar, rozměry, povrch apod.), také klimatické podmínky (déšť,
sníh, vítr) a v neposlední řadě charakter zdroje hluku.
Význačný podíl v dopravním hluku má tramvajová doprava. Hluk z městské kolejové dopravy lze
rozdělit na:
–
–

hluk z pohybu kola po kolejnici;
hluk z přenosových systémů a pomocných zařízení (hnací soustrojí, převody, kompresory, ventilační
a klimatizační vybavení).

U soupravy převažuje ve vnějším prostoru při rozjezdu a malých rychlostech hluk hnacích soustrojí
a pomocných zařízení. Při rychlostech cca od 20 kmh-1 převažuje hluk generovaný kontaktem kola
a kolejnice.
Nejvýznamnější složkou hluku u kolejových vozidel, kde styk kolo – kolejnice je typu kov/kov, je
hluk způsobený pohybem kola po kolejnici. Tento hluk se dále dělí na:
–
–
–

hluk valivý;
hluk kvílivý;
hluk nárazový (impaktní).
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Valivý hluk je široko-pásmový zvuk generovaný elastickými vibracemi mezi kolem a kolejnicí,
které jsou způsobeny nepravidelnostmi povrchu kola a kolejnice (různá drsnost, případně vady).
Valení a relativní posunutí kola a kolejnice vyvolává vibraci v kolech a generuje vlny v kolejnicích,
čímž vznikají akustické vlny.
Trasy tramvajové dopravy ve městech jsou díky prostupu zastavěným územím konstruovány
pomocí směrových oblouků velmi malých poloměrů. Při průjezdu soupravy těmito oblouky vzniká
kvílivý hluk, což je tónový hluk o vysoké amplitudě, který je vyvolaný koly vozidla. V oblouku
musí vnitřní a vnější kolo ujet různou vzdálenost, protože vnější kolejnice je delší než vnitřní.
Tramvajové dvojkolí působí jako pevný celek, což zabraňuje vyrovnání různých délek kolejnic
různou rychlostí kol. Pro kompenzaci tohoto rozdílu se využívá kuželovitého tvaru jízdní plochy
tramvajového kola. V některých případech je rozdíl délek kolejnic větší než lze kuželovitostí jízdní
plochy vyrovnat. Na kompenzaci délek se pak podílí podélné prokluzy a smýkání kol po kolejnici.
Za určitých podmínek režimu střídání přímočarého prokluzu a příčného smyku soukolí rezonuje.
Tyto vibrace budí akustické vlny tvořící kvílivý hluk.
Nárazový (impaktní) hluk produkuje kolo, které přejíždí přes mezeru nebo nerovnost. Jedná se
zejména o hluk způsobovaný mezerami mezi kolejnicemi (např. v místech kolejnicových styků
nebo v oblasti srdcovky) nebo imperfekcemi pojížděné plochy kolejnice (např. svary).
Při nižších rychlostech je dominantním zdrojem hluku trakce (pohonné jednotky, uspořádání
podvozků, brzdové systémy apod.), při rychlostech vyšších se projevuje především hluk z valení
(interakce nerovností kola a kolejnice, přenos vibrací do soustavy železničního svršku, vyzařování
hluku kolejnicemi, pražci apod.).
Hladina hluku vznikající při valení kol po kolejnici je velmi závislá na mnoha parametrech jak
tramvajové tratě, tak vozidla. Značné snížení tohoto valivého hluku může být zabezpečeno
vhodným výběrem tramvajového svršku v případě realizace rekonstrukcí, aplikací protihlukových a
antitivibračních opatření, udržováním geometrického tvaru a povrchu styčných ploch (například
broušením kontaktního povrchu kol a kolejnic) ve vysoce kvalitním stavu apod.
2 Rozdělení protihlukových opatření podle oblasti použití
Při eliminaci hluku a vibrací platí obecně zásada, že je třeba s nápravou začínat vždy u zdroje,
potom řešit přenosové cesty a v poslední řadě chránit příjemce expozice. Opatření snižující šíření
hluku do okolí lze rozdělit do dvou základních principů:
-

aktivní opatření, která odstraňují nebo omezují zdroje hluku nebo zvyšují akustický odpor prostředí, ve kterém se akustické vlny šíří;
pasivní opatření, která přímo nebrání šíření hluku od zdroje do okolí, ale v postiženém prostředí
se provede např. výměna oken.

V případě provozu kolejové dopravy znamená aktivní opatření zejména udržování dobrého
technického stavu trati a vozidla. Na šíření hluku do okolí mají vliv i další faktory, jako je rychlost,
druh a počet souprav, směrové a výškové parametry trasy a přilehlý terén. Velký vliv na snížení
hlučnosti má typ tramvajové tratě, její stav a udržování. Např. trať zapuštěná ve vozovce, případně
trať zatravněná bude vždy méně hlučná než trať s otevřeným kolejovým svrškem. Také tramvajová
rozvětvení a křížení či oblouky s malým poloměrem budou hlučnější.
Podle jiných kritérií lze protihluková opatření také rozdělit dle oblasti použití na:
-

protihluková opatření aplikovaná na vozidla;
protihluková opatření aplikovaná na trať;
protihluková opatření aplikovaná mezi příjemcem a tratí.

Protihluková opatření aplikovaná na vozidla
Používají se protihlukové absorbéry různého principu, případně stínicí kryty a vhodným způsobem
optimalizované tvary kola. Účinnost těchto opatření je různá. Záleží na konstrukci provedení,
použitých materiálech, provozních podmínkách apod. Obecně lze říci, že se hodnota útlumu hluku
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pohybuje od cca 2 dB do 8 dB [2]. Vyšších hodnot útlumu se dosahuje zejména v oblasti kvílivého
hluku (jev typický pro oblouky malých poloměrů, například v oblasti tramvajové smyčky).
Protihluková opatření aplikovaná na trať
Do této kategorie patří zejména kolejnicové akustické absorbéry (bokovnice) a podpatní profily.
Kolejnicové absorbéry zahrnují oboustranné obalení stojiny, paty i hlavy kolejnice elastickým
absorpčním materiálem. V zásadě lze počítat s útlumem hluku v rozmezí od 2 dB do 5 dB [2].
Protihluková opatření aplikovaná mezi příjemcem a tratí
Do této oblasti patří zejména stavební opatření. Mezi nejvýznamnější patří různé typy
protihlukových stěn, protihlukových clon (Obr. 1), případně opatření na objektech atd. Účinnost
těchto opatření je relativně vysoká (podle umístění od cca 5 až do cca 20 dB [2]), jde však většinou
o finančně náročná řešení. Důležitým parametrem je typ stěn (materiál – odrazné, pohltivé), výška,
vzdálenost od osy koleje, dále pak tvar a tuhost stěny.
Protihlukové bariéry jsou tím více účinné, čím blíže jsou zdroji hluku. Možnost využití
protihlukových stěn ve městech u tramvajové dopravy je z tohoto důvodu značně omezená.
Efektivnost akustické clony vzrůstá tím více, čím je místo příjemce položeno níže vůči poloze
zdroje. U vysokých domů položených v bezprostřední blízkosti komunikace a u objektů
situovaných na kopci nad tratí obvykle nemá výstavba protihlukových bariér žádný význam.

Obr. 1: Nízká protihluková clona (zdroj: www.zpsv.cz)

3 Vibrace od kolejové dopravy
Jedním z důležitých zdrojů vibrací, které se šíří do stavebních konstrukcí a základů budov, jsou
dynamické účinky od pohybu kolejových souprav. Jejich charakter i úroveň jsou ovlivněny počtem,
hmotností a technickým stavem jednotlivých souprav, provozní rychlostí, dynamikou jízdy, dále
typem konstrukce jízdní dráhy a její kvalitou, směrovými a výškovými poměry apod. Velký vliv na
šíření vibrací má také druh geologického prostředí.
Při analýze vibrací se sleduje seizmické zatížení stavebních konstrukcí v blízkosti tratě (vibrace
mohou poškozovat stavby různým způsobem od malých trhlin až po praskliny zdiva, klesání
základů apod.) a fyziologické vlivy na obyvatele budovy (vibrace mohou vyvolávat negativní
účinky na lidský organismus). Posouzení vlivu vibrací lze v zásadě provést jednak na základě
dynamických výpočtů odezvy budovy na technickou seismicitu při zatížení typickou soupravou
jedoucí po definované jízdní dráze, jednak lze vliv vibrací ověřit experimentálně. Teoretická
analýza (výpočetní modely a matematické modelování) často vychází ze značně zidealizovaných
předpokladů a je velmi nepřesná.
Nejekonomičtější a nejefektivnější je předcházení vzniku vibrací a strukturálního hluku přímo na
zdroji samotném. Toto může být realizováno použitím dopravních prostředků vykazujících nízký
hluk a vibrace nebo návrhem opatření, které tlumí tyto vibrace. Jestliže není možné předejít vzniku
strukturálního hluku u existujícího zdroje chvění (nebo ochránit určitou oblast), musí být zdroj
důsledně oddělen od okolních konstrukcí, což se běžně provádí pomocí pružného uložení.
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4 Doporučené zásady snižování hluku a vibrací v konstrukci tramvajové dráhy [2] [3]
Mezi základní opatření proti šíření hluku a vibrací patří použití pružných prvků v konstrukci
tramvajové dráhy (pružné podložky, podpražcové podložky, antivibrační rohože, bokovnice apod.),
pravidelná údržba (např. broušení kolejnic, zajištění držebnosti upevňovadel), návrh bezstykové
koleje, návrh ochranných konstrukcí mezi jízdní dráhou a chráněným objektem, které omezují
přenos vibrací (stěny z vhodných materiálů, rýhy a zapuštěné zdi, pružné tlumící desky apod.).
Snižování hluku a vibrací od kolejové dopravy u tramvajových drah je možné v zásadě
následujícími způsoby:
-

vkládáním tlumících bokovnic, případně podpatních profilů;
použitím antivibračních rohoží;
realizací tlumící vrstvy na povrchu tramvajové dráhy;
pružným upevněním kolejnic;
speciálním zpružněným uložením kolejnic;
použitím protihlukové zábrany jako jsou zdi, zídky, vegetační protihlukové clony apod.

Pozitivní vliv na šíření hluku a vibrací mají další konstrukční prvky, které jsou v současné době
v České republice ve fázi zkoušení:
-

pražce s pružnou ložnou plochou, jsou účinné zejména s ohledem na snižování šíření vibrací a
potlačení rozvoje vlnkovitosti a skluzových vln;
asfaltové vrstvy s přidaným pryžovým granulátem tlumí hluk od automobilové dopravy.

V ČR se však nejčastěji uplatňuje tzv. systém „balast – pružina“ (kolej na pražcích ve štěrkovém
loži uloženém ve „vaně“ z tlumících rohoží).
4.1 Tlumící prvky na profilu kolejnice
Tlumící bokovnice jsou pružné prvky montované na profil kolejnice. Používají se pro tramvajové
trati bez krytu (brání emisím hluku do okolí dráhy) i s krytem (omezují přenos vibrací na kryt
tramvajové trati). Bokovnice mohou mít různý tvar a velikost. Mohou pokrývat téměř celý profil
kolejnice (s výjimkou temene a pojížděné hrany kolejnice, viz Obr. 2 a 3) nebo jen její část,
zejména komoru kolejnice. V případě použití bokovnic do komory kolejnice je boční plocha hlavy
kolejnice kryta trvale pružnou zálivkou; v případě masivních plnoprofilových kolejnic se zálivková
hmota nepoužívá (Obr. 3). Tenkostěnné bokovnice (Obr. 2), které mají především izolační funkci
z hlediska přenosu vibrací a bludných proudů, pokrývají celý profil nebo jen část kolejnice (podle
potřeby se pak používá trvale pružná zálivka). Bokovnice se zhotovují z nových materiálů (pryž,
polyuretan) nebo z recyklované pryže. Instalují se lepením, případně se upevňují pomocí profilů
stažených šrouby.
Z hlediska celkového vyzařovaného hluku bylo zjištěno, že při použití bokovnice je možné
očekávat snížení hladin hluku o 2 – 5 dB [2].

Obr. 2 Tenkostěnná bokovnice s podpatním profilem
(zdroj: www.gummipraha.cz)

Obr. 3 Plnoprofilová bokovnice (zdroj:
www.edilonsedra.com)

Dále lze kolejnici opatřit podpatními profily (alternativa k pružným podložkám pod patu kolejnice),
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viz Obr. 3. Oproti pružným podložkám kryjí také boční plochy paty kolejnice. Plní funkci pružného
uložení kolejnice a funkci izolační. Při použití bokovnice a podpatního profilu je třeba zajistit
kompatibilitu s použitým typem upevnění. Bokovnice a podpatní profily je třeba upravit tak, aby
bylo možné osadit svěrky a utáhnout svěrkové šrouby.
4.2 Antivibrační rohože
Základní funkcí antivibrační rohože v pražcovém podloží je zabránit přenosu vibrací
z tramvajového svršku do okolí dráhy. Antivibrační rohože se ukládají:
-

pod kolejové lože;
pod betonovou desku, prefabrikovanou i monolitickou;
svisle za kolejové lože nebo za betonovou desku.

Antivibrační rohože se vyrábí v různých tloušťkách (běžně od 30 do 60 mm) nejčastěji jako masivní
z recyklovaného materiálu, případně z primárního materiálu (polyuretan) nebo jako profilované
nebo komůrkové z primárních materiálů (z pryže). Svislé boční plochy pro osazení antivibrační
rohože se vytvoří podle potřeby z opěrného betonového prefabrikátu tvaru L, případně obrubníku
nebo u rekonstrukcí seříznutá konstrukce vozovky. Vrstvy vozovky, které jsou nad antivibrační
rohoží průběžné, je třeba proříznout na jejich celou tloušťku a opatřit trvale pružnou zálivkou.
Svislé a vodorovné antivibrační rohože tvoří tzv. protihlukovou vanu. Antivibrační rohoží je nutné
opatřit také všechny části inženýrských sítí, které zasahují do konstrukce nebo krytu tramvajové
trati (např. svodná potrubí odvodnění a kanalizační šachty).
Příspěvek antivibračních rohoží na útlum vibrací je závislý na frekvenčním spektru a pohybuje se
od cca 13 dB do cca 37 dB [2].
4.3 Pružné upevnění kolejnic
Nejjednodušším opatřením na zmírnění hluku a vibrací jsou úpravy upevnění kolejnic. Pro moderní
systém konstrukce kolejové jízdní dráhy se používají bezpodkladnicové systémy upevnění
s pružnými svěrkami, například:
-

pro betonové pražce B 03 DP bezpodkladnicové pružné upevnění W 14;
pro prefabrikovanou betonovou desku, panely DZP, bezpodkladnicové pružné upevnění
W 21 SH;
pro betonovou monolitickou desku pružné upevnění W-Tram.

Rozdíl mezi tuhým podkladnicovým a pružným bezpodkladnicovým upevněním činí 2 – 6 dB [1].
4.4 Kryt tramvajové trati
Kryt a jeho typ má na emise hluku do okolí dráhy nemalý vliv. Už samotná přítomnost krytu
významně snižuje hlučnost tramvajové trati. Rozeznáváme tyto základní typy tramvajového krytu:
-

zatravněný kryt;
dlážděný kryt;
zákrytové panely;
kryt s asfaltovými vrstvami.

Zatravněný kryt tramvajové trati tvoří vrstva zeminy s travním porostem oddělená od kolejového
roštu a kolejového lože separační geotextilií s filtrační funkcí. Má zejména estetickou funkci.
Z hlediska snižování hluku je tato úprava příznivá, i když málo účinná. Pohltivost travního porostu
není vysoká, útlum hladiny akustického tlaku je na mezi měřitelnosti. Mezi nevýhody této
konstrukce patří potřeba pravidelného zavlažování (zavlažovacím systémem nebo kropicím vozem),
pravidelná údržba (stříhání, rekultivace, dosazování poškozených oblastí apod.), ale také
skutečnost, že kryt není schopen ani nouzově přenést zatížení od pojezdu silničních vozidel, což na
druhou stranu lze využít k vytváření předělu v komunikaci jako zábraně proti nežádoucímu
přejíždění tramvajové trati.
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Dlažba (kamenná, betonová nebo dřevěná) je nepříznivá z hlediska vzniku vibrací a hluku. Výrazně
se zvyšuje valivý hluk mezi vozovkou a pneumatikou. Proto je tento kryt vhodný jen do
historického centra města z estetického hlediska s cílem zachovat charakter komunikace. Vhodný je
jen pro výjimečné pojíždění silničními vozidly.
Zákrytové panely jsou vhodné pro všechny druhy tramvajových svršků s příčnými pražci.
Používají se zádlažbové panely mezikolejnicové, vnější, mezikolejové a pro zvýšení tramvajového
pásu s dezénem i bez. Zákrytové desky jsou dimenzovány na silniční zatížení automobilovým
provozem. Z důvodu snížení přenosu vibrací z kolejového roštu na panel je doporučeno nalepit na
spodní plochu zákrytových panelů vrstvu rohože z pryžového recyklátu. Odrazivost hluku od
povrchu panelu je možné snížit umístěním profilované matrace z pohltivého pružného materiálu
(např. recyklovaná pryž). K výhodám krytu patří snadné zřízení a výměna panelů. K nevýhodám
patří nestabilita krytu, zanášení kolejového lože materiálem vyrovnávací vrstvy pro osazení panelů
způsobující poruchy geometrických parametrů koleje.
Konstrukce tramvajového krytu z hutněných asfaltových vrstev vyplňuje prostor vně i mezi
kolejnicemi. Šířku zhotovovaného asfaltového krytu vně kolejnice je vždy třeba volit s ohledem na
možnosti hutnících prostředků. Konstrukce vozovky se skládá z jedné vrstvy obalovaného
kameniva jako podkladní vrstvy, konstrukce krytu z jedné nebo dvou vrstev asfaltového betonu jako
ložné a obrusné vrstvy krytu.
Tab. 1 Přehled opatření pro snížení hluku a vibrací [1]
snížení hluku snížení vibrací
[dB]
[dB]
Opatření na jízdní dráze

snížení hluku snížení vibrací
[dB]
[dB]
Opatření na vozidle

pružné upevnění kolejnic

3 až 6

5 až 10 (20)

podpražcové podložky

3 až 10

8 až 18

bokovnice

5 až 6

dřevěné pražce

reprofilace kol

5 až 10

5 až 10

snížení rychlosti

3 až 7 (10)

3 až 6

7 až 9

kotoučové brzdy

10 až 15

-

1 až 2

3 až 5

kompozitové brzdy

8 až 10

-

zapuštěná kolejnic

0 až 3

8 až 15

kolové akustické
absorbéry

3 až 20

3 až 4

snížení tloušťky
kolejového lože

3 až 5

0 až 6

podštěrkové rohože

8 až 18

10 až 15

nepřerušená pojížděná
hrana kolejnice
(bezstyková kolej)

6 až 10

0 až 5

bezvadná pojížděná
plocha kolejnice

10 až 15

10 až 20

Opatření mezi příjemcem a tratí
bariéry (např. stěny)

10 až 15

0 až 14

tunely

0 až 30

10 až 40

5 Konstrukční sestavy pro konstrukci tramvajové trati
Výše zmíněná antivibrační a protihluková opatření lze aplikovat na všechny typy konstrukcí
tramvajových tratí. Pro Odboru dopravy Magistrátu města Brna byla v roce 2009 vypracována
„Studie konstrukce trati tramvajové dráhy z hlediska ochrany okolí dráhy proti emisím hluku a
vibrací od kolejové dopravy“ [2], ve které byly doporučeny antivibrační a protihlukové úpravy
používaných konstrukcí tramvajových tratí.
Návrh moderní konstrukce tramvajového svršku vychází z následujících zásad:
–
–
–
–

využití výrobků a konstrukčních sestav běžně dostupných na trhu v České republice;
snadná a rychlá výstavba za použití běžně dostupných technologií pro dodavatele stavebních prací;
minimalizace nákladů na údržbu;
snížení celkových nákladů na životní cyklus konstrukce (life cycle costs) zejména prodloužením životnosti.
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Mezi moderní konstrukci tramvajové trati patří upevnění kolejnic na betonové monolitické desce
označované jako upevnění W-tram. Kolejnice je uložena na speciální plastové polyamidové
podkladnici (viz Obr. 4) [2].

Obr. 4 Konstrukce tramvajové trati s monolitickou deskou s aplikací protihlukových (antivibračních) opatření [2]

Závěr
K současným trendům v oblasti zlepšování životního prostředí patří snižování hladiny hluku.
Dopravní hluk v této oblasti tvoří jednu z nejvýznamnějších složek. Pozornost je soustředěna jak na
konstrukci vozidel, tak na samotnou jízdní dráhu.
Fakulta stavební VUT v Brně navrhla pro tramvajové dráhy v Brně skladby konstrukce tramvajové
trati, které zahrnují nejběžněji dostupné protihlukové a antivibrační úpravy [2]. Návrh nových
konstrukcí respektuje dosud užívané konstrukce tratí v městě Brně a vychází z dosavadních
zkušeností dopravních podniků v České republice i v zahraničí. V rámci studie byla provedena i
analýza nákladů životního cyklu pro vybrané sestavy tramvajové jízdní dráhy.
Zavedení protihlukových a antivibračních konstrukcí zvyšuje investiční náklady a náklady
životního cyklu konstrukce. Vzhledem ke zvýšení investičních nákladů vedoucí k prodloužení
životnosti nemusí být zvýšení nákladů na životní cyklus tak výrazné jako zvýšení investičních
nákladů. Například při srovnání stávajících konstrukcí bez opatření proti hluku a vibracím na
prefabrikované betonové desce s nově navrženými na monolitické desce s použitými opatřeními
proti hluku a vibracím bylo zjištěno, že náklady na životní cyklus mohou být porovnatelné [2].
Snížení hladiny hluku a vibrací lze docílit nejen používáním protihlukových a antivibračních
opatření, ale také kvalitou stavebních prací a použitých materiálů a konstrukcí a v neposlední řadě
kvalitním systémem údržby.
Poděkování
Článek vznikl s podporou projektu č. LO1408 „AdMaS UP – „Pokročilé stavební materiály,
konstrukce a technologie" podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci
účelové podpory programu „Národní program udržitelnosti I".
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3. Přístupy k údržbě tramvajové dráhy z pohledu jejího vlastníka a provozovatele
Ing. Josef Veselý, Ing. Michal Fidrmuc, Dopravní podnik města Brna, a.s.

Uspořádání jednotlivých základních typů konstrukcí kolejové dráhy je dlouhodobě vnímáno jako
základní, nezbytná a nakonec i jako samozřejmá součást výchozích dokumentů a předpisů každého
vlastníka či provozovatele dráhy.
Samozřejmě i Dopravní podnik města Brna, a.s. (DPMB, a.s.) jako vlastník a provozovatel tramvajové dráhy na území města Brna a nejbližšího okolí (město Modřice) postupuje v oblasti přípravy
stavby drah, jejich údržby a obnovy směrem k potřebné standardizaci přístupu mj. v kontextu
s požadavky v oblastech provozní, ekonomické a organizační náročnosti a požadovanými trendy při
snižování hlukové zátěže související s provozem tramvajové dopravy.
VÝCHOZÍ SITUACE
V současné době je přístup DPMB, a.s. k formulaci technických podmínek pro opravy, rekonstrukce
a výstavbu nových tratí upraven vyhláškami oborových ministerstev a ČSN a současně interním
dokumentem T08(r3) – Provozně-technické podmínky tramvajových tratí na území města Brna a
v jeho okolí (DPMB, 2012). Interní dokument však doposud nedisponuje jednotným přístupem
ke konstrukčnímu uspořádání tramvajových tratí, jejich stavebních součástí i konstrukčních částí.
Vzhledem k aktuálním trendům v oblasti technologie a konstrukčních systémů tramvajových drah
je pociťována absence přesnějších podmínek pro výstavbu a provoz bezstykové „tramvajové“ koleje, podmínek pro přístup k návrhu a realizaci tělesa tramvajového spodku v souvislosti se zajištěním jeho dostatečné únosnosti a stability, odvodnění a ochrany proti účinkům mrazu, možnosti
zlepšování vlastností konstrukčních vrstev tělesa tramvajového spodku a zemní pláně, podmínky
pro řešení přechodových oblastí v mostním předpolí, v místech tramvajových přejezdů aj.

ÚČEL A CÍL NÁVRHU

Moderní trendy v oblasti železniční/tramvajové infrastruktury směřují k výstavbě drah s maximální
efektivitou nákladů vynaložených na výstavbu dráhy při dosažení její co nejdelší životnosti a minimalizaci nutných nákladů pro údržbu takovéto dráhy (ať už v souvislosti s jejím svrškem či spodkem).
V roce 2009 schválilo zastupitelstvo statutárního města Brna dokument „Technické podmínky pro
opravy, rekonstrukce a výstavbu místních komunikací a tramvajových tratí ve městě Brně
v odhlučněném prostředí“, který na základě požadavku Odboru dopravy Magistrátu města Brna
vypracovaly Brněnské komunikace, a.s.. Jeho obsahem jsou sumarizovaná opatření, která je nutno
provést na místních komunikacích v rámci celého uličního profilu, tedy včetně tramvajových tratí,
aby byly eliminovány nadlimitní hlukové účinky od dopravy v souladu s příslušnými předpisy.

71

V návaznosti na výše uvedené principy byly proto zahájeny práce na dokumentu „Typové podklady
pro tramvajové tratě ve vlastnictví DPMB, a.s.“. Dokument je vytvořen s cílem potřebné
standardizace přístupu DPMB, a.s. v pozici vlastníka i provozovatele tramvajové dráhy. Návrh je
zpracován v kontextu s požadavky v oblastech provozní, ekonomické a organizační náročnosti a
požadovanými trendy při snižování hlukové zátěže související s provozem tramvajové dopravy.
Cílem dokumentu je vytyčení postupu DPMB, a.s. v těchto oblastech :






Aktualizace doporučení vyplývajících z materiálu „Technické podmínky pro opravy, rekonstrukce a výstavbu místních komunikací a tramvajových tratí ve městě Brně v odhlučněném prostředí“ (BKOM, a.s. – srpen 2009)
Unifikace základních typů konstrukcí tramvajových tratí při jejich umístění v komunikaci
a na samostatném, případně sdruženém drážním tělese.
Návrh doplnění interního předpisu DPMB, a.s.

Předmětem návrhu Typových podkladů je upřesnění parametrů směřujících především do následujících oblastí:








jednotný přístup ke konstrukčnímu uspořádání tramvajových tratí, jejich stavebních součástí i
konstrukčních částí,
podmínky pro výstavbu a provoz bezstykové koleje – s využitím předpisu SŽDC, s.o. S3/2 Bezstyková kolej,
zajištění prostorové polohy koleje (konvenčního konstrukčního uspořádání s kolejovým ložem)
pomocí zajišťovacích značek,
podmínky pro přístup k návrhu a realizaci tělesa tramvajového spodku v souvislosti
se zajištěním jeho dostatečné únosnosti a stability,
odvodnění a ochrany proti účinkům mrazu,
možnosti zlepšování vlastností konstrukčních vrstev tělesa tramvajového spodku a zemní pláně
- s využitím předpisu SŽDC, s.o. S4 Železniční spodek,
podmínky pro řešení přechodových oblastí v mostním předpolí, v místech tramvajových přejezdů - s využitím předpisu SŽDC, s.o. S4 Železniční spodek.

STRUKTURA NÁVRHU
Pro přehlednější vnímání problematiky bylo přijato vnitřní uspořádání dokumentu, zohledňující
3 základní skupiny prvků v uspořádání tramvajové dráhy včetně konstrukčních součástí.
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Pro jednotlivé konstrukční součásti tramvajové dráhy jsou specifikovány parametry, jejichž dosažení je žádoucí s ohledem na očekávání v kontextu provozní spolehlivosti i ekonomické efektivity.
RÁMCOVÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH SKUPIN
SPODEK A SVRŠEK TRAMVAJOVÉ DRÁHY
Cílem návrhu tělesa tramvajového spodku je zajištění jeho únosnosti, tvarové stability a ochrany
před účinky mrazu jednak použitými materiály, ale i garantováním jeho dostatečného odvodnění.
Úvodní skupina konstrukčních částí je proto zaměřena na parametry zemní pláně, podkladních
vrstev a štěrkového lože před pokládkou štěrku (tj. pražcové podloží). Skupina součástí drážního
svršku se zabývá parametry konstrukčních vrstev, typologií a parametry kolejnic a zákrytu tratě.
Tramvajový svršek je navržen jednak s ohledem
na moderní a osvědčené trendy především v oblasti
uchycení, vedení a podpory kolejnice, dostatečnou únosnost svršku a ekonomiku jeho údržby při zachování jeho
plné funkčnosti v průběhu provozu, ale také s ohledem
na snížení hlukové zátěže vznikající z tramvajové dopravy.
Jako výchozí typ konstrukčního uspořádání tramvajové
tratě je považováno uspořádání tramvajové tratě ležící na
samostatném zemním tělese, tj. tělese, které je vybudované výhradně pro provoz tramvajové dopravy. Kolejová
dráha využívá principu tzv. otevřeného štěrkového lože.
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Průběh její trasy (směrový i výškový) není závislý na vedení jiné komunikace. Při dostatečných šířkových parametrech místní komunikace může být vzorové uspořádání použito i pro tramvajové
tratě ležící na sdruženém zemním tělese (jehož řešení je rovněž součástí dokumentu).
Při použití zákrytu s využitím travního porostu, kdy by při jakékoliv údržbě geometrické polohy
koleje docházelo k jeho opakovanému neekonomickému rozrušování, je tramvajová trať
s vegetačním zákrytem předpokládána s použitím principu pevné jízdní dráhy. Jejím důležitým přívlastkem je zachování stability nivelety v čase a minimalizace požadavků na periodickou údržbu.
Pro realizaci uspořádání s využitím travního porostu se nabízí použití prefabrikovaných rámů.
Významná část dokumentu je věnována
uspořádání tramvajové dráhy, umístěné
v prostoru
pozemní
komunikace
s možností pojezdu dráhy ostatní dopravou. Vzhledem k širokému spektru způsobu zatěžování pojížděného povrchu a s
ohledem na výrazně odlišný způsob eliminace dynamických účinků dopravního
provozu do konstrukce vozovky či tratě je
de facto nezbytně nutné volit konstrukci
dráhy s principem pevné jízdní dráhy. V této oblasti dokument počítá s možností aplikací pevné
jízdní dráhy jak prefabrikované konstrukce, tak kontinuální betonové desky.

Odvodnění krytu tramvajových tratí v dopravním prostoru místní komunikace bude realizováno
jejím podélným sklonem. Pro dosažení rovnoměrného opotřebení obou kolejnicových pásů
a stability rozchodu v koleji se příčný sklon krytu tratě nezřizuje. Bude-li nutné z nevyhnutelných
technických důvodů příčný sklon zřídit, pak musí být příčné uspořádání tratě řešeno individuálně
s vazbou na typové podklady.
Uspořádání tramvajové trati v dopravním prostoru místní komunikace na dřevěných, resp. betonových pražcích s železobetonovými zákrytovými deskami je z pohledu typových podkladů považováno výlučně jako provizorní, krátkodobé řešení do doby nejbližší rekonstrukce trati.
DALŠÍ SOUČÁSTI TRAMVAJOVÉ DRÁHY
V další části dokumentu je věnována pozornost stavebním součástem tramvajové dráhy:


příčné uspořádání zastávkových prostor a nástupišť na tramvajových tratích – především skladebních prvků, použitých materiálů, specifikace jejich vlastností a technologie stavby. A to
v obou základních případech – zastávka na samostatném tělese a na tramvajové trati jako součásti pozemní komunikace.
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přejezdy v závislosti na intenzitě dopravy - pro
nízkou intenzitu dopravy bude zpracován návrh
přejezdu na principu rozebíratelných prefabrikovaných dílců bez nutnosti změny charakteru tramvajového svršku (dílce budou uloženy na kolejovém roštu) a pro vysokou intenzitu dopravy bude
přejezd navržen na principu konstrukčního řešení
tramvajové dráhy pojížděné silniční dopravou buď
s asfaltovou, nebo betonovou obrusnou vrstvou,
přechody jsou uvažovány na principu rozebíratelných prefabrikovaných dílců takového charakteru,
aby zabezpečily bezpečný průjezd tramvajové kola
a bezpečný přechod chodcům,
místa sloužící k nakolejení dvoucestných vozidel,
pro přístup záchranných složek a vozidel údržby
tramvajových tratí a trolejového vedení do prostoru kolejové dráhy (tj. na samostatná tělesa).
Principem konstrukčního řešení budou rozebíratelné prefabrikované dílce, které zajistí, aby
v místech pro nakolejení nebylo nutno přecházet ke změně tramvajového svršku, a které
umožní rozložení plochy v případě potřeby (např. periodická údržba tratě strojním podbíjením).
zajišťovací značky pro zajištění prostorové polohy koleje a její kontrolu. Pro stanovení technického řešení a způsobu umisťování bude využito mj. předpisů SŽDC, s.o.
upevnění kolejnic v DPMB – bezpodkladnicové upevnění typu Vossloh (W14), upevnění WTram, žebrové podkladnice se svěrkami ŽS 4 a upevnění k velkoplošnému panelu,
aplikace přídržnice u „vignolových“ kolejnic – přepokládá se použití přídržnice pomocí profilu
Krug, který vytváří k širokopatní kolejnici žlábek,
osazení kolejnic pryžovými bokovnicemi jako důležitá součást opatření proti šíření hluku od
kolejové dopravy je osazení kolejnic pryžovými bokovnicemi,
vodivá propojení kolejnicových pásů pro uzavření trakčního obvodu a ochrany před škodlivými
účinky bludných proudů včetně opatření proti zcizení,
dilatační zařízení pro zajištění správného chování koleje a umožňující dilatování jednotlivých
kolejnicových pásů. Použití dilatačního zařízení v komunikaci pojížděné silniční dopravou však
bude podrobeno další analýze.
pražcové kotvy pro koleje s otevřeným svrškem s možností realizace bezstykové koleje
i v obloucích s menšími hodnotami poloměrů.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Typové podklady pro tramvajové tratě DPMB, a.s. obsahově souvisí s problematikou stávající
interní směrnice „T08 Provozně-technické podmínky tramvajových tratí na území města Brna
a v jeho okolí“.
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Vzhledem k rozsahu dokumentu se předpokládá jeho rozdělení na dva předpisy:



Předpis pro účely provozu a údržby tramvajové dráhy včetně jejích součástí.
Předpis pro účely projekční a návrhové.

Proces zpracování uvedeného dokumentu bude zakončen souhrnným projednáním a zařazením do
struktury interních předpisů DPMB, a.s. Vlastník a provozovatel dráhy tak získá významný dokument pro koncepční přístup ve významném segmentu drážní infrastruktury.
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4. Principy řešení přednádražního prostoru v brně
Ing. Rostislav Košťál, Doc. Ing. arch. Tomáš Rus ín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla,
Atelier RAW 1
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5. Návrh uspořádání radiální ulice Štefánikova, Brno
Ing. Anrch David Průša, Platforma Architekti
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6. Přístupy k řešení zastávek v rámci TT Osová - Kampus
Ing. Petr Vyskočil, Ing. Vlastimil Vaňourek METROPROJEKT Praha a.s.

Abstrakt:
Město Brno investuje nemalé částky do rekonstrukcí stávající tramvajové sítě. Vedle toho však
také nezapomíná na její rozvoj. V současné době se připravuje prodloužení tramvajové trati ze
Sídliště Barrandov do Holyně a z Divoké Šárky na Sídliště Dědina. O navrhované podobě posledně
jmenované trati pojednává tento článek.
Úvod
Na podzim loňského roku jsme pro Magistrát města Brna začali zpracovávat dokumentaci pro
územní rozhodnutí na prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu Masarykovy univerzity v
Bohunicích. Účelem novostavby je zajistit postupně vzrůstající kapacitní nároky na hromadnou
dopravu v oblasti univerzitního kampusu.
V Brně Bohunicích na území vymezené přibližně ulicemi Jihlavská – Bítešská – Kamenice jsou
umístěny významné veřejné instituce Fakultní nemocnice Brno a Univerzitního kampusu MU Brno
a rozvíjející se nákupní centrum Campus Square. Další rozvoj tohoto území se připravuje. Chystá se
výstavba studentských ubytovacích kapacit, postupně se rozšiřují služby FN Brno a plánuje se
výstavba sportovního stadiónu. Obsluha městkou hromadnou dopravou je v současnosti
zajišťována trolejbusovými a autobusovými linkami. Zvyšující se kapacitní nároky na hromadnou
dopravu však není dále možné řešit zvyšováním počtu a četnosti stávajících trolejbusových a
autobusových linek jak z důvodu kapacitní propustnosti komunikací, tak i z hlediska dopadů na
životní prostředí. Vhodným řešením je zavést do území kolejovou dopravu.
Základní popis záměru
Novostavba tramvajové trati s délkou 900 m začíná dvoukolejným rozvětvením v místě
tramvajové zastávky Osová v Bohunicích na stávající tramvajové trati do Starého Lískovce. Nová
tramvajová trať je vedena v hloubeném tunelu přes Mikuláškovo náměstí, vykříží ulice Labská a
Jihlavská s ukončením úvratí v prostoru před Fakultní nemocnicí s poliklinikou Brno. Součástí stavby
je také vyvolaná úprava stávající tramvajové trati v délce 230 m. Na trati jsou 2 páry nových
zastávek s pracovními názvy „Jihlavská“ a „Nemocnice Bohunice“. Stávající zastávka Osová bude
posunuta přibližně o 130 m blíže k centru Brna.
Tramvajová trať je v celé délce navržena segregovaně od ostatní dopravy a veškerá křížení
s místními komunikacemi a pěšími trasami mimo konečnou zastávku jsou navrhována
mimoúrovňově.
Součástí stavby jsou vyvolané úpravy místních komunikací, doplnění pěších vazeb a rozsáhlé
přeložky inženýrských sítí.
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Obr. 1 Přehledná situace
Směrové a sklonové poměry
Nová trať odbočí pravým směrovým obloukem 50 m do prostoru Mikuláškova náměstí. Směrové
řešení je výrazně limitováno stávající zástavbou. V kritickém místě bude odstup zástavby od
vnějšího líce hloubeného tunelu pouze 9 m. Po úseku v přímé navazuje v km 0,300 levý směrový
oblouk s poloměrem 300 m a za ním trať pokračuje v přímé se směrovým vychýlením v místě
zastávky Jihlavská s ostrovním nástupištěm. V koncovém úseku je trať vedena v souběhu s ulicí
Netroufalky ve východní poloze. Konečná zastávka je řešena úvratí s kusou třetí kolejí pro
případnou potřebu zkapacitnění přepravního výkonu.
Po odbočení ze stávající trati nová trať prvních 130 m klesá ve sklonu 4‰ , a to z důvodu co
nejmenšího vyčnívání stropu tunelu nad stávající terén a také z důvodu zabránění
nekontrolovaného vyjetí tramvaje z tunelu na stávající trať. Dále trať stoupá ve sklonu 65‰ až
k zastávce Jihlavská, která je umístěna ve sklonu 12‰. Křížením s ulicí Jihlavská trať klesá ve sklonu
9,6‰, aby se dostala na výškovou úroveň stávající trolejbusové zastávky Nemocnice Bohunice, kde
je trať ukončena.
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Obr. 2 Podélný profil
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Zastávka Osová
Zastávky budou mít délku 65 m, budou vybaveny přístřeškem, jízdenkovým automatem a
informační tabulí s provozními informacemi. Všechny zastávky budou mít bezbariérový přístup a
osvětlený staniční sloupek.
Zastávka Osová bude posunuta o 130 m směrem do centra pod silniční most, aby byla společná
zastávka pro tramvajovou linku pokračující na Starý Lískovec a pro linku do Kampusu. Aby posunutá
zastávka byla v přímé, je nutné upravit směrové řešení stávající tramvajové tratě.

Obr. 3 Zastávka Osová ve stávajícím stavu
Zastávka Osová v nové poloze má délku 65 m, šířka nástupiště je navržena 3 m a má bezbariérový
přístup. S posunem zastávky souvisí také vybudování nových pěších přístupů. V návaznosti na čelo
zastávky bude přes tramvajovou trať vybudován nový úrovňový přechod. Ulice Okrouhlá bude
z důvodu výjezdu z tunelu přerušena a v úseku mezi vjezdem na parkoviště u ulice Vltavská a
místem napojení na ulic Osová bude sloužit pouze pro pěší, přístup údržby tramvajové trati a
vozidla integrovaného záchranného systému.
Z důvodu posunu zastávky do nové polohy bude zrušen stávající úrovňový přechod pro pěší přes
trať u ulice Vltavská. Nicméně pěší vazbu v této poloze je vhodné zachovat, aby obyvatelé domů
v okolí ulic Vltavská a Dunajská měli bezpečný přístup k lokálnímu centru s poštou, obchody,
lékárnou a další občanskou vybaveností v ulici Karpatská. Stávající lávka pro pěší u konečné
trolejbusu má pro tuto relaci již nevýhodnou polohu a úrovňový přechod na širé trati tohoto typu
je z důvodu bezpečnosti nepřijatelný. Je proto navržena nová lávka pro pěší přibližně o 30 m
západněji než stávající úrovňový přechod. Pro zkrácení výšky lávky a tedy i zkrácení schodiště a
ramp je prověřována možnost zahloubení tramvajové trati přibližně o 1 m.

93

Obr. 4 Situace zastávky Osová
Tunel
Celková délka dvoukolejného tunelu je 650 m. Jižní portál tunelu je umístěn hned za křížením
s ulicí Okrouhlá. Severní portál je křížením s ulicí Jihlavská. V podzemí je umístěna zastávka
Jihlavská. Tunel je hloubený s hloubkou v rozmezí 6 – 11 m. Předpokládáme technologii výstavby s
použití podzemních pilotových stěn. Nejdříve budou vybudovány podzemní stěny a strop tunelu a
následně bude vykopána zemina. Tato technologie je preferována s ohledem na menší zátěž
obytného území výstavbou. V tunelu je uvažována pevná jízdní dráha. Tunelová roura bude zpětně
zasypána a nový terén ozeleněn. ‰

Obr. 5 Mikuláškovou náměstí
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Obr. 6 Situace úseku s tunelem

Obr. 7 Příčný řez tunelem
Zastávka Jihlavská
Zastávka Jihlavská je umístěna v těžišti budoucího rozvojového území mezi ulicemi Labská a
Jihlavská. Pro plochy východně od tramvajové trati se v současnosti zpracovává architektonická
studie a uvažuje se s výstavbou kanceláří, obchodů a bytů.
Zastávka je umístěna v hloubce 8 m, což vyžaduje instalaci eskalátorů a výtahu. Navržena je
zastávka s ostrovním nástupištěm. Oproti řešení s bočními nástupišti je toto uspořádání z hlediska
cestujících příznivější a má menší nároky technologické vybavení jako jsou výtahy a eskalátory.
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Obr. 8
Zastávka Jihlavská
Stěny stanice budou muset být rozpínány. Pro přístup denního světla přirozené cirkulace vzduchu
nebude zastávka zastropena. Ochrana cestujících před nepřízní počasí je řešena skleněným
zastřešením, které zároveň zajistí přístup cestujících „suchou nohou“ na zastávku do plánované
obchodně-administrativní budovy, která se plánuje v bezprostřední blízkosti.
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Obr. 9 a 10 Možná podoba zastřešení zastávky
Konečná zastávka Nemocnice Bohunice

Obr. 11 Zastávka Nemocnice Bohunice ve stávajícím stavu
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Konečná zastávka je řešena úvratí s kusou třetí kolejí pro případnou potřebu zkapacitnění
přepravního výkonu. Nástupiště jsou umístěny ve stávající zelené ploše mezi ulicí Netroufalky a
trolejbusovou zastávkou. Navrženy jsou 2 koleje s ostrovním nástupištěm a dvěma bočními, které
zároveň budou sloužit jako nástupiště pro autobusové a trolejbusové linky.

Obr. 12 Situace zastávky Nemocnice Bohunice
Při vložení tramvaje na boku ulice Netroufalky nelze v případě zachování vjezdu zajistit
dostatečnou bezpečnost provozu a to ani světelnou signalizací. Je proto zrušen stávající vjezd a
výjezd trolejbusové stanice a na parkoviště u nemocnice v místě navrhovaných kolejových spojek a
upravena organizace provozu.
Pro průběžné trolejbusové a autobusové linky jsou zřízena nástupiště přímo v ulic Netroufalky.
Ve směru k zastávce Univerzitní Kampus je společné nástupiště s tramvají a v opačném směru je
nástupiště uvažováno za křižovatkou s ulicí z Palachova náměstí.
Prostor stávající trolejbusové zastávky, který bude sloužit pro zde ukončené trolejbusy, příjezd na
parkoviště a k Nemocnici Brno je organizován jednosměrně. Vjezd z křižovatky s ulicí z Palachova
náměstí bude sloužit pro městskou hromadnou dopravu i pro příjezd vozidel na parkoviště u
nemocnice. Přes východní okraj parkoviště je uvažována nová jednosměrná místní komunikace
s pásem pro odstav trolejbusů, která pokračuje směrem k ulici Jihlavská. Výjezd s připojením na
ulici Jihlavská je v rozporu s generelem rozvoje Nemocnice Brno, proto je nyní sledována varianta
s napojením na ulice Netroufalky přes severní portál tramvajového tunelu. Toto řešení mimo jiné
umožní případné ukončení některých linek MHD v tomto prostoru.
Konečná zastávka bude vybavena zázemím pro řidiče a základními službami pro cestující /prodej
jízdenek/. U konečné zastávky bude zrealizována nová měnírna.
Závěr
V současné době probíhají průzkumné práce a stabilizuje se koncepce řešení, která bude mimo
jiné sloužit jako podklad pro zpracování Oznámení EIA. Dokumentace pro územní rozhodnutí
k projednání bude vydána v září letošního roku a v březnu 2017 zažádáno o územní rozhodnutí.
Další pokračování pokračovaní přípravy stavby se předpokládá systémem design & build.
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Požadované parametry stavby budou definovány DUR a ta bude podkladem pro soutěž na
dodavatele stavby. Vybraný dodavatel stavby také zajistí stavební povolení.
Předpokládá se vícezdrojové financování s využitím Operačního programu Doprava 2 ze
strukturálních fondů EU.
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III. Blok – garant Prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc.
1. Alternatívne druhy dopráv v ÚGD Bratislavy - ich miesto a rozsah v dopravnoinžinierskej a územno-plánovacej dokumentácii
Tibor SCHLOSSER, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Úvod
Bratislava má konečne po 20 rokoch nový generel dopravy. V profesionálnych kruhoch sa však
ihneď po prečítaní textových ako aj grafických materiálov (ešte stále nie konečných – článok písaný
II/2016) prebúdzajú odborné otázky, na ktoré sa márne hľadajú odpovede na výsledok územnoplánovacieho podkladu. Najjednoduchšie by to bolo opýtať sa priamo zodpovedných ľudí za stranu
obstarávateľa ako aj na spracovateľa. V súčasnej dobe „otvorenej spoločnosti“ však sa akosi nemožno dopátrať pôvodcov, prípadne sa neodporúča oslovovať priamo zodpovedných. Prečo tento
úvod? V nadpise príspevku ide o alternatívne druhy dopráv a ich predmet a úlohu v DID a UPD.
Máme podklady, mali by sme ich analyzovať a prípadne nájsť dopravno-inžiniersky systémový nástroj, čo by to malo obsahovať – záväzne, aby sa mohlo zodpovedne rozhodovať. Navyše sa tu začali miešať atribúty dokumentácii odporúčaných z EÚ (plány udržateľnej mobility - PUM), ktoré
však svojim obsahom nenapĺňajú platný stavebný zákon. Neúplné alebo zlé rozhodnutie a jeho
schválenie môže mať vplyv na rozvoj urbanizácie mesta ako aj jeho zázemia aj s oneskorením na
niekoľko dekád. A tomu by sa malo zabrániť, ak ešte stále žije zodpovedná inžinierska práca. Príspevok je doplnený aj o proces participácie s tretím sektorom pri projekte v Petržalke, ktorý sa mal
systémovo riešiť aj na základe prognózy z ÚGD.
1. Súčasný stav problému systémovej dopravno-inžinierskej práce
Predmetom príspevku nie je klasifikácia obsahu existujúcej dokumentácie ÚGD Bratislavy. Na to
je iné „predstavenie“. Možno dochádza v súčasnosti k diametrálnym zmenám v zásadách dopravno-inžinierskej a plánovacej činnosti u samotných dopravných inžinierov. Autor vychádza
z podkladov ÚGD (1/2016), ktorý mal k dispozícii, pričom bol autorom zadania verejnej práce a
zodpovedal za analytickú časť ÚGD na strane objednávateľa. Druhým nástrojom je projekt NS MHD
v Petržalke spolu s návrhom urbanisticko-architektonickej štúdie celej Jantárovej cesty, ktorá je
hlavnou osou rozvoja Petržalky a južnej časti mesta. Tento projekt mal vychádzať zo stratégie ÚGD
a mal doplniť profesijne s dopravnými inžiniermi a urbanistami územný rozvoj definovaný v genereli, aby bola možnosť preukázať systémový postup v dopravnom plánovaní s postupom do realizácie II. etapy električky v celej komplexnosti dopranej služby.
Sme často svedkami, kde celý verejný sektor zodpovedný za predmet územného rozhodovania
a v ňom aj za „udržateľnú“ dopravnú infraštruktúru, je veľmi často zastúpený len právnikmi
a ekonómami. Týchto často nezaujíma komplexné riešenie, riešenie v rovnovážnosti deľby prepravnej práce. Málokedy sa vníma priestor – územie a jeho čísla, čo znamenajú. Navyše nechce sa
vyvolávať zbytočná vojna s tretím sektorom. Jeho cieľom je čo najskôr „vhodne použiť zverené
peniaze“ a „odkliknúť akciu“ za hotovú. V celom procese činností sa profesijná práca hodnotí najmenej, ale za to je predmetom celej kritiky s prenesením sa toho všetkého do samotnej inžinierskej činnosti. V celom reťazci len autorizovaný inžinier zodpovedá za kvalitu svojim majetkom. Všetci ostatní v reťazci „objektívnej a demokratickej otvoreno-slobodnej society môžu skoro všetko
a to bez zodpovednosti.
Žijeme v rozkvete (inak v „boome“) absolútnej priority riešenia cyklistickej dopravy na úkor každého iného druhu dopravy. Žijeme v presvedčení, že cyklistická doprava nás spasí a vyrieši všetky
neduhy podhodnotených investícií do dopravy a dopravných služieb z minulosti. Vôbec nie je prekvapením, že súčasných manažérov štátneho a municipálneho verejného sektora zaujíma len sú100

časnosť a čo najskôr realizovať tzv. deň D, keď sa strihajú pásky. Najmä, aby ich bolo čo najviac (za
posledných 60 rokov nič nové). Minulosť ani budúcnosť prepravných vzťahov na území ich pri takýchto projektoch vôbec nezaujíma.
2. Základné disproporcie pri definovaní alternatívnych druhov dopravy
Smutno sa konštatujú, asi na celom geografickom území v mnohých mestách našich štátov, najmä
v urbanizovaných priestoroch miest, tieto základné premisy:
1. málokoho zaujíma súčasný stav disproporcií z hľadiska všetkých druhov dopráv vo väzbe na
funkcie jednotlivých území mesta. Nikoho nezaujímajú väzby a historické kroky postupnosti
rastu miest s ich celou dopravnou infraštruktúrou vyjadrenou v kvalitatívnych
a kvantitatívnych hodnotách dopravných údajov (však ide len o krvný obeh a nervovú sústavu
urbanizovaného priestoru - mesta);
2. nikto nevykonáva aspoň pre riešený projekt dostatočne rozsiahly dopravný prieskum, aby spoznal závislosti správania sa ľudí z dôvodu existencie rôznych funkcií na území. Žiadať
v rozpočtoch mesta trvalo udržateľné sledovanie dopravných parametrov a vývoj prepravných nárokov obyvateľov je skutočne naivita (mala by sa identifikovať diagnóza a riešiť prevencia);
3. pri presadzovaní tvorby infraštruktúry alternatívnych druhov dopráv sa postupuje takisto
agresívne, ako za posledných 20 rokov podobnú činnosť vykonávali tzv. investori / developeri, len samozrejme pri iných ekonomických balíkoch. Inak to znamená, že zodpovední nevidia
na území okolo seba nič len svoju aktivitu – realizáciu mysliac si, že to prinesie to spásonosné
vhodné riešenie (nasadili sme si liečbu generikami);
4. zodpovedných presadzovateľov pri rozvoji alternatívnych druhov dopráv málokedy zaujíma
platnosť územného plánu, prípadne akceptovanie existujúcej dopravnej infraštruktúry v jej
hierarchii, ktorá je krvným obehom samotných miest a má svoje pravidlá a zásady a svoju
históriu. Preto sa často porušujú, a preto ich navrhovatelia dokážu ignorovať a silovo likvidovať
(nech je liečba preparátmi za každých podmienok, aj keď jedno lieči a iných 5 oblastí likviduje).
Najčastejšie „týmto odborníkom“ vyhovuje, ak z minulosti ešte nie je dobudovaná pôvodne
navrhovaná infraštruktúra. To je práve argument na to, že ju treba nahradiť alternatívnym
druhom dopravy a jeho infraštruktúrou. Prečo a ako sa dlhodobo rozvíja mesto, a prečo treba,
aby malo svoj vhodný „krvný obeh“ na zabezpečovanie funkcií v rovnovážnom stave
s výhľadom do budúcnosti, to ich nezaujíma. Dôležité je, že sa žije pre súčasnosť a nový nedostatok treba nahradiť na úkor pôvodného;
5. kto v skutočnosti vypracúva projektovú dokumentáciu a kto zodpovedá v rozhodovacom procese pri takýchto projektoch? Pretože ide najčastejšie o „ad hoc riešenia“ na úkor existujúcej
dopravnej infraštruktúry skrývajúce sa za sprofanovaný „trvalo udržateľný rozvoj“. Heslo je
udržateľnosť – ako ju však chceme udržiavať, keď nevieme ani čo nám plynie okolo nás, ako to
historicky vzniklo a prečo vôbec sa vytvára dopravný vzťah. O budúcnosti netreba vôbec hovoriť, a nie ho systémovými krokmi rozvíjať;
6. našťastie sú aj veľmi úspešné zrealizované projekty alternatívnych druhov dopráv, ktoré zapadajú s nadhľadom do budúceho rozvoja území v intraviláne miest. Je ich však veľmi málo.
3. Doprava a ako sa vníma pri definovaní projektov alternatívnych druhov
Na základe empirických skúseností z mnohých stretnutí s tretím sektorom a s obyvateľmi mesta
Bratislavy na témy územného rozvoja mesta cez konkrétne pripravované projekty zo strany mesta
alebo investorov, ako aj v rámci projektov Nosného systému MHD sa veľmi často vníma a zamieňa
slovo „doprava“ len ako infraštruktúrny projekt vyjadrený fyzickou konštrukciou a nie za službu,
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ktorá má komplexne a rovnocenne zabezpečovať obsluhu územia pre všetky funkcie zastúpené
na území. Svoj priestor a logiku väzieb jednotlivých funkcií na území preberá vždy rôzna forma
dopravy a najmä jej kombinácia, vyjadrená jej druhom: hromadná - verejná, pešia, automobilová,
cyklistická.
Základnou myšlienkou a cieľom alternatívnych druhov dopráv je často a najmä presadzovanie
jednej funkcie dopravy ako služby na území pred komplexným riešením celého priestoru. Vždy sa
odporúča celý riešený priestor územia v intraviláne riešiť komplexne a neodporúča sa zvýhodniť
jednu funkciu pred druhou. Často sa to však úmyselne prehliada. Život mesta nie je kvalitný, ak
jedna funkcia (na území ako aj v jej službe - v doprave) prevyšuje a prerastá druhú a navyše využíva len jeden druh. Takýto príklad riešenia je napr. z Ružinova, kde sa v 60. rokoch pri výstavbe
monofunkčného sídelného útvaru vytvorili široké chodníky v obytných zónach pre pešiu
a cyklistickú dopravu, ktoré sa teraz využívajú pre osobné vozidlá a ich parkovanie).
V podmienkach Slovenska sa funkcia „alternatívnej dopravy“ dostala podľa zákona, len do líniového rozmeru chodníka o šírke 1,5 m! Multifunkčnosť a udržateľnosť sa definuje s možnosťou okupácie priestoru osobnými automobilmi inak vyhradených pre peších prípadne aj cyklistov. Čo na to
povedať?
Vo vyváženosti a prelínaní funkcií mestského života sa vytvára atraktivita územia. Táto vždy
musí byť vyriešená aj s dopravou – v tomto prípade však rozumieme, že ide o komplexnú dopravnú službu. Čo je základnou chybou súčasnosti, ktorá sa skrýva za slová „udržateľný rozvoj“
a „udržateľná mobilita“? Nemáme dojem, že najmä tí, ktorí najviac kričia, stavajú demokratické
bariéry, si mýlia pojmy s dojmami? Ako nám prekáža, že neodbornosť a profesionalita sa v našej
demokratickej spoločnosti deklarujú ako to jediné a správne riešenia? Nesmie sa práve teraz
a v prítomnosti riešiť územie „vtlačením“ alternatívneho druhu dopravy, navyše na úkor iných
a najmä tých, ktoré sa ešte ani nevybudovali na základe definovanej funkcie územia? Problém je,
že sa často rieši niečo nové v dopravnej infraštruktúre, z hľadiska komplexnosti územia, len bodovo nie priestorovo a vo väzbách. Výsledkom toho je realizácia všadeprítomných okružných križovatiek ako „technickej modly“ za posledných 20 rokov. Aj to je alternatíva. V tomto prípade aj línia
niekoľkých 100 m je bodovým riešením, ak projekt neodpovedá komplexne na ostatné druhy dopravy. Ideálne je vždy riešenie viacerých druhov dopravy ako nástroja na obsluhu územia. Preto
nemožno v živote mesta odtrhnúť a vyzdvihnúť jednu funkciu spoločenského života bez toho, aby
sa poznali vzájomné väzby funkcií ostatných na riešenom území, samozrejme aj v prelínaní sa so
susednými. Tieto väzby sú v skutočnosti dopravou/prepravou. Prečo tak často na ne zabúdame?
Pri dopravnom riešení je to o to dôležitejšie, pretože doprava na seba berie funkciu služby prepravy – mobility. Doteraz sa to spája s kombináciou využívania tzv. individuálnej dopravy. V tomto
význame „individuálna“ je okrem osobnej automobilovej dopravy aj cyklistická a pešia. Či tieto
dve sú nástrojom hromadnej dopravy? Vieme v takýchto projektoch zodpovedať, ak sa zväčša rieši
jeden druh dopravy, ako sa premietne, vyhodnotí na kumulácii činností, v deľbe prepravnej práce,
preferovaný alternatívny druh dopravy? A navyše, aký je jeho potenciál na +20 rokov od realizácie? Prečo sa bránime komplexne riešiť tento problém aj pri vyzdvihovaní cyklistickej dopravy?
Však základná infraštruktúra (cestná) sa podľa normy posudzuje aj na uvedenú časovú hodnotu
prognózy od realizácie takejto investície a to komplexne. Prečo sa to systémovo nerieši aj pri alternatívnych druhoch dopráv? Každé územie musí riešiť deľbu prepravnej práce, pretože neexistuje v priestore územie, obsluha len „nejakým“ a „jedným“ druhom dopravy na úkor iných. Inak
robíme tú istú chybu, ktorá sa začala v prospech IAD vykonávať v 70. rokoch 20. storočia. Chceme
robiť tie isté chyby, na ktoré nás teraz upozorňujú kolegovia z Dánska a Holandska?
Samotné mestá musia definovať čo chcú a ako potrebujú zabezpečiť kvalitný rozvoj každého
svojho územia s jeho dostatočne kapacitným dopravným (krvným) obehom aj v jeho alternatívnych druhoch dopráv. Každý kto si prečíta nový ÚGD mesta Bratislavy objektívne skonštatuje, že
102

také niečo sa v tomto územno-plánovacom podklade pre nový územný plán mesta nevyskytuje.
Prečo?
4. Alternatívny druh dopravy a MHD
Nie je náhodou spokojnosť pri niektorých kolegoch zodpovedných za riadenie rozvoja mesta
Bratislavy, že výsledok ÚGD sa riešil separátne v týchto bodoch bez predstavy priestorového riešenia, kde sa deklaruje:
 deprimujúci regres rozvoja mesta v demografii bez definovaných návrhov ako zmeniť situáciu?
 bez posúdenia vplyvu nových investícií, ktoré len v súčasnosti predstavujú niekoľko 10-tok tísíc
obyvateľov a pracovných príležitostí pre najbližších 10-15 rokov?
 absolútnou likvidáciou automobilovej dopravy s ignorovaním disproporcií z minulosti nevybudovanou dopravnou infraštruktúrou?
 technickým a technologickým analfabetizmom riešenia koľajovej dopravy na území aglomerácie mesta bez komplexného rozboru priestorového usporiadania dopravných služieb?
 doslova až separatistickým riešením cyklistickej dopravy na celom území mesta bez súvislostí
v deľbe prepravnej práce a vzájomných vzťahov vo funkciách celého územia mesta Bratislavy?
Ako možno potom hľadať súvislosti postupného a systémového riešenia alternatívnych druhov
dopráv, ktoré majú vytvárať nové hodnoty kvality života v meste? Ako hľadať súvislosti a postupné
riešenia, odklonu od využívania individuálnej dopravy smerom na využívanie predovšetkým MHD
a až potom napr. cyklistickej dopravy? Prečo sa systémovo nedefinovalo zo záverov analytickej ako
aj prognostickej časti ako sa postupne aspoň v desatinách percent ročne bude zvyšovať deľba prepravnej práce pre MHD a cyklistickú dopravu? Nebolo náhodou predmetom zadania aj ekonomické posudzovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry a dopranej služby? Aby skôr neprofesionáli sediaci v mestskom parlamente mohli kvalifikovane rozhodovať o budúcom „udržateľnom rozvoji“
mesta?
Zaujímavá skúsenosť vznikla aj okolo Nosného systému (NS) MHD v Petržalke, ktorým má byť
koľajová doprava – električková dráha s vnímaním mestského priestoru s cyklistickou dopravou.
Jednoznačne električková MHD má transformovať územie Petržalky, ktoré vytvorí mestotvorný
priestor pre potreby rozvoja mesta Bratislavy a súčasne aj pre Petržalčanov. Malo ísť o urbanizovaný priestor s prelínaním funkcií, ktoré zabezpečia nadmestské a mestské činnosti spolu
s verejnými priestormi, ktoré majú kumulovať život a priťahovať ho tak, aby pretrvával záujem
človeka v tomto priestore zostať. Musíme deklarovať náročnosť a kvalitu života mesta tak, aby
verejné priestory v celej dĺžke Petržalky priťahovali hospodársky a spoločenský život na územie
spolu so zázemím na oddych a zábavu v našom mestskom prostredí strednej línie Petržalky. Absolútnou výhodou mestského života je prelínanie sa ľudí žijúcich priamo na tomto území s ľuďmi,
ktorí tam nebývajú, ktorí prichádzajú a určitý čas chcú v tomto priestore aj zostať. Čo na to dopravná služba?
Základným nedostatkom 40 ročnej éry Petržalky je absolútna absencia a nerovnováha medzi
hlavnými funkciami mesta. Súčasnosť Petržalky nemá možnosť funkcie spájať a „miešať – dopĺňať“ a tak ich ani nevie “rozvíjať“. Základným atribútom života mesta musí byť rovnováha dvoch
základných mestských funkcií: bývania a pracovných príležitostí s ďalšími funkciami mestskej
spoločnosti, ktorými sú nároky na spoločenský život, šport a oddych. Ak si mesto definuje prioritu
územia – zóny sídelného útvaru bez potreby mestských funkcií, územie zostane degradované, nebude sa rozvíjať a uzavrie sa a zostane „betónovým sídliskom s nekvalitnou zeleňou a bez mestského ducha“.
Pri riešení komplexného projektu sa preukázal práve „aktivistický“ prístup pohľadu na riešenie
územia. Podľa takéhoto riešenia správnym nástrojom na kvalitný život je život s využitím alternatívneho druhu dopravy na úkor iných druhov. Všetko ostatné sa musí negovať, nanajvýš sa musí
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riešiť s prepojením na MHD. MHD vyrieši všetko zlo vyplývajúce z individuálnej dopravy. Požadovaná monofunkčnosť niekoľkých aktivistov veľmi zlým spôsobom ovplyvnila názor administratívy
mesta a koniec koncov sa nadštandardný priestor bude riešiť okrem koľajovej MHD len cyklistickou
dopravou pre celú strednú líniu sídelného útvaru o 145 000 obyvateľoch (trvalých a prechodne
bývajúcich). Zabudlo sa kompletne na potrebu komplexného mestského života v Petržalke. Zabudlo sa, že sa žije v mestskom prostredí a mali sa požadovať mestské funkcie v ich plnej šírke
a dopĺňajúcich sa navzájom. Momentálne sa uvažuje s realizáciou celkovej dopravy a jej služby
v dĺžke 4,5 km a vyriešením s cyklistickou dopravou vo väzbe na električku! Kde sa stratila „mestotvornosť“?
5. Mesto, mestotvorné funkcie – v ÚGD a PUM
Hlavné mesto Bratislava musí predchádzať monofunkčnosti ucelených území. V doterajšej histórii rozvoja mesta po 2. svetovej vojne sa budovali sídliská počnúc Ružinovom, začiatkom 60 rokov, Karlovou Vsou a Dúbravkou (60 - 70 roky), ktoré nemajú komplexný mestský charakter. V 70.
– 80 rokoch sa realizovala Petržalka s tým istým hendikepom, ktorá má v súčasnosti 112 000 trvalo
bývajúcich obyvateľov a asi 25 000 obyvateľov prechodne bývajúcich v podnájmoch. Všetky rozvojové územia Bratislavy vytvárali predovšetkým funkciu bývania k potrebe priemyselnej
a administratívnej funkcii mesta bez toho, aby sa dotiahli komplexne a v rovnováhe s ostatnými
funkciami mestského života v jednom priestore. Mesto Bratislava žije „separovane“: niekde sa len
býva a niekde sa len pracuje a niekde sa chodí zabávať a „žiť“. Tento štýl sa po 2-3 dekádach
„mestského“ života v Bratislave stal „normálom a štandardom“. Nie je to správne dostupnosť je
cca 10 km. Ako z toho von pri enormnom tlaku neodbornosti zo strany 3. sektora a povrchne rozhodujúcej administratívy?
Nesmie sa dopustiť, aby mesto Bratislava pokračovalo v degradácii kvalitného, všestranného života nie len na území Petržalky. Očakávalo sa, že ÚGD v svojom rozbehu na strane spracovateľa
dokáže určiť systémové a inžinierske riešenia platné pre najvýraznejší a najdôležitejší dokument
v oblasti dopravy pre mesto. Navyše výsledok ÚGD, ktorý sa preukázal ako nekonzistentný materiál z hľadiska dopravného inžinierstva a plánovania začal používať „architektúru a obsahovú štruktúru metodík EÚ pre PUM. Výsledkom je dostatočný zmätok v celej prognostickej časti. Neobstojí
úvaha, že spracovateľa donútila iná administratíva najmä tá najmenej zodpovedná spoza ďalekých
hraníc (bez zodpovednosti) doviesť svoj tím k takému výsledku. Manažment spracovateľa, ak je
profesionálny, by sa mal pozrieť do zrkadla. Mesto svojou administratívou ručí za výkon stavebného zákona a nikto iný. Spolu so spracovateľom musí napĺňať hlavnú zásadu, že územný plán aj so
svojimi výstupmi garantuje len samo mesto. Nikdy nie ministerstvo a už vôbec nie Brusel.
Vrátiac sa na riešenie alternatívnej dopravy, v našom procese analýzy cyklistickej dopravy, sa
musí deklarovať, čo spolu súvisí a dopĺňa sa. Navyše sa nikdy nedosiahne, ak napríklad navrhovaná
funkcia uceleného parku v celej dĺžke Jantárovej cesty, s funkciou oddychu a športu zabezpečí rovnováhu mestského života. Pritiahne ľudí na toto územie? Ako sa bude zhodnocovať aj hodnota
životného prostredia v súčinnosti s ekonomickým potenciálom mesta? Monofunkcia veľkého parku
toto nevyrieši a disproporcie mestského života budú naďalej roztvárať nožnice nevhodnej – nekomplexnej obsluhy územia. Týmto spôsobom sa s vysokou určitosťou jedinej funkcie bývania
s veľkou prístupnosťou na nosný koľajový systém, spolu s cyklistickou trasou pozdĺž, nebude môcť
deklarovať, že ide o „kvalitný spoločenský život mesta“. Je to inak degradácia mestského života
vôbec. Chýbať bude práve funkcia, ktorá je základom miest – hospodárske aktivity. Aj prieskum
verejnej mienky v roku 2013 deklaroval základnú disproporciu územia Petržalky: - požiadavka
obyvateľov: „ ...dostatok pracovných miest v mieste bydliska ...“ (GFK).

104

7. Bývanie versus pracovné príležitosti a atraktivita územia
Najvypuklejšia disproporcia v Petržalke je v pracovných príležitostiach. V súčasnosti má Petržalka cca 7 500 pracovných príležitostí. Práve preto Petržalčania - veľa jazdia, cestujú a stále nemajú
čas. Potvrdil to aj prieskum verejnej mienky, ktorý bol celomestský, vykonaný v júni 2013 pre projekt UNDP. Automaticky sa používa osobné vozidlo, ako nástroj efektívnosti života (pritom práve
jeho náklady v živote Bratislavčana mu radikálne znižujú životnú úroveň). Preto sa bojuje proti
všetkému čo „zaváňa“ individuálnou automobilovou dopravou, lebo doprava a jej služba sa predstavuje len ako používanie osobného vozidla. Názor mladých ľudí je aj o tom, aby im mesto postavilo dva ďalšie mosty cez Dunaj a to im stačí (?!). Tu máme možnosť vidieť, že na jednej strane
osobné vozidlo Petržalčan odmieta (na svojom území – vo svojom dvore!), ale na druhej strane ho
stále chce využívať (na inom území – u suseda). Dopustí mesto Bratislava, aby Petržalčania boli
odsúdení stále len niekam cestovať? Čo keby Petržalčania, minimálne 50% obyvateľov, malo príležitosť pracovať v blízkosti svojho bývania. Dostupnosť by bola pešo, prípadne bicyklom!!!
Čím sa definuje atraktivita územia? Ak by Petržalka mala v celej dĺžke len park (60 ha), ako sa
dosiahne, že riešené územie pritiahne ďalších 30 - 40 000 obyvateľov mimo Petržalčanov - návštevníkov, turistov, hospodársku klientelu mesta do tohto územia s cieľom, aby ľudia žili, aby mali
záujem sa sem vracať? Aby prekypoval mestský život? Aby sa napĺňala aj pokladnica mesta? Alebo
je tu názor, že to čo máme dnes aj spolu s parkom a bicyklom je ten správny mestský život pre Petržalku, pre Bratislavu? Ako sa má definovať prínos pre toto centrálne územie Petržalky? Bude to
len mestský park? Práve pre nevyváženosť základných funkcií územia mestskej časti Petržalka, bývanie versus práca, dochádza k enormnej hybnosti obyvateľstva počas priemerného pracovného
dňa. Na to, aby sa naplnili základné činnosti človeka žijúceho v Petržalke, potrebuje vykonať minimálne 4 cesty denne: 2 cesty za/do práce a minimálne ďalšie 2 za nákupom alebo podpornou činnosťou nevyhnutnou pre chod rodiny (škola, spoločenský život), pretože ju nemá na svojom území.
Samozrejme na toto využíva osobný automobil. Automaticky sa vytvoril úzus v podvedomí Petržalčana, že ak sa cestuje niekam – cestuje sa autom, pretože funkcie okrem bývania a parku nemá
„doma“. To by asi nemala byť budúcnosť okolo Jantárovej cesty – Chorvátskeho ramena. Práve
o tom je celé územie Jantárovej cesty – strednej línie Petržalky. Z hľadiska monofunkčnosti Petržalky sa preto na celom jej území vytvára (vyžaduje si) veľa jázd osobným vozidlom a MHD. Pohyb
však nie je orientovaný na vlastné územie, čo by malo byť racionálne a efektívne pre život v meste,
ale s potrebou a nevyhnutnosťou prekročiť Dunaj cez mosty na druhú stranu mesta a tam hľadať
svoj cieľ bežnej potreby a spotreby života. Aj preto sa iný – alternatívny druh dopravy v Bratislave
nerozvíja (pešia a cyklistická doprava), pretože sme si zvykli na pohyb používať predovšetkým
osobné auto, lebo nemáme zmiešané funkcie na území.
8. Urbanisticko - architektonická súťaž centrálnej osi Petržalky
Urbanisticko-architektonická štúdia (ďalej UAŠ) pod názvom „Územie centrálnej osi mestskej
časti Petržalka“ mala mať za cieľ definitívne, k trase nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NS MHD) formou električkovej trate vedenou po Jantárovej ceste, stanoviť komplexnú reguláciu pre budúci optimálny rozvoj trvalo udržateľného územia s prirodzenou saturáciou všetkých
funkcií (zmiešania bývania, práce, vzdelávania a voľnočasových aktivít) s podporou proaktívnej
dopravnej politiky a s dôrazom na tvorbu rôznorodých verejných priestorov urbánneho
a prírodného charakteru. Bohužiaľ nič sa z týchto definovaných zásad neprenieslo do ÚGD. UAŠ
definovaná v roku 2014 mala komplexne riešiť (nakoniec sa ani nerealizovala):


prerozdelenie urbanistického prostredia so zmiešanými štruktúrami na vytvorenie nových
možnosti pracovných príležitostí, služieb a bývania,



širokospektrálnu úroveň bývania pre všetky sociálne a vekové skupiny spoločnosti,
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komplexnú sieť rôznorodých (urbánnych i prírodných), hierarchicky členených verejných priestorov generujúcich atraktívne a kvalitné prostredie,



prepojenie voľnočasových, oddychových, športových i priestorov kultúrnych aktivít
v konzistentnú sieť sociálnej infraštruktúry pre celé spektrum sociálnych a vekových skupín
spoločnosti,



vytvorenie harmonického celku s jasným doriešením funkčno-prevádzkových vzťahov vo vyváženej horizontálnej i vertikálnej diferenciácií funkcií.

9. Záver
Musíme sa pozrieť aj do vlastnej kuchyne a smutno konštatujeme, že aj tu profesionalita kríva.
Najčastejšie to vidieť (a netreba to skúmať) v priestorovom cítení územia, inak vyjadreného
v číslach, t.j. kvalitatívne a kvantitatívne zhodnoteného riešeného územia a ich premietnutí do textového inžinierskeho prehľadu – však nakoniec ide o technickú tvorivú prácu. Ako asi postupoval
spracovateľ ÚGD, keď veľký a ambiciózny kolektív mal pracovať podľa zadania verejnej práce
a výsledok analytickej práce ako aj prognostický výsledok sa nenaplnil? Prečo výsledok dopravnoinžinierskej práce sa vzdialil od výstupov klasických rozborov platných v dopranom inžinierstve?
Ako profesionálne spolupracoval tím spracovateľa a objednávateľa na prognostickej časti, keď nemožno v tejto časti hľadať okrem cyklistickej dopravy žiadne súvislosti? Prečo aj MHD sa riešila len
v oblasti električkovej dopravy v uzavretom systéme bez možnosti tvorivosti? Prečo samotný objednávateľ zlyhal pri presadzovaní svojho názoru na rozvoj mesta? Veď výsledok práce ÚGD definuje udržateľnú degradáciu územia aj s jeho dopravným a prepravným riešením.
Na základe týchto zásad mala výstavba okolo Jantárovej cesty a Chorvátskeho ramena podporiť
aspekt zmiešaných štruktúr a vykompenzuje súčasnú nadmernú monofunkčnú sídliskovú štruktúru.
Mala zhodnotiť kvalitu prostredia, pridanú hodnotu prírodného priestoru Chorvátskeho ramena
(regionálneho biokoridoru), priestorovým usporiadaním a funkčným využitím zabezpečiť atraktívnosť a identitu prostredia. Mala vychádzať zo zásad ÚGD (v jeho rozpracovanosti). Dosiahnuť atraktivitu, kvalitu, dlhodobo chýbajúcu kompaktnosť, komplexnosť a súdržnosť centrálneho mestotvorného priestoru Petržalky. Ak neboli zásady v ÚGD – mali byť definované a modelované podľa
okresov mesta Bratislavy, potom sa ťažko pokračuje. Táto príležitosť tu bola.
Riešený systém mestskej, cyklistickej a pešej dopravy mal byť v súlade s požiadavkami v oblasti
bývania, dopytu po pracovných príležitostiach, s požiadavkami na životné prostredie a verejné
priestory. Súčasné trendy proaktívnej dopravnej politiky podľa zásad EÚ mali preukázať v čase postupné utlmovanie používania osobnej automobilovej dopravy, orientuje sa na zvyšovanie využívania hromadnej a alternatívnej dopravy. Diplomaticky sa však nehovorí, že sa úplne vylúči a rieši sa
nový trend monofunkčnosti. Ako ďalej?
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2. Značka Město s dobrou adresou a plánování dopravní infrastruktury
Ing. Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Úvod
Vždyť je to tak jednoduché. Stačí jen znát normy, vyhlášky a zákony a už můžeme projektovat. Ano,
stačí jen vystudovat dopravní fakultu a už bych měl rozumět dopravě a mobilitě. Život ale ukazuje,
že jednostranné zaměření v dnešní době je nedostatečné. Je třeba začít přemýšlet v širším kontextu
Neustále vzrůstající požadavky občanů po mobilitě; narůstající objem silniční dopravy, který je
spojený s růstem ekonomiky; tyto faktory jsou prvořadou příčinou zvyšujícího se přetížení silniční
infrastruktury, nárůstu spotřeby energie a jsou i zdrojem sociálních, demografických a
environmentálních problémů. Vzhledem k faktu, že doprava je v Evropě příčinou zhoršující se
úrovně znečištění ovzduší a producentem čtvrtiny emisí skleníkových plynů v EU je nutné vytvářet
sofistikované
řešení
ke
snížení
tohoto
zatížení.
Na daný stav se dá reagovat dvěma způsoby. Buď novými alternativními palivy, elektromobilitou
apod., nebo přípravou a implementací integrovaných koncepcí mobility a akčních plánů na snížení
emisí CO2.
Jaký to má vliv na projektování a plánování? Nelze už jen rozšiřovat kapacitu dopravní sítě,
zkvalitňovat dopravní prostředky, ale je potřeba dopravu také řídit a vytvářet strategické plány
udržitelné mobility. Jejich výsledkem je ale také i jiný přístup k projektování a plánování ulic.
Výše uvedené informace jsou sice všeobecně známé, ale přístup k řešení problémů je odlišný. Proto
se spojila řada partnerů, aby společně řešili problémy, které jsou jim společné, jak na národní,
regionální a místní úrovni. Jedná se o následující:
1) Obecně je nedostatek politiků, úředníků a odborníků, kteří by rozuměli pojmu udržitelná
městská mobilita. Hovoří se jen o udržitelné dopravě. Tato chyba už začíná na vysokých
školách, neboť tento obor se doposud neučí.
2) Málo se pracuje s daty zaměřených na imise CO2 z dopravy, na dopravní chování obyvatel a
na další údaje, které lépe pomohou vykomunikovat s veřejností nutnost snižování používání
aut ve městech.
3) Na národní úrovni téměř neexistují koncepční dokumenty na téma městské plány mobility,
řešící problémů v legislativě, ři dotační státní politiku, Na druhé straně městům chybí ambiciózní akční plány vedoucí ke změnám v dopravním chování, chybí koordinátoři mobility.
Na druhé straně aktivit v této oblasti je celá řada. Smart City, plán udržitelné městské mobility (tzv.
SUMP), čistá mobilita z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu, čistá mobilita z pohledu
Ministerstva životního prostředí, čistá mobilita z pohledu Ministerstva dopravy, konference
Evropský Habitat řešící i dopravu pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj, vládní program na
podporu aktivní mobility z pozice Ministerstva zdravotnictví, řešení dopravy z pohledu krajů atd.
Komu tedy přísluší řešení systému dopravní městské mobility, které zájmy by se měly
upřednostňovat? Jak se v tom mají vyznat města a jejich obyvatelé? Jak vytvořit evropské moderní
město, ve kterém je nutné řešit dopravu a mobilitu?
Právě iniciativa Město s dobrou adresou se snaží najít odpovědi na tyto otázky, ale ruku v ruce
dodává - V CENTRU POZORNOSTI MÁ BÝT MĚSTO A OBEC, KDE ŽIJE ČLOVĚK: Jeho potřeby je
potřeba řešit v kontextu všech opatření a zájmů, kdy je potřeba skloubit zájmy bezpečnosti,
parkování, tvorby veřejného prostoru s preferencí pěší, Iniciativa Město s dobrou adresou se dá
vnímat ze čtyř úhlů pohledu:
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1. Strategický plán, aneb čistá mobilita, aktivní mobilita, SUMP, či Smart Cities musí být jeho
součástí
2. Analýza jako nástroj pro pochopení průřezovosti a mezioborovosti
3. Návrhová část, design ulice a návrh dopravní infrastruktury ve městě – právě v tomto bodě se přikročí ke konkrétním projektům, které jsou často realizovány bez vazby na strategický plán a výsledky analýz
4. Komunikační strategie & Mobility management, plány mobility - vysavač prodat umíme,
dopravu a mobilitu nikoliv (tento bod ale není obsažen v tomto článku)
1. Strategický plán, aneb čistá mobilita, aktivní mobilita, SUMP, či Smart Cities musí být jeho
součástí
Víme, že sílí tlak na současná dopravní řešení, na stávající infrastrukturu i veřejný prostor. K tomu je
třeba připočítat problémy s dopravními kongescemi a s tím souvisejícími dopady na bezpečnost
provozu a dopady na životní prostředí (hluk a znečištění ovzduší). Existuje jen jediný dokument,
který dokáže propojit více zájmu – tím je STRATEGICKÝ PLÁN.
Výchozí předpoklad – uvědomění si základních problémů „českého“ prostředí
 Mnohé dokumenty nabízející řešení dopravy a mobility představují zatím západoevropskou
filozofii, která ne zcela odpovídá výchozím podmínkám ČR (například kultura dlouhodobého sledování či vyhodnocování investic, existence klíčových strategií a jednotných regulativů, sociální odpovědnost, neporozumění významu využití výhod jednotlivých modů dopravy)
 Strategický dokument v oblasti dopravy a mobility má způsobit změnu v podílu přepravní
práce, nikoliv realizovat generely dopravy, či přejít na elektrická vozidla, tak jak je to často
interpretováno v Česku
 Strategický dokument v oblasti dopravy a mobility je v Česku prioritně zaměřeny na infrastrukturní projekty (je technokratický) a podceňuje význam měkkých nástrojů, do kterých
patří i umění vysvětlit nutné změny tak, aby je občané města pozitivně přijali.
Hnacím motorem všech změn, tedy i dopravy a mobility, je politická vůle příslušných rozhodovacích
orgánů řešit její problémy. Praxe ukazuje, že ve městech je zatím málo politiků, kteří stojí za
změnami a vidí budoucnost dále než pouze své volební období, a nemají sílu a dostatek
argumentů, aby dokázali o potřebnosti změn přesvědčit své kolegy v radě a v zastupitelstvu.
Většina z nás ví, že auto potřebujeme k našemu životu, ale na druhé straně víme, že je jich někdy
přespříliš…
V Česku se zatím města bojí stanovit vizi, která by hovořila o konkrétním snížení automobilové
dopravy. Vize se může stát efektivním marketingovým nástrojem pro inovativní opatření v oblasti
dopravy a mobility. Je-li vize správně formulovaná, může mít pozitivní vliv na ekonomický růst a
zaměstnanost. Také může městům pomoci k dosažení vytčených konkrétních cílů. VIZE ale musí
být spojena s konkrétním závazkem. Vzorem nám může být Vídeň (cíl snížení IAD byl stanoven na
15% do roku 2050), Curych, či Lipsko. Velmi často hovoříme o technologiích, opatřeních, ale málo
hovoříme o skutečných změnách. Je třeba pomocím městům, resp. konkrétním politikům, aby se
nebáli ambiciózních vizí a cílů, stejně jako např. ve Vídni
Politici v tom ale nemusí být sami. Stačí jen strategické plánování otevřít veřejnosti a dalším
aktérům ve městě od samotného začátku navrhování. Pokud se má veřejnost angažovat, potřebuje
mít k dispozici relevantní informace a je třeba ji seznamovat průběžně s moderními principy
plánování a tím předcházet budoucím problémům. Součástí strategického plánu tak musí být i tzv.
Participační strategie.
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STRATEGICKÝ PLÁN je proces. Nezbytným krokem je využití celé řady evaluačních metod, např.
hodnocení dopadu a procesu, které umožňuje kvantifikovat cíle. Měření dosaženého pokroku
pomůže pozvednout plán na ještě vyšší úroveň.
Součástí STRATEGICKÉHO PLÁNU musí být také organizační nástroje. V kontextu koordinace dopravy a mobility musí být vytvořena nová pozice Koordinátora městské mobility, který v rámci svých
kompetencí a reálných možností zprostředkovává a pomáhá zajišťovat koordinaci činností, které
vedou k rozvoji městské mobility. Koordinátor by měl mít konkrétní práva a povinnosti prostřednictvím plánu udržitelné městské mobility. Vybraná podoba řešení udržitelné mobility by měla mít
ve své kompetenci plánování sítě, infrastrukturu, propagaci, služby atd. Aby se lépe zapojili občané
a zlepšil se oběh informací, může tato pozice také fungovat jako kontaktní místo a zajišťovat kontakt s veřejností. Zkušenosti z měst hovoří jasně: nezáleží tolik na tom, ve které části administrativy
je daná pozice zřízena. Mnohem důležitější je, jaká zodpovědnost a které povinnosti jsou dané
pozici svěřeny.
Prvním krokem procesu přípravy projektu je tedy jeho soulad se strategickým plánem a se zapojením veřejnosti při projednání daného projektu.

2. Analýza jako nástroj pro pochopení průřezovosti a mezioborovosti.
STRATEGICKÝ PLÁN zohledňuje také širší společenské, environmentální a ekonomické aspekty a má
také opravdu silný participativní charakter za spoluúčasti nejrůznějších partnerů, místních obyvatel
a významných zájmových skupin. O tom sice teorie hovoří, ale reálně se stávající dopravní plány
nadále zabývají primárně otázkami dopravní infrastruktury, bez její vazby na další aspekty života.
Plán chce upozorňovat na hodnoty lidské společnosti, které dnešní ekonomicky zaměřená doba
poněkud opomíjí. Jde o hodnotový systém, který určuje cestu a směr. Že se nejedná o pouhou frázi, to dokazuje i struktura členění průřezových témat. Ačkoliv jsou všechna stejně důležitá, zcela
úmyslně je na prvním místě téma sociální vyváženost a genderová rovnost , a téměř na posledním územní a hospodářský rozvoj; ze stejného důvodu se téma životního prostředí a zdraví nachází
před bezpečností. Znovu opakujeme – jejich význam je rovnocenný, ale vnímáme, že dnes se mluví
především o té bezpečnosti a ostatní témata stojí spíš bokem. Naopak vyzvednout chceme téma
Smart Cities, o kterém v současnosti slýcháváme zejména v souvislosti s novými technologiemi.
Snadno pak zapomínáme, že i značka Smart Cities je primárně o člověku. Přesně tak je nastavena
politika Vídně. Jenže v dnešní ekonomické společnosti jako by člověk měl hodnotu mezi 18 - 65
lety, kdy je ekonomicky produktivní, a ostatní věkové kategorie jsou jen na obtíž. Stejně je pak
vnímána i doprava - má sloužit hlavně pro ekonomické účely, přepravit zboží a lidi, aby z toho byl
zisk. Na tom není samozřejmě nic špatného, přesně na tomto principu je postavená i dopravní politika města Lipska - zajistit obyvatelům ekonomicky silné, prosperující město. Současně však myslí
i na to, jak si lidé v Lipsku ten život užijí.
Průřezová témata, která by měl projektant alespoň rámcově brát v potaz, jsou následující:







sociální vyváženost a genderová rovnost;
Smart City
vzdělávání
životní prostředí, zdraví ;
bezpečnost;
kvalita a dostupnost dopravních služeb a infrastruktury;
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územní a hospodářský rozvoj;
energetika;
ostatní - městská logistika, nákladní a letecká doprava

Mnohá témata dokáží dobře popsat podrobné analýzy, které pomohou poodhalit, jaké jsou
naše potřeby v dopravě, jak dostupné jsou cíle našich cest, jaké máme problémy s hlukem,
znečištěním ovzduší, nedostatkem pohybu atd. Dále je třeba provést audit, který by poskytl náhled
na současnou strategii městské dopravy a její realizaci. Díky auditu by bylo možné zkvalitnit
současné plánovací a realizační procesy i vybraná opatření v oblasti městské mobility. Jedná se de
facto o hodnocení strategických plánů a stávajících dopravních politik. Města mají k dispozici dvě
možnosti hodnocení a to prostřednictvím Místní agendy 21 nebo projektu QUEST.
K některým tématům jsou uvedeny bližší informace:
Sociální vyváženost a genderová rovnost. Města mají usilovat o to, aby byly dostupné cíle pro
všechny, aneb pozornost je věnována i sociální vyváženosti a genderové rovnosti. Pokud chceme
měnit města, musíme se na ně naučit dívat z pohledu těch, kteří tam žijí a naučit se znát jejich
potřeby. Jinak se pohybují po městě děti a teenageři, jinak cestují ženy: jiné dopravní prostředky
využívají senioři a jinak se chovají muži. Tyto údaje však nyní nejsou k dispozici, ale poskytnout je
může kvalitně zpracovaný průzkum dopravního chování, který má velkou vypovídající schopnost.
Životní prostředí, zdraví. Není dobré strašit, ale pro zdůvodnění změn je vždy dobré použít
informace o imisní zatížení města škodlivinami emitovanými dopravou (NO2, PM10, benzen, benzo
(a) pyren, Nox, CO2, CO). A nejenom to. Dále je třeba do Strategického plánu zařadit i informace, že
podpora cyklistické a pěší dopravy by neměla být spojována jen s otázkou dopravy, ale především
aktivní mobility. Důvodem je na jedné straně jednoznačně prokázaná role pohybové aktivity v
prevenci a léčbě řady chronických neinfekčních onemocnění a to jak u dospělých, tak dětí. Na
straně druhé současná alarmující evidence z oblasti pohybové aktivity, sedavého chování,
prevalence nadváhy a obezity a dalších chronických neinfekčních onemocnění. Úkolem
Strategického plánu je ale tato témata komunikovat pozitivně, nikoliv hrozbou. Je třeba zdůraznit,
že náklady z „finančních“ ztrát na lidských životech vlivem dopravních nehod jsou neskonale nižší,
než vlivem nemocí způsobených nedostatkem pohybu.
Bezpečnost. Bezpečnost silničního provozu je obecně postavena na třech pilířích – lidský činitel,
vozidlo, infrastruktura, což i ve strategickém plánu zůstává. Nicméně bezpečnost musí být
v kontextu strategického plánu řešena i z pohledu řešení mobility. Je třeba spojit zvyšování
bezpečnosti s možnými změnami v celkově dělbě přepravní práce, které chceme ovlivnit právě
strategickým plánem. Bezpečnost je dále potřeba posoudit z pohledu uličních profilů, které jsou
dnes uzpůsobené přednostně dopravní funkci ulice, zpravidla s prioritou automobilové dopravy,
která v ulicích dostává největší prostor. Dokonce i preference veřejné dopravy není obvykle
aplikována tam, kde by způsobila omezení automobilů. Hlavní ulice potřebují upravit do podoby,
které by zvýšily atraktivitu pro pobyt, chůzi a cyklodopravu. To stejné platí o vedlejších ulicích
zahlcenými parkujícími auty, s negativními důsledky na bezpečnost při přecházení a komfort
bezmotorových uživatelů obecně. V primárně rezidenčních ulicích je pro posílení pobytových funkcí
a pocitu bezpečí při chůzi či pohybu na kole na kratší vzdálenosti žádoucí realizovat plošné dopravní
zklidňování (zóny 30 km/h) včetně odpovídajících stavebních úprav.
Kvalita a dostupnost dopravních služeb a infrastruktury. Právě dělba přepravní práce by měla být
jedním z klíčů pochopení dosažení cílů Strategického plánu. Pokud chceme naplnit cíl a měnit
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dopravní chování, pak musíme nejprve porozumět číslům, která jsou spojená s dělbou přepravní
práce. Při výstupech je třeba se vyvarovat obecnému zprůměrování dat o dělbě přepravní práce. Je
třeba ji rozdělit dle vzdálenosti, do 3, 5, 10 a nad 10 km, přičemž vzdálenost do 5 km je považována
za ideální, kterou lze pokrýt pěší, cyklistickou, případně i veřejnou dopravou. Data z průzkumu
mohou pak ukázat překvapující fakt, že pro místní obyvatele je neatraktivní jízda IAD na krátké
vzdálenosti.
Územní a hospodářský rozvoj. Je známo, že územní plán výrazným způsobem ovlivňuje mobilitu
občanů. Je tedy provést i analýzu územního plánu, či územní politiky ve vztahu k dopravním
řešením, např. k veřejné dopravě v území. Je možné rozvíjet koncept „města krátkých vzdáleností“,
který je založen na principu, že územní, ale i dopravní plánování vede k menším nárokům
aglomerace na dopravu, kdy plánování vychází z „paralelního modelu”, který je založen na tom, že
každý druh dopravy je přínosný. Usiluje o vytvoření rovnovážného dopravního systému. V
dopravním plánování tedy nemá být kladen důraz na zvyšování mobility založené JEN na
automobilové dopravě, ale zejména na lepší dosažitelnost cílů cest všemi mody dopravy, které jsou
vzájemně propojené.
3. Návrhová část – design ulice a návrh dopravní infrastruktury ve městě
Strategie, bez konkrétních opatření by však byla jako vojevůdce bez armády. Strategický plán tak
v návrhové části určuje konkrétní cíle a opatření, které jsou realistické s ohledem na současnou
situaci ve městě a jejím okolí. Opatření sice vychází z finančních možností města dle rozpočtových
kapitol a externích zdrojů, ale peníze by měly směřovat na vybudování efektivní infrastruktury, v
jejímž rámci se bude přepravovat co největší počet osob, za co nejnižší možné náklady. Na proces
projektování a plánování by se tak mělo dívat ještě jinak, než jen z pohledu norem, vyhlášek a
zákonů. Co takhle z pohledu nového termínu „designu ulice“?
Termín design obvykle vztahujeme na oblast módy, vzhledu a estetické stránky, nebo na změnu
vlastností toho, co je na povrchu. Design, který se týká města, jeho veřejného prostoru, jeho ulic a
pohybu v nich, bychom však měli chápat jako finální výsledek řetězce aktivit a událostí. Řetězce,
který začíná přijetím veřejné politiky mobility, a pokračuje přes detailně zpracovaný plán udržitelné městské mobility až k jeho realizaci. V tomto ohledu je design ulice výsledkem řetězce politických, plánovacích a realizačních aktivit. Celková koncepce prostoru ulice tedy zahrnuje vývoj celého designu a jde o “produkt nakumulovaný v čase”, který odráží životní styl obyvatel daného
místa, způsob, jakým prostor ulice využívají, a jejich chování a zvyky v oblasti mobility.
Design ulice je jak jedním z konečných výstupů strategie mobility, tak i procesem sám o sobě. Toto
chápání se opírá o nutnost integrovat více různých zájmů a omezení do koncepce uličního prostoru. Před pěti či šesti dekádami byla koncepce městských ulic založena na principu jakéhosi smíru,
který zajišťovala infrastruktura oddělující rychlost vozidel od bezpečnosti všech ostatních uživatelů
prostoru. Ulice byla po dlouhou dobu vnímána jako prostor spojující různé destinace, který využívá
pouze motorová doprava. Tento přístup se však změnil, v současnosti už ulici nevnímáme jen jako
dopravní koridor, ale jako jedno z nejživějších interaktivních míst ve městě. Design ulice by tedy v
zájmu všech uživatelů a způsobů využití měl zohlednit nejen normy, které vyžaduje motorová doprava, ale i funkční, ekonomická, sociální a estetická kritéria, jako jsou:




ekonomická životaschopnost obchodů umístěných podél ulice;
fyzický komfort obyvatel v okolí (zejména hladina hluku a znečištění);
bezpečnost dětí, které jdou do školy pěšky nebo si hrají na chodníku;
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pohodlí starších osob nebo osob s omezenou mobilitou při pohybu ulicí a při jejím přecházení;
celková atmosféra ulice.

Stručně řečeno je design ulice procesem, protože projektant by neměl svou koncepci založit výhradně na technických argumentech, ale i na jejich vzájemné korelaci, a zároveň by měl zohlednit
další kritéria ze souvisejících oborů.
Design prostoru ulice by měl být jedním z výstupů ucelené politiky mobility. Ulice by měla nabídnout možnost pohodlného užívání všem uživatelům, ať už jdou po ulici pěšky, jedou na kole nebo v
autě, sedí a pozorují, jedí, mluví atd. Současně by se design ulice měl přizpůsobit místním daným
podmínkám a integrovat všechny způsoby dopravy, které si uživatelé přejí používat.
Nicméně bez ohledu na to, jak je prostor ulice kvalitně zkoncipován, nemůže determinovat volbu
dopravního prostředku lidí. Může zvýšit atraktivitu určitého způsobu dopravy, může uživatelům
pomoci objevit, jaké jsou přínosy prostoru městských ulic, ať už v nich provádíme aktivity nutné
(např. přemísťujeme se z bodu A do bodu B), nebo společenské či volnočasové (např. stravujeme
se ve venkovních zahrádkách restaurací, bavíme se ve skupině, sedíme a povídáme si na lavičce
atd.), ale design samotný nesmí určovat naši dopravní volbu. Dále také musí být v souladu s jinými
obory, jako jsou územní plánování, mobilita, kampaně na podporu udržitelné dopravy, omezený
přístup vozidel, management parkování apod.

Příklady
Bylo, nebylo. Ale spíše bylo, než nebylo. Pohádka o jedné "cyklostezce".
Začalo to nevinným dotazem na město? „Ta cyklostezka, co vede po mostě je tedy v zoufalém stavu. Právě mi psala kamarádka, že tam málem letěla kvůli tomu zvlněnému povrchu přes řídítka.
Nešlo by s tím něco dělat?“
Co čert nechtěl, most nepatřil městu: „Most je ve správě SÚS kraje, včetně chodníku a cyklostezky.
Přeposílám podnět panu xy ze SÚS".
KSUS kraje (a jedno který kraj, neboť ten přístup je velmi podobný) odpověděla: "K zaslanému
podnětu , který se týká stavebně technického stavu chodníků na mostě ev.č. 233-031 v ………. ulici,
Vám za Provozní středisko sděluji, že v rámci plánované podzimní údržby mostu budou provedeny i
výspravy chodníku a úpravy některých nerovností. Tyto práce budou provedeny do 31.10.2015.
Preventivně jsme chodník označili značkou A7a. K dané problematice si dovoluji podotknout, že
cyklostezky na mostních chodnících mostu v ..........ulici zřídilo město ………. cca před 3 roky bez souhlasu SÚS. Již v této době vzhledem ke stáří a stavebně technickému stavu mostu chodníky, které
mají povrch z litého asfaltu, vykazovaly nerovnosti. Od té doby se k této situaci s cyklisty snažíme
stavět tolerantně, i když to SÚS přináší mnoho problémů i vícenákladů. Cyklisté na úzkých chodnících způsobují správci komunikace problémy při prohlídkách mostu i při dílčích opravách a bohužel
musíme čelit i hrubým verbálním útokům od cyklistů. Tento způsob řešení cyklostezek v této oblasti
považuji z hlediska správce mostu za nevhodný a do budoucna i za neudržitelný. SÚS je z titulu své
funkce správcem silnic a mostů, nikoliv cyklostezek, které si buduje město. Na mostě byla letos provedena diagnostika a na základě zjištěných výsledků se připravuje projekt na jeho úplnou rekonstrukci, která se plánuje v nejbližších letech. S ohledem na efektivnost vynakládaných nákladů se na
mostě provádí nejnutnější údržbové práce a rozhodně se zde k zajištění komfortu cyklistů nebude
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provádět celoplošná oprava chodníků. Po dobu rekonstrukce mostu bude tento uzavřen i pro cyklisty, takže město si musí své cyklostezky přeložit do vhodných tras a ze svého pohledu správce mostu
a po negativních zkušenostech s cyklostezkami doporučím, aby se na zrekonstruovaný most už cyklostezka nevrátila a chodníky, které jsou odvozeny od slova „chodit“, opět sloužily svému účelu a
pro potřeby jeho správy a údržby."
Město reagovalo následovně: „Vážená paní, jistě jste si všimla, že město již před cca 10 lety postavilo vedle mostu lávku pro chodce, aby eliminovalo nebezpečný smíšený provoz vozidel, chodců a
cyklistů na úzkém mostě. V koncepci cyklistických tras v úseku ……. má most přes řeku nezastupitelné místo v tom smyslu, že jsou po něm vedeny samostatné cyklistické pruhy, v tomto čase umístěné na bývalých chodnících, na které navazují nedávno vybudované pruhy v ulici. Můžeme mít na
cyklisty ve městě různé názory, faktem je, že zde jezdí (a právě v tomto místě se jedná o významnou
a frekventovanou trasu), a proto jim musíme infrastrukturu přizpůsobit. Cyklista je účastník silničního provozu právě tak jako řidič motorového vozidla a bezpečnost provozu by měl mít na zřeteli
každý správce komunikace. Vítám informaci o připravované rekonstrukci mostu, neboť jeho dnešní
stav jistě není optimální. Zrušení cyklistických pruhů je však vzhledem k vybudovaným návaznostem
vyloučené. Pokud bude pro správce mostu výhodnější, není nutné držet umístění pruhů na zvýšených chodnících a je možné navrhnout vyhrazené pruhy podél vozovky. Jestli je výhodnější současný
stav povrchu chodníků řešit celoplošnou opravou a nebo dílčími opravami si musí vyhodnotit správce mostu. V každém případě není až tak důležité, jestli na přidružených pruzích chodí chodci nebo
jezdí cyklisti, důležité je, aby v mostě nebyly díry."
Velká Bystřice - znáte toto město? Pokud ne, tak brzy o ní uslyšíte
Velká Bystřice leží kousek od Olomouce. Velkou mírou se zasloužila o vybudování cyklostezky údolím řeky Bystřice a opravdu stojí za to si ji projet. Ale o tom dnešní zpráva není.
Ve čtvrtek 5.11.2015 se na radnici ve Velké Bystřici uskutečnilo jednání o studii zklidnění dopravy v
tomto městě. Mimo jiné se také diskutovalo o průtahu silnice III. třídy obcí. K čemu má sloužit průtah? Má zajistit bezpečnost a plynulost dopravy. Ano, toto je výklad prakticky všech KSÚSek, či
ŘSD. Ale stále častěji sílí hlasy z měst, že stejnou komunikaci chtějí také využívat místní a ke všemu
ještě na jízdním kole. Jezdí zde babičky, dědečkové, muži, ženy, děti, prostě všichni. Pro koho je
tedy určen průtah? Někdo by mohl říci, že pro všechny, ale když každý jede jinou rychlostí, pak je
problém. Město neváhalo ani minutku. Studie musí být udělána tak, aby především zpomalila dopravu a zajistila bezpečnost svým občanům, tedy těm, co jezdí na kole. Dělat pro ně zvlášť cyklostezky by bylo kontraproduktivní a po chodníku se jezdit nesmí.
Není tedy divu, že studie přichází s návrhem zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty a pokud projde změna legislativy, tak i s realizací víceúčelového pruhu pro cyklisty. Ale až se bude realizovat projekt, jak na to bude reagovat KSÚS Olomouckého kraje? Možná i proto chce město Velká
Bystřice vstoupit do Asociace měst pro cyklisty, aby bok po boku s dalšími městy kraje mohla lépe
prosazovat toto řešení. Lehké to mít nebude. Vždyť ani město Olomouc není zatím schopné prosadit cyklistické pruhy na komunikaci, která je široká téměř 15 m? Nepřipomíná vám to včerejší novinku?
Závěrem si dovolujeme připojit pár vět z vyhledávací studie:
Jízdní kolo je vozidlo a cyklista je řidič. Základní výchozí situací pro jízdu na kole je pohyb ve vozovce při pravém okraji, společně s automobilovou dopravou. Cílem integračních opatření je zajistit
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bezpečné soužití oběma skupinám – řidičům motorových vozidel i cyklistům. Čím jsou rychlosti a
intenzity motorových vozidel nižší, tím menší jsou i odlišnosti jejich pohybu oproti jízdním kolům.
Uživatelé zde mohou snadno sdílet stejný dopravní prostor. Naopak, čím jsou intenzity a rychlosti
motorové dopravy vyšší, tím vyšší je požadavek na vzájemné oddělení: nejprve pouze mírnější optické, následně raději fyzické.
Základním principem integračních opatření je „podkreslení“ průjezdu jízdních kol ve vozovce. Tato
opatření jsou provedena zpravidla tam, kde by se cyklista pohyboval automaticky ve společném
provozu, tj. i bez jejich realizace. Přestože smysl integračních opatření je nezpochybnitelný, stále u
odborné veřejnosti převládá názor, že jakékoliv integrační opatření je nebezpečné. Ve výsledku se
proto buď dělají „násilně“ segregační opatření v podobě oddělených cyklostezek, kde často vznikají konflikty mezi cyklisty a chodci, anebo se naopak nedělají žádná s odůvodněním, že to norma
neumožňuje. Řešení je přitom v přerozdělení dopravního prostoru na vozovce.
Koncept řešení vedení cyklistů v přidruženém prostoru (stezka pro chodce a cyklisty společné nebo
oddělená) při vysokých intenzitách cyklistů i chodců je nevhodný s velkým množstvím bezpečnostních rizik (vzájemná kolize chodců a cyklistů, problematické vyjíždění vozidel přes vjezdy do vozovky, velké množství křižných bodů).
Vybrali jsme si dva příklady z menších českých měst - Nymburk a tzv. hanácké Benátky Litovel. U
každého si hrajeme s představou, jak asi město bude vypadat za dva roky. Příklady nás ale mohou
také něco naučit. Vždyť takto učil už i Jan Ámos Komenský. Škola hrou či příkladem nás může naučit uvažovat v souvislostech. A právě tady je ten základní problém. Na českých školách se učíme
spíše memorovat, než rozebírat problém a uvažovat v souvislostech. Problematika života ve městech se v celé své šíři nikde nevyučuje. Můžeme se inspirovat prostřednictvím švédských on-line
kurzů. Aby byla nastartována změna, tak ruku v ruce s tímto webovým portálem byla zprovozněna
i první verze české akademie městské mobility. Ale to je jen informace pod čarou, aby bylo zřejmé,
že změna je postavena na solidních základech.
Jakým městem se může stát NYMBURK?

Centrum města Nymburk je spíše jedno velké parkoviště než příjemné ulice, ve kterých by člověk
zpomalil či chvíli spočinul. Ulice jsou plné zaparkovaných aut, lidé rychle nakoupí a rychle odjíždí nic víc zde na ulici v podstatě zažít nelze. Přesto je Nymburk městem cyklistů, i když prostor pro
cyklostezky a cyklopruhy na ulicích téměř není.
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Jak vyřešit danou situaci? Město Nymburk mělo štěstí. Mohlo odkoupit pozemky u vlakového nádraží, kde se může udělat velká parkovací plocha. Sem se pohodlně vejdou skoro všechna auta z
centra a z přilehlých ulic. Co s uvolněným uličním prostorem? Necháme zde
A) prostor opět pro další parkování, nebo zde
B) zřídíme cyklistické pruhy a širší chodníky?
B) je správně. Držíme palce nejen vedení města, ale i obyvatelům.
LITOVEL

Říká se, že v Litovli se snad každý narodil s kolem. Není tedy divu, že starosta chce zlepšit podmínky pro své občany, kteří jezdí na kole, včetně seniorů, pro které se kolo často stává jediným možným dopravním prostředkem. Mezi prioritami je i řešení křižovatky ul. Dukelská a Palackého, kde
chybí jakékoliv opatření pro cyklisty – ti zde jsou ponecháni svému osudu "poraď si sám", přestože
šířka vozovky umožňuje zrealizovat velmi přívětivé řešení i pro cyklisty. Celé místo je třeba vyřešit
komplexně, včetně připojení důležitého tahu směrem od náměstí a návaznosti z ul. Dukelské (připojuje se od severu). Tato křižovatka je ovšem součástí krajské komunikace (sil. II/449), která se
nyní bude rekonstruovat. Jaké bylo překvapení starosty, že se na cyklisty při zadání projektové
dokumentace nepamatovalo. Teď se celá situace řeší, za dva roky budeme moudřejší.
Vyplývá z toho tedy vzkaz pro kraje – když rekonstruujete krajskou komunikaci, ptejte se města,
zda nepotřebuje řešit i podmínky pro cyklodopravu. Bez vzájemné komunikace vznikají zpravidla
špatná řešení.

Literatura:
 Článek vznikl na základě podkladů, na jejichž základě byly definovány závěry konference
Město s dobrou adresou ( 19.-21.4.2016, Kouty. Ledeč nad Sázavou)
 RYE, T., SCOTNEY, D. TRANSPORT LEARNING, training module 1 “Parking space management, access restriction and speed control”, 2012


FGM-AMOR TRANSPORT LEARNING, training module 7 “Design and implementation of
sustainable mobility, 2012
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3. Spoločné zóny z hľadiska cyklistickej a pešej dopravy
Ing. Anna KOLLÁROVÁ, Slovenský zväz stavebných inžinierov

Abstrakt
Popri peších a obytných zónach patria stále viac a viac aj spoločné zóny medzi účinné nástroje
ukľudňovania dopravy v sídlach. Ich správna aplikácia si pritom vyžaduje znalosť viacerých
dopravnoinžinierskych koncepčných zásad a uplatnenie technicko–organizačných opatrení pri ich
realizácii. Osobitne sa to týka prevádzkových podmienok zabezpečenia preferencie chodcov
a cyklistov a zníženia rýchlosti motorových vozidiel.
V príspevku a jeho prezentácii sú na príkladoch zo zahraničia uvedené niektoré princípy a riešenia
hlavne pešej a cyklistickej dopravy. Cieľom je prispieť k zvýšeniu odborného záujmu o ďalší rozvoj
takýchto zón v našich podmienkach.
Úvod
Zabezpečenie dopravnej obsluhy sídla, vyplývajúce z jeho funkcií, je jedným z determinujúcich
obmedzení rastúcich snáh o jeho humanizáciu. Prieskumy a analýzy súčasného stavu sú preto
vstupnými a neobíditeľnými pre posúdenie možnosti zmeny a nápravy tohto stavu.
Motorová doprava aj u nás v posledných desaťročiach spôsobuje enormné a často
už nezvládnuteľné plošné nároky na verejné priestory, mestské komunikácie, námestia, a to bez
ohľadu na ich veľkosť a pôvodnú funkciu. Zatiaľ však v praxi prevažuje, ak už aj nie plná podpora
ďalšieho rastu áut, tak aspoň zvýšená pozornosť veľkej časti odborníkov a samospráv hľadaniu
možností, ako požiadavky motorizmu, a to nielen dynamické, ale aj statické, v mestách
uspokojovať alebo eliminovať.
Pešia doprava je vymedzovaná na chodníky, a ak chýbajú (najmä v menších sídlach), tak chodci sú
“odkázaní” na málo bezpečné spevnené i nespevnené krajnice ciest. Chodníkom, ich budovaniu
a údržbe, ako líniových dopravných stavieb, sa doteraz venuje len minimálna, resp. prakticky
žiadna pozornosť. Pri nových budovách sa nedodržujú požadované šírky ani priečne sklony, ba
dokonca sa schodmi a rampami - vstupmi do budov - ešte uberá z ich plochy (na úkor bezpečnosti
chodcov/cyklistov), uličná zeleň a stromy sa likvidujú, a bez náhrady sa zriaďujú na nej parkovacie
plochy pre autá.
Nemotorová doprava, u nás tradične najrozšírenejšia ako cyklistická, po určitom útlme opäť
naberá na atraktivite nielen ako rekreačná doprava, ale bicykle sa využívajú pri denných cestách
za prácou, vybavenosťou, do škôl a pod. Popri intenzívnom budovaní cykloturistických
trás v extravilánoch sa cyklotrasy v sídlach už nielen “zakresľujú” do územných plánov, ale aj
realizujú. Často ale nekoncepčné budovanie ich infraštruktúry a vybavenosti sa realizuje na úkor
ochrannej zelene, zaberá zvyšky ešte “voľných” verejných plôch alebo uberá chodcom časť z ich
priestorov. Pritom zásahy do vozoviek prednostne ovládaných autami, napr. budovaním
cyklopruhov namiesto alebo v nich, sú len ojedinelé. Cyklistická doprava sa, aj napriek dlhodobo
známym možnostiam jej celoplošného riešenia v zónach, stále “rieši” cez obce aj popri, alebo po
hlavných dopravných ťahoch .
Tu sú preto veľké možnosti, okrem už existujúcich alebo plánovaných peších či obytných zónach
a zónach T 30 aj pre rozširovanie, odborné navrhovanie a zriaďovanie ďalších ucelených nových
spoločných zón.
Definícia
Spoločná zóna je vytváraná vo verejných priestoroch, na určitom úseku miestnych komunikácií
alebo ich časti, vo vhodnej na to odborne posúdenej zóne mesta, aglomerácie. Je zameraná na
skvalitnenie pohybu všetkých účastníkov premávky s určitými plošnými obmedzeniami motorovej
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dopravy.
V tejto zóne chodci majú absolútnu prednosť a právo pohybovať sa vo vozovke, a to aj vtedy, ak v
ulici existujú chodníky. Chodci majú absolútnu prednosť pred vozidlami, rýchlosť ktorých je vo
väčšine štátov obmedzená na 20km/h - max. 30km/h. Vozovky sú prevažne obojsmerné len pre
cyklistov (s výnimkou rôznych úprav dopravnými značkami, umiestnenými so súhlasom polície).
Cyklisti musia ale rýchlosť max. do 20km/h bezpodmienečne dodržiavať, prípadne, podľa intenzity
chodcov, ju znižovať, alebo dokonca musia zosadať z bicykla. Vstup a výstup z tejto zóny je
označený dopravnou značkou, a celá zóna je priamo budovaná alebo upravovaná tak, aby bola
v súlade najmä s obmedzením rýchlosti.
Zavedenie tohoto druhu upokojenej dopravnej zóny svojím charakterom vytvára prepojenie
prevádzkového režimu medzi pešou zónou, obytnou zónou a zónou 30. Cieľom je zabezpečiť
vyššiu atraktivitu a bezpečnosť pre všetkých užívateľov verejného priestoru sídel tam, kde väčšinou
prevládajú jednak celodenné obchodné a kancelárske aktivity v priľahlých budovách, jednak
atraktivity v historických jadrách, centrálnych parkoch, športových areáloch
a pod. Vo
veľkomestách existujú snahy o rozdrobenie funkcie týchto ukľudnených zón na ďalšie “podzóny
a ulice s osobitným režimom”, napr. na prevažne cyklistické, školské a pod., s doplňujúcimi
urbanisticko-architektonickými, dopravno-prevádzkovými a funkčne odlišnými, špecifickými a
charakteristickými prvkami. Prelínajú a menia sa funkcie pôvodne jednoznačných obytných
a peších zón, pričom po ich rozšírení o spoločné zóny a o zóny s T 30 sa už napr. celé štvrte
holandských, francúzskych, švajčiarskych a ďalších zahraničných miest stávajú zónami bez áut,
cyklisticko-pešimi sídlami. Z dopravnoinžinierskych hľadísk ich riešenia je však v nich podstatným
zabezpečenie dodržiavania požadovanej nižšej rýchlosti vozidiel a úpravy priorít pohybu
chodcov, cyklistov a hendikepovaných občanov.
Preto spoločné zóny sú vo svete s úspechom zavádzané najmä v sídlach, kde miestna premávka
prevyšuje tranzit motorových vozidiel presunutých na obchvaty, kde je postačujúca sieť HD a je aj
zaistená pešia dostupnosť k jej zastávkam, kde cyklistická doprava všedného dňa je už nielen
bežná, ale má aj adekvátne možnosti ďalšieho budovania infraštruktúry a vybavenosti. A obyvatelia
sú tak motivovaní vzdať sa bežného každodenného používania áut po sídle.
Cieľom spoločných zón je zabezpečenie tých časti verejného priestoru, v ktorých sa denne
odohráva pohyb, v ktorom prevažuje najmä miestny život, vylučuje sa tranzit, ale je v ňom
prítomná aj nevyhnutná motorová doprava – cieľová, zdrojová, obslužná. Často sa do nich vchádza
z pešej alebo obytnej zóny. Je tu prednostne prítomný chodec, pričom ostatní účastníci premávky
sa s ním delia aj o vozovku. V tomto priestore nie je ale pritom možné, dokonca ani žiaduce,
zakázať premávku vozidiel (motorových a rôznych nemotorových), aj keď chodci majú prednosť
pred všetkými vozidlami, s výnimkou hromadnej, hlavne koľajovej dopravy, a to kvôli bezpečnosti.
Deľba komunikácie prebieha formou koexistencie chodcov a pomaly idúcich vozidiel často priamo
v strede ulice, ak to šírka ulice dovoľuje, bez ohľadu na to, či je tam aj chodník! Prioritou je
zachovať súvislý dostatočne veľký priestor a vyhradiť ho na plynulý pohyb chodcov. Pojem
“spoločný” zdôrazňuje, že možné kolízie musia byť riešené nie silou, ale správaním sa, najmä
vodičov aut, ohľaduplným voči zraniteľnejším účastníkom premávky. Možnosť prítomnosti
menšieho počtu motorových vozidiel v ňom zostáva, lebo neexistuje selekcia, čo sa týka ich
prístupu do/zo zóny (s výnimkou dovolenej tonáže vozidiel). Ide teda o deľbu verejného priestoru
(komunikácie), ilustrujúcu princíp opatrnosti silnejšieho (vozidlo – motorista, ale aj cyklista) voči
slabšiemu (chodec, imobilný človek). Nízka rýchlosť áut by mala pritom uľahčiť a ešte zvýšiť
atraktivitu každodenného používania bicykla, t.j. spolužitie všetkých dopravných prostriedkov
v jednom, dopravne ukľudnenom priestore, napr.
funkčne zmiešanej štvrte, s prevahou
obchodných aktivít, úradov, škôl, športovísk, kde ale súčasne existujú aj obytné domy
a individuálna bytová zástavba, najmä v starých častiach mesta.
Hoci našim odborníkom je už dlhodobejšie teoreticky známy obsah a funkcia spoločnej zóny (v
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ČR “zdílená zóna”) samotný jej názov v SR je stále “mimo legislatívy”. Pritom ale už dávno aj
v mnohých našich mestách sa stretávame s prevádzkovými pomermi dopravnej obsluhy, ktorých
fungovanie je veľmi podobné premávke spoločnej zóny. Dokonca viaceré pešie zóny sa postupne
zmenou svojich funkcií, ďalšou obchodnou “dovybavenosťou” či požiadavkami na prejazd cyklistov
(vybudovanie cyklotrás vo vnútri pešej zóny ?), parkovaním áut a bicyklov, rôznymi výnimkami,
ale hlavne nedodržiavaním (!) príslušných dopravných značiek,
stávajú neorganizovaným
“predobrazom” dopravne upokojených priestorov, vhodných na legálne zavedenie organizácie v
zmysle spoločnej zóny.
Ďalší vývoj zahraničných predpisov je príležitosťou na zlepšenie ich odlíšenia a uplatňovania
v našich podmienkach. A to nielen čo sa týka zohľadňovania pravidiel pohybu v takýchto zónach,
ale aj akceptovania rôznych modifikácii (napr. elektrobicyklov) a ďalších nových druhov
nemotoristickej dopravy, prepravných prostriedkov zaisťujúcich pohyb hendikepovaných osôb,
štvorkoliek a pod.
Spoločná zóna – história vzniku a jej uplatnenie
Ak sa chceme vracať do minulosti (napr. k holandským woonerfom), spoločná zóna bola po
prvýkrát použitá Švajčiarmi. Potom takéto riešenia prevzali Belgičania, s rôznymi variantmi, aj čo
sa týka úprav predpisov. Termín “de rencontre” kladie dôraz na fakt, že funkcia týchto zón spočíva
vo vytvorení takého vzťahu medzi účastníkmi premávky, ktorý umožňuje riadiť sporné využívanie
verejného priestoru tak, že prioritu dostáva slabší (chodec), následne za ním, no s určitými
obmedzeniami, cyklista a rýchlosť vozidiel je redukovaná na 20 km/h.
Francúzska zákonná definícia je trochu odlišná, no tieto odlišnosti sa týkajú skôr detailov. Tri
základné pravidlá, ktorými sú prednosť chodcov, obmedzenie rýchlosti vozidiel na 20 km/h
a parkovanie, povolené len na určených miestach, sú spoločné pre mnohé európske krajiny
s veľkými objemami cyklistickej dopravy všedného dňa. Uľahčujú sa nimi
hlavné problémy
dopravnej obsluhy a pohybu osôb v historických mestách s kumuláciou rôznych funkcii na malom
priestore centrálnej mestskej zóny a rastúce tlaky zo strany dynamickej a statickej motorovej
dopravy (na parkovanie).
Švajčiari a Belgičania majú odlišné označovanie spoločnej zóny. Vo Francúzsku prednosť dostala
voľba odlišného značenia, ale blízkeho tomu, ktoré tieto dve krajiny, s voľnosťou označovať rozdiel
od obytnej ulice alebo mestského dvora (cour urbain), používajú v súlade so Ženevskou európskou
dohodou o cestných dopravných značkách z 1.5.1971.
To znamená, že tak vo Švajčiarsku, ako aj v Belgicku, spôsoby presunu chodca a automobilu sú
uvedené na dopravnej značke. Vo Švajčiarsku obmedzenie rýchlosti na 20 km/h je vyznačené na
dopravnej značke. Na rozdiel od týchto dvoch krajín, na značke sa neobjavuje dieťa. Cyklista sa
samozrejme objavuje na francúzskej dopravnej značke, zatiaľ čo, naopak, dom a jeho spoločný
chodník zo značiek zmizli, nakoľko spoločná zóna je už aj v strede mesta, a nie nevyhnutne
v zmiešanej, príp. v pôvodne len obytnej štvrti.
Okruh spoločnej zóny a jej zariadenia je vo viacerých štátoch daný priamo nariadením, úpravou
príslušnej časti zákona príp. vyhlášky, a rieši sa na návrh dopravných inžinierov v jednom tíme spolu
s architektmi–urbanistami a ostatnými zainteresovanými profesiami, s dopravnou políciou, po
konzultácii so správcom dotknutej komunikácie, a po súhlasnom stanovisku predstaviteľa mesta,
ako aj po adekvátnom oboznámení sa obyvateľov s týmto zámerom.
Spoločná zóna je teda nielen verejný priestor komunikácií, ktorá môžu byť vytvorené z jednejdvoch ulíc, ale môže zahŕňať, čo je častejší prípad, námestia a komplex komunikácií rôzneho typu,
významu a funkcie (okrem tranzitnej dopravnej). Môže byť viac alebo menej rozsiahla, tak aby
vyhovovala akčnému rádiusu dostupnosti chodca/cyklistu v možnej kombinácii s MHD podľa
predom spracovanej koncepcie dopravnej obslužnosti celého mesta, existujúceho/plánovaného
rozloženia funkcií a aktivít (podľa našej legislatívy v zmysle a v súlade s ÚPD a DID).
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Hlavné typy možných situácií :
- miesto koncentrácie obchodov, verejných služieb, kultúrnych zariadení, vyvolávajúcich prítomnosť veľkého počtu chodcov a cyklistov;
-

ulica, alebo komplex ulíc v strede starého (napr. historického mesta), kde je žiaduce zachovať dopravnú obsluhu a zároveň uprednostniť voľný pohyb chodcov, miestnych alebo turistov;

-

miesto premávky hromadnej dopravy, plodiacej prúdy chodcov (centrum, veľké predstaničné námestia, hlavné námestie, atď.);

-

miesto, kde kolízie chodcov s ostatnými účastníkmi premávky vnútri zóny 30 si vyžadujú
dať reálnu prednosť chodcom a cyklistom, zvýšiť ich bezpečnosť pri znížení rýchlosti vozidiel na 20km/h;

-

miesto kolízií medzi chodcami, a ostatnými účastníkmi premávky, keď súvislosť pešej zóny
musí byť prerušená za účelom prejazdu motorových vozidiel, keď je potrebné zachovať
prioritu a prednosť chodcov/cyklistov;

-

obytná ulica, (alebo ulica “deľby spoločného priestoru”), keď štvrť je málo priepustná alebo
nevhodná pre presun dopravy do zvyšku aglomerácie;

-

ulica s určitým dopravným významom, ak je príliš úzka na zriadenie dostatočne širokých
chodníkov, aby boli dodržané pravidlá prístupnosti osôb s handikepom a bezpečný pohyb/jazda cyklistov a iných vozidiel na základe analýzy ich objemov a smerovania (zdroj cieľ).

S týmito obmedzeniami treba počítať bez toho, aby sme brali do úvahy prípadné parkovanie.
Existencia pešieho chodníka, zbaveného akýchkoľvek prekážok, ak je to v danom priestore
možné, musí mať prednosť aj pred obojsmerným pohybom cyklistov v jednosmerke a pred
parkovaním áut a bicyklov na verejnom priestore vo vnútri zóny.
Záver
Dodržanie prísne povinnej rýchlosti vozidiel, spolu s venovaním pozornosti prednosti chodcov,
predpokladá, že spoločná zóna bude pravdepodobne v mnohých malých a stredne veľkých
mestách spočiatku málo rozsiahla. S výnimkou uplatnenia zásadných zmien v prerozdelení
dopravného priestoru, otvorených v svojom fungovaní voči zvyšku aglomerácie, historickým
štvrtiam, alebo ostatným, ukážkovým prípadom “dopravne ukľudneného mesta”, spoločná zóna
pravdepodobne nepokryje kilometre komunikácií. Ide potom skôr o plošnú úpravu verejných
priestorov, kde musia byť vyriešené závažné kolízie nemotorovej a motorovej dopravy, ktoré sú
dostatočne obslužiteľné pešou, cyklistickou a hromadnou dopravou, a kde aj obyvateľstvo je
s takýmito “obmedzeniami” motorovej dopravy vopred oboznámené, a ich aj následne
rešpektuje.
Literatúra/Zdroje
tvoria súčasť prezentácie príspevku.
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SPOLOČNÁ ZÓNA - FOTO
Pripájam iba niekoľko prevzatých foto zo zahraničných podkladov, ktoré by som chcela premietnuť
v rámci prezentácie svojho príspevku na konferencii

Úzka cesta – (foto CETE Nord Picardie)

Miesto polymodálneho spojenia –
(foto CETE OUEST)

Námestie v mestskej štvrti – foto CERTU

Hlavné námestie – foto CERTU

Ulica s koncentráciou obchodov

Miesto kolízií, prerušenie pešej zóny spoločná
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zóna v Bruseli. ( foto LREP)

Ulica „deľby spoločného priestoru“ v IBV

Ulica v historickej štvrti –
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4. Kvalita ovzdušia vo vybraných obciach Žilinského a Moravsko-sliezskeho kraja
ovplyvnená cestnou dopravou
Doc. Ing. Daniela Ďurčianská Ph.D., Ing. Dušan Jandačka Ph.D., , Stavebná fakulta ŽU
v Žiline, RNDr. Jan Bitta Ph.D., VŠB – TU Ostrava

Abstrakt
V roku 2014 Stavebná fakulta ŽU v Žiline v spolupráci s Institutem environmentálních technologií
VŠB TU Ostrava ukončili riešenie projektu zameraného na skúmanie príčin zhoršenej kvality ovzdušia v československom pohraničí Moravsko-sliezskeho a Žilinského kraja.
V rámci projektu bol vytvorený dopravný model záujmového územia, ktorý spolu s ostatnými
vstupnými dátami bol použitý pre model znečistenia ovzdušia. Model znečistenia ovzdušia bol doplnený a konfrontovaný s reálnymi imisnými meraniami v teréne, ktoré sa v rámci projektu realizovali. Príspevok popisuje výsledky projektu o znečisťovaní ovzdušia cestnou dopravou vo vybraných
obciach a výsledky monitorovania ovzdušia ovplyvňovaného cestnou dopravou.
1. Úvod
Na pracovisku autorov sa dlhodobo venujeme
problematike znečisťovania ovzdušia pozdĺž
cestných
komunikácií
v súvislosti
s pôsobením automobilovej dopravy. Okrem
modelovania dopravy a modelov rozptylovývých štúdií vykonávame aj rozsiahle doplnkové
merania kvality ovzdušia za účelom popisu
kvality ovzdušia v regióne a analýz príčin jeho
znečistenia [1, 2, 3, 4] .
Pokiaľ sledujeme výsledky publikované Európskou environmentálnou agentúrou (EEA,
2015), Slovensko a Česko sa nachádza
v oblasti, kde tuhé častice PM10 dosahujú
hodnoty 50 až 75 µg/m3, čo je
nad úrovňou imisného limitu (Obr. 1, 2)
Obr. 1: Koncentrácie PM10 v r. 2013 [5]
V regióne stredného Slovenska sú okresy Žilina, Martin, Vrútky, Ružomberok a Likavka určené oblasti riadenia kvality ovzdušia, nakoľko dlhodobo v nich dochádza k prekračovaniu limitných hodnôt znečisťovania ovzdušia tuhými časticami.
EEA taktiež v svojej správe uvádza výsledky porovnania priemerných denných koncentrácií tuhých
častíc PM10 v európskych krajinách. SR a ČR sú v súčasnosti v takmer rovnakej situácii.
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Obr.2: Priemerné denné koncentrácie PM10 v krajinách EU-28 v roku 2013
(červenou je označená limitná hodnota v µg/m3) [5]

2. Modelovanie a monitoring znečistenia ovzdušia
Dopravný model v kombinácii s monitoringom v teréne sme využili aj pri riešení cezhraničného
slovensko-českého projektu. Model dopravy bol spracovaný samostatne pre slovenskú a českú
časť územia. Bol spracovaný v programe PTV VISUM. Dopravný model územia bol rozdelený na
dopravné okrsky vnútorné a vonkajšie. Pri riešení vnútorných okrskov sa pre riešenie uvažovalo aj
s gminami poľského územia. Vnútorných zón na českej strane bolo zadaných 273. Vnútorných zón
na poľskom území 141. Ďalej model uvažuje so 143 vonkajšími zónami. Model obsahuje informáciu
o intenzite dopravy 8566 úsekov. V Moravsko-sliezskom kraji bola najpodrobnejšie namodelovaná
doprava v meste Ostrava [2].
Vonkajšie okrsky boli modelované pre poľské, české a slovenské územie. Na slovenskej strane hraníc boli podrobne namodelované v ŽSK mestá Žilina a Martin a hlavné dopravné tepny kraja, nakoľko sa čerpali údaje v rámci riešenia územných generelov mesta a dopravného modelu ŽSK.
Na Slovenskom území bol najpodrobnejšie riešený dopravný model mesta Žiliny a Martina [2] .
Údaje z modelu sú postavené na mnohoročnom monitorovaní viacerých profilov a križovatiek
v oboch mestách. Model mesta rozlohou pokrýva celé územie mesta s detailnosťou riešenia obslužných komunikácií, ktoré sa riešili na úrovni generelu mesta [6]. Program ponúka detailné sieťové spracovanie územia, obsiahle funkcie analýz a prezentácií, rozhranie ku GIS programu a programové moduly analýzy pôsobenia na životné prostredie.
2.1 Výsledky dosiahnuté modelovaním
Dopravné zaťaženie riešenej oblasti je podrobne vyjadrené v hodnotách 24 hodinového zaťaženia
na jednotlivých medzi križovatkových úsekoch. Údaje boli následne použité v rozptylovej štúdii pre
modelovanie znečistenia ovzdušia na veľkých územiach programom ADMoSS (VŠB TU Ostrava) [7].
Okrem toho však bola namodelovaná aj prognóza emisnej záťaže v meste (Žilina, Martin) softvérom PTV VISUM, ktorý umožňuje riešenie aktuálnej emisnej aj hlukovej záťaže na konkrétnom úseku komunikácie alebo na križovatke. Pozitívom takéhoto riešenia je vzájomné porovnávanie údajov, ktoré slúžia ako podklad v rozhodovacom procese pri hľadaní vhodných riešení.
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Výstup na obr. 3 znázorňuje emisné zaťaženie úsekov komunikácií v meste Žilina od
dopravného zaťaženia nasledovne: NOx
[g/km], CO [kg/km] a HC [ppm].
S pribúdajúcim množstvom automobilov je
cestná doprava významným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Okrem výfukových plynov
automobily produkujú tuhé častice z obrusov
pneumatík, bŕzd a povrchu vozoviek. K tomu
sa v suchom období pridáva ešte znovu zvírený prach usadený na komunikáciách, tzv.
resuspenzia.
V rámci riešenia slovensko-českého pohraničia bol na modelovanie využitý super počítačový systém Národnej Gridovej Infraštruktúry Meta Centra (CESNET, z. s. p. o.), ktorým má možnosť disponovať VŠB TU Ostrava. To umožnilo aj v rozsiahlych územiach
pomerne podrobne umiestniť zdroje emisií,
Obr. 3 Emisné zaťaženie komunikácií mesta Žilina,
výstup PTV VISUM, výhľad 2015 [6]
rozdeliť územie a priradiť klimatické podmienky a veterné ružice [4]. Na základe tejto
možnosti boli stanovené súhrnné emisie produkované automobilovou dopravou a určené zaťaženie obyvateľstva znečisteným ovzduším.
Z rozptylovej štúdie cezhraničného projektu bola prostredníctvom využitia adresných bodov a GIS
vykonaná analýza imisného zaťaženia obyvateľstva. V roku 2012 v riešenej oblasti trvalo žilo 1 394
808 obyvateľov. Z imisných analýz vyplynulo, že 27,5 % obyvateľov v oblasti bolo zaťažených koncentráciami, ktoré prekračujú ročnú limitnú hodnotu pre PM 10 (40 μg/m3).
Z celkových 434 209 obyvateľov, ktorí v roku 2012 trvalo žili v záujmovej oblasti riešených okresov
na území SR, ich podľa výsledkov modelovania žilo 3,3% na území zaťaženom koncentráciami, ktoré prekračujú ročnú limitnú hodnotu pre PM 10 (40 µg/m3). Koncentráciami prekračujúcimi ročnú
limitnú hodnotu pre NO2 (40 µg/m3) bolo zaťažených menej ako 1,6% obyvateľov trvale žijúcich v
záujmovej oblasti. Údaje vybraných obcí sú uvedené v tab. 1. a na obr. 4.
Zaťaženie obyvateľstva v roku 2012 vo vybraných obciach imisiami PM10 v µg/m3[4]
Tab. 1
Okres
Počet
NO2
NO2
NO2
PM10
PM10
PM10
PM10
obyv.
<25-30> <30-40> nad 40 <30-35> <35-40> <45-50> nad 50
Frídek
Místek
Karviná
Ostrava

226957

13540

2491

0

30723

76284

57080

1374

254300
276511

66473
33545

12856
28865

15
3082

0
37268

3985
178459

214881
60648

35434
135

Čadca
Kysucké
N Mesto
Martin
Žilina

91710
33308

4
0

0
0

0
0

15194
1539

1257
1119

32
290

45
71

93305
152145

1878
22438

0
6830

0
10

10973
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25
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13
680
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Obr. 4 Emisie tuhých častíc PM10 z automobilovej dopravy v riešenom území [4]
2.2 Monitorovanie znečisťujúcich látok v prostredí
Súhrnné údaje o emisiách z jednotlivých modelovaných skupín zdrojov znečisťovania ovzdušia pre
záujmové územie ŽSK pre rok 2012 sú podrobne uvedené v správe projektu na http:// apcs.vsb.cz.
Všetky modelované údaje boli overené na základe nami vykonaných meraní.
Súčasťou projektu boli akreditované merania znečistenia ovzdušia vykonané mobilnou monitorovacou stanicou kvality ovzdušia Žilinskej univerzity. Merania boli realizované predovšetkým na
miestach, kde nie je sieť monitoringu dostatočne hustá na slovenskej strane územia. Podrobnejšie
bol monitorovaný cezhraničný prenos znečistenia, a to v rámci meraní v obciach pri hraničných
prechodoch Svrčinovec a Makov. Merania sa realizovali mimo vykurovacieho obdobia, smer prevládajúcich vetrov pôsobil od komunikácie k meraciemu stanovišťu, z čoho vyplýva, že hlavnou
zložkou znečistenia bola cestná doprava. Na ceste I/11 však nie je veľmi vysoká intenzita dopravy,
podiel nákladných vozidiel je v priemere cez týždeň 40 %, intenzita dopravy neprekračuje 10 tis.
vozidiel za 24hodín, aj napriek tomu dochádzalo v ojedinelých prípadoch k prekročeniu imisných
limitov tuhých častíc PM10 (obr. 5).

Obr
.5
Dis
trib
úci
a
tuh
ých
čas
tíc
pri
ceste I/11 Svrčinovec v obci [3]
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Iná situácia je napríklad v centre mesta Žilina. Dlhodobý monitoring bol vykonávaný na ulici V.
Spanyola. Pre zisťovanie množstva pevných častíc v ovzduší bola používaná referenčná metóda
podľa STN EN 12341[7]. Na meranie boli používané nízko objemové prietokové vzorkovače.
Súbežne boli merané tri frakcie tuhých častíc PM10, PM2,5 a PM1,0. Boli zachytávané na
nitrocelulózové filtre priemeru 47 mm a gravimetricky vyhodnocované. Monitorovanie ovzdušia
pozdĺž mestskej komunikácie prebiehalo v týždenných meracích cykloch v rokoch 2010 až 2013. Na
filtroch boli následne realizované chemické analýzy na zistenie obsahu vybraných 17 prvkov. Na
stanovenie prítomnej chemickej formy sledovaného prvku vo vzorke tuhých častíc boli využité
spektroskopické metódy.
Súbežne s mestským prostredím bol monitoring vykonávaný aj mimo mesta za účelom
porovnávania znečistenia ovzdušia v blízkosti komunikácií s rôznym zložením dopravného prúdu.
Mimo mesta

Mesto
PM2.510
9%

PM2.5 10
23%

PM1-2.5
23%

PM1
68%

PM1-2.5
15%

PM1
62%

Obr. 6 Porovnanie distribúcie tuhých častíc v meste a mimo mesta [8]
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Zo Správy o stave životného prostredia
SR v roku 2014 [9] vyplýva, že doprava
sa na emisiách tuhých znečisťu-júcich
látok podieľa 7% a podiel po rekalkulácii
emisií ťažkých kovov je cca 8,5%.
Najväčší
podiel
ťažkých
kovov
vyprodukovaných dopravou v roku 2013
vykazovala meď – 26,7%, olovo – 5,3%
a zinok – 7,2%. Rovnako aj u ostatných
sledovaných kovov došlo oproti
predchádzajúcim rokom k miernemu
nárastu hodnôt emisií.
Aj dlhodobý monitoring realizovaný
pozdĺž komuni-kácií v meste a mimo
mesta naznačuje, že skutočne v oboch
prípadoch sa vyskytuje vysoký podiel
Cu,
Obr. 7 Sledovanie vybraných prvkov
v meste, rok 2013 [8]
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Chemický prvok

Pb a Zn v tuhých časticiach PM10
Priemerná koncentrácia vybraných
(obr. 7 a 8). Podiel Pb a Zn je
chemických prvkov v mimomestskom
v meste aj mimo mesta takmer roprostredí PM10
vnaký.
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Obr.8
Sledovanie vybraných prvkov mimo mesta, rok 2013 [8]
3. Diskusia k výsledkom
Podľa výsledkov modelovania a analýz spracovaných v rámci projektu AIR PROGRES CZECHOSLOVAKIA došlo v roku 2012 na záujmovom území SR aj ČR k prekročeniu ročného imisného limitu
pre PM10. Na Slovensku sa to týkalo mesta Žilina a Martin. Na českej strane sa to týkalo OstravskoKarvinskej aglomerácie a Třinecka. Najvýznamnejší podiel na zvýšenej imisnej situácii v prípade
NO2 má miestna cestná doprava s príspevkom 5 µg/m3 a okolo frekventovaných komunikácií až 1020 µg/m3 . K lokálnemu prekročeniu ročného imisného limitu NO2 však nedošlo.
Naopak, v prípade tuhých častíc PM10 k prekročeniu ročného imisného limitu došlo. Na Slovensku
sa to týkalo mesta Žilina. Na českej strane sa to týkalo Ostravsko-Karvinskej aglomerácie
a Třinecka. Najvýznamnejší podiel na zvýšenej imisnej situácii v prípade PM10 má lokálne vykurovanie s príspevkom 10-20 µg/m3. V riešenej oblasti až 27,5% obyvateľov bolo v roku 2012 postihnutých koncentráciami, ktoré prekračujú ročnú limitnú hodnotu.
Dlhodobým monitorovaním okolia cestných a miestnych komunikácií sa zistilo, že zdraviu škodlivé
látky (Pd, As, Zn, Cu) sú viazané v PM v rovnakých množstvách v meste aj mimo mesta. Merania
ukázali, že v meste bola doprava takmer 2x nižšia, ale tuhé častice PM 10 dosahovali hodnoty 2x
vyššie ako mimo mesta, pričom podiel frakcie PM1-2.5 bol výrazne vyšší. Taktiež v meste boli namerané vyššie hodnoty abrazívnych prvkov z obrusov vozovky a súčastí vozidiel. Je to samozrejme
dané polohou komunikácie v mestskom kaňone.
Na základe nielen tohto príspevku je zrejmé, že situácia je problematická. Je potrebné sa sústrediť
na hľadanie riešení, ktoré povedú k zlepšeniu ovzdušia v mestách. Možnosti sú práve v oblasti dopravno-inžinierskej a dopravno-organizačnej, ktoré sú témou tejto konferencie.
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Uznanie
Tento príspevok vznikol v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt:
Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II., ITMS 26220120050
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufina zo zdrojov EÚ".
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5. Upokojenie dopravy - analýza dopravnej nehodovosti po realizácii
upokojujúcich prvkov dopravy
kpt . Ing. Branislav Balún, Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách

Abstrakt
Rýchlo sa rozvíjajúci región Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK) prináša obrovský nárast intenzity dopravy nielen v samotnom Hlavnom meste SR Bratislave ale aj v jeho širšom
okolí.
Aplikácia upokojujúcich prvkov dopravy v rezidenčných lokalitách vo svetle prudkého rozvoja regiónu naberá úplne nové rozmery a to s ohľadom na zachovanie bývania s charakterom
vidieckeho malomesta a zároveň tesnej blízkosti priemyselných parkov a v neposlednom rade tesnej blízkosti hlavného mesta.
Analýza uplatnenia prvkov ukľudnenia dopravy dennodenne pomáha orgánom štátnej
správy a samosprávy pri ďalšom rozhodovaní o použití jednotlivých prvkov v nadväznosti na ich
účinnosť v podmienkach Hlavného mesta SR a BSK.
1. Úvod
Doprava je charakterizovaná ako úmyselný pohyb dopravných prostriedkov po dopravných
cestách za účelom prepravy.
Dopravná infraštruktúra a služby poskytované v doprave sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života obyvateľov. Zároveň podmieňujú dosahovanie ekonomického rastu, zvyšovanie
konkurencieschopnosti a prosperity spoločnosti. Prispievajú k zvyšovaniu zamestnanosti a sú kľúčovým faktorom pre prílev zahraničných investícií, rozvoj cestovného ruchu a napomáhajú znižovať disparity medzi regiónmi.
Na druhej strane však tento rozvoj zo sebou prináša vážne komplikácie pri skĺbení požiadaviek na ekonomický rast regiónu a zároveň zachovanie vhodného životného prostredia
s minimálnymi škodami spôsobenými ľudskou činnosťou.

Obr.1: Bratislavský samosprávny kraj
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Z dôvodu, že autor tohto príspevku pracovne pôsobí v službách Policajného zboru od roku
2000 bude tento príspevok vyskladaný z praktických skúseností počas jeho pôsobenia ako dopravného inžiniera na Okresnom riaditeľstve Bratislava V, Krajského riaditeľstva v Bratislave (Rusovská
cesta, Betliarska ul.) a momentálne na Okresnom riaditeľstve v Malackách (Veľkomoravská ul.).
2. Bratislava – Petržalka
Bratislava, ako hlavné mesto SR, zažívala po roku 1989 nebývalý rozvoj s jeho pozitívami
ako aj negatívami. Po tejto zmene nastal obrovský boom automobilovej dopravy a nárast intenzity
bol priam raketový. Tam, kde sme v minulosti riešili oneskorenú výstavbu komunikačnej siete a jej
vybavenia zrazu sme riešili potrebu enormného problému s parkovaním - v roku 2002 sme hrubým
štatistickým odhadom vyrátali, že len v Mestskej časti BA-Petržalka nám chýba cez 30.000 parkovacích miest!
K tomuto problému sa postupne pridali aj ďalšie a to vedenie cyklistov a chodcov na hlavných dopravných trasách.
Na začiatku 21. storočia sa začínalo s prvými dotykmi riešenia všetkých týchto dopravných
problémov aj na základe zahraničných skúseností. Vďaka odborníkom ako prof. Medelská, Ing.
Morávek, Ing. Petrík, Ing. Kratochvílová a mnohým ďalším (všetkých vymenovať nie je možné) sa
všetky novinky z oblasti bezpečnosti dopravy preberali na Magistráte hl. m. pod hlavičkou dopravnej komisie.
Ako najvýznamnejšie zrealizované opatrenia v oblasti bezpečnosti bolo vybudovanie Petržalského korza, ktoré cyklistom a chodcom umožnilo bezpečnú cestu z centra Petržalky (po dobudovaní diaľnice D1) na nábrežie Dunaja s prepojením na Staré mesto.
Ďalším z radu opatrení bola výstavba „krycích“ stredových ostrovčekov na prechodoch pre
chodcov na významných komunikáciách mestskej časti. Jednými z nich boli aj pešie prechody na
Rusovskej ceste – lokalita Vlastenecké nám. a Betliarska ulica – Krásnohorská.
2.1 Rusovská cesta
Podnet na riešenie pešieho priechodu – zvýšenie jeho úrovne bezpečnosti dali tri smrteľné
kolízie na tomto prechode v roku 2002.
Východiskový stav:
 štvorpruhová komunikácia
 prechod pre chodcov umiestnený na lome nivelety
 nedostatočné osvetlenie

Obr.2: Rusovská – Jantárová, z pohľadu vodiča pri príjazd k priechodu pre chodcov
(na horizonte)
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V roku 2001 sa na Rusovskej ceste stalo 67 dopravných nehôd, v roku 2002 sa sa stalo 43
nehôd, v roku 2003 to bolo 49 nehôd, v roku 2004 sa stalo 66 nehôd. Ďalším významným činiteľom
na dopravnú nehodovosť mal začiatok výstavby diaľnice D1 v úseku Viedenská – Prístavný most
a súčasne výstavba mostu Apollo v roku 2003.
K nehodám so smrteľným zranením došlo na riešenom prechode pre chodcov a to v dvoch
prípadoch v podvečerných hodinách – za šera, v jednom prípade v poludňajších hodinách. Všetci
vodiči pri výpovedi uvádzali, že chodca na prechode jednoducho nevideli....
Na základe podnetu Okresného dopravného inšpektorátu boli vytypované dva prechody
pre chodcov, kde sme žiadali urgentné riešenie vzniknutej situácie. Po viacerých rokovaniach sa
zrealizovali následné opatrenia:
 stredové ostrovčeky – stavebne odsadené od povrchu vozovky (0,18 m)
 osadený svetelný zdroj v lampe pouličného osvetlenia s kontrastnou farbou svetla
 navádzanie vozidiel pomocou vodorovného značenia s použitím retroreflexných
gombíkov

Obr.3: Rusovská cesta (Vlastenecké Námestie) po realizácii opatrení
Po zrealizovaní výstavby stredového ostrovček pre ochranu chodcov a rozdelenie prechodu
na dve časti sa do dnešného dňa nestala žiadna dopravná nehoda, pri ktorej by zahynul účastník
cestnej premávky, čo považujeme za dosiahnutie cieľa.
Vedľajším prínosom tohto opatrenia sa stalo aj zníženie počtu vodičov jazdiacich pod
vplyvom alkoholu... v priebehu cca 5 dní došlo k štyrom dopravným nehodám, kde vodič vozidla
bol pod vplyvom alkoholu s jedným ťažko zraneným chodcom. Všetci vinníci vozidlom nabehli na
stredový ostrov a tým došlo k poškodeniu vozidla a k zraneniu vodiča. Našťastie len k ľahkému.
Ťažké zranenie utrpela chodkyňa, ktorá prechádzala mimo vyznačený prechod pre chodcov
a dopadlo na ňu motorové vozidlo, nad ktorým vodič stratil kontrolu. Podotýkam, že v tom istom
čase stála na prechode ďalšia chodkyňa, ponad ktorú zmienené vozidlo loopom preletelo....utrpela
poriadny šok.
2.2 Betliarska ulica
Betliarska ulica bola vybraná z dôvodu blízkosti jednej z najväčších bratislavských nemocníc
– Nemocnica a klinika na Antolskej ulici. Zároveň zastávka MHD v blízkosti križovatky tvorí
prestupný bod medzi viacerými linkami z čoho vyplýva vysoký pohyb chodcov.
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Východiskový stav:
 komunikácia – dvojpruhová so šírkou umožňujúcou jazdu štyroch vozidiel súbežne
 prechod pre chodcov umiestnený za zákrutou (v smere jazdy od Dolnozemskej cesty)

Obr.4: Betliarska ulica (pohľad na prechod pre chodcov od Antolskej ul.)

Obr.5: Betliarska ulica (pohľad na prechod pre chodcov od Tematínskej ul.)
Po zrealizovaní výstavby stredového ostrovčeka pre ochranu chodcov a rozdelenie prechodu na dve časti sa minimalizovali kolízie medzi vozidlami a pešími účastníkmi cestnej premávky.
Zároveň toto opatrenie zamedzilo usporadúvaniu „pirátskych pretekov“ medzi tunermi,
ktorým sa polícia márne snažila zabrániť. Po dvoch dopravných nehodách sa organizátori týchto
ilegálnych pretekov stiahli mimo okresu Bratislava V.

3. Okres Malacky
Okres Malacky sa nachádza v západnej časti Slovenka cca. 26 km od Bratislavy. Západnú
hranicu okresu tvorí rieka Morava, ktorá zároveň vytvára prirodzenú štátnu hranicu s Rakúskom.
Na severe hraničí okres Malacky s okresom Senica, na juhovýchode susedí s okresom Pezinok a
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prirodzenou hranicou je pohorie Malých Karpát. Južná časť okresu je ohraničená územím hlavného
mesta SR Bratislavy.
Najmarkantnejší nárast počtu obyvateľov v období medzi rokmi 2001-2009 bol zaznamenaný v meste Malacky, Stupava a v obci Rohožník.
V okrese Malacky počas dvoch desaťročí nastal výrazný rozvoj priemyselnej výroby, hlavne
rozvoj automobilového priemyslu a výroba komponentov pre automobilovú výrobu. Z tohto
dôvodu v Malackom okrese vznikli veľké priemyselné parky (Lozorno, APP a Eurovalley, ktorý sa
rozkladá v katastri obcí Pl. Štvrtok, Malacky a Veľké Leváre). Významný podiel má tiež drevospracujúci priemysel (IKEA Flat line, IKEA Components, IKEA Industry), ťažba nerasných surovín a ich
spracovanie (Nafta, SPP, BAUMIT - CRH, Alas, Pozagas).
V okrese Malacky sa nachádza:
● cesta I. triedy
35,018 km
● cesty II. triedy
90,955 km
● cesty III. triedy
116,485 km
Napriek silnému ekonomickému rozvoju však rozširovanie a údržba dopravných trás výrazne zaostáva. V zmysle platných technických predpisov vydávaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa nášho odhadu vychádza údržbový cyklus na štátne
a regionálne komunikácie cez dvesto rokov....
Na podnet Okresného dopravného inšpektorátu v Malackách sa od roku 2009 pripravuje
rekonštrukcia regionálnej cesty III/1113 (50310) Malacky – Rohožník s obchvatom obce Rohožník.
Momentálny stav je taký, že k samotnej výstavbe by bolo možné pristúpiť začiatkom roku 2017.
Taktiež v spolupráci s Okresným úradom Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a najväčšími investormi v okrese prebiehajú rokovania na začatie výstavby diaľničného
kolektoru na diaľnici D2, ktorý by umožnil napojenie regionálnych ciest II/503 (Pernecká), III/1113
(Rohožnícka) a II/590 (Studienska-Hasprunska) priamo na diaľnicu D2, čím by odpadol v súčasnosti
nutný prejazd mestom Malacky .
3.1 Malacky – Veľkomoravská ulica
Veľkomoravská ulica tvorí jednu z nosných dopravných tepien mesta Malacky. Na základe
iniciatívy mesta sa v roku 2014 boli vybudované cestné spomaľovače v troch miestach z dôvodu
zníženia rýchlosti jazdy prechádzajúcich vozidiel.
Komunikácia zároveň slúži ako prístup k rozvíjajúcej sa priemyselnej zóne a budúcej rezidenčnej zóne kde sa predbežne ráta s výstavbou cez 1500 bytových jednotiek. Zároveň slúžila ako
spojnica pre prístup poľnohospodárskej techniky a techniky Nafta, a.s. a SPP.
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Obr.6: Veľkomoravská ul. – rozmiestnenie retardérov
Spomaľovače boli vybudovane aj na komunikáciách v priľahlej rezidenčnej zóne, kde sme
tiež riešili niekoľko sťažností obyvateľov na neprimeranú rýchlosť prechádzajúcich vozidiel.

Obr.7: Veľkomoravská ulica
Výstavba týchto retardérov, však po vyhodnotení intenzít dopravných prúdov do zmienenej
priemyselnej zóny značne ovplyvnila nákladnú dopravu, ktorá až neprimeranie priťažila ďalšej
spojnici – Cesta mládeže a štátnej ceste I/2. Problém rýchlosti jazdy sa na Veľkomoravskej ulici
vyriešil avšak problém sa posunul na Cestu mládeže.
Momentálne sa v meste Malacky rozbieha projekt mestskej hromadnej dopravy
v spolupráci so Slovak lines, a.s. a je vysoká pravdepodobnosť, že tieto spomaľovače bude
potrebné odstrániť.
Ako riešenie vidíme výstavbu kolektora na diaľnici D2, ktorý umožní priame napojenie ciest
II/590, II/50310 a II/503 s vedením dopravy na smer Bratislava. (podľa našich vedomostí už
prebehlo posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie EIA) Tým by sa tranzitná doprava
zviedla na diaľnicu D2, kde je najsilnejší dopravný prúd. Z dlhodobého hľadiska vyvstáva urgentná
nutnosť riešiť obchvat mesta Malacky, čo však vzhľadom na blízke dobývacie územia (plynové
zásobníky) a rozširovania ochranných pásiem vidíme ako problém.
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3.2 Rohožník
Obec Rohožník patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim sa obciam okresu Malacky hneď po
Malackách a Stupave. Priamo v obci sídli veľká cementáreň – CRH a v susednej obci Sološnica sa
nachádza najväčší lom kameniva v Bratislavskom kraji.
Dopravná obsluha týchto podnikov je v drvivej väčšine realizovaná kamiónovou dopravou
aj napriek existencii železničnej trate Zohor – Pl. Podhradie. Z dôvodu obchodnej politiky štátneho
železničného prepravcu, nepredpokladáme výraznejší nárast dopravy týmto spôsobom
v strednodobom horizonte.
V blízkej dobe sa plánuje rekonštrukcia spojnice Rohožník – Malacky s priamym napojením
na diaľnicu D2 spolu s obchvatom obce Rohožník (výhľad začiatok roku 2017), čím by došlo
k presmerovaniu tranzitnej dopravy mimo rezidenčné územie.
Na území obce boli od roku 2009 zrealizované viaceré nízko nákladové opatrenia na ukľudnenie dopravy na regionálnych a miestnych komunikáciách. Jedným z nich je vstup do obce od
obce Kuchyňa, kde obec zrealizovala výstavbu spomaľovacieho ostrovčeka (viď obr. č. 8).
Pred vybudovaním tohto ostrovčeka bol na danom úseku regionálnej cesty II/501 permanentný problém s dodržiavaním maximálnej povolenej rýchlosti následkom čoho vznikali kolízie na
výjazdoch z rezidenčných štvrtí, resp. vozidlá idúce dole kopcom po II/501 ohrozovali chodcov
prechádzajúcich cez regionálnu cestu.

Obr.8: Rohožník – vstup do obce II/501 od obce Kuchyňa
Po zrealizovaní výstavby stredového ostrovčeka pre ochranu chodcov a rozdelenie prechodu na dve časti sa minimalizovali kolízie medzi vozidlami a pešími účastníkmi cestnej premávky.
Zároveň toto opatrenie pomohlo výrazne znížiť rýchlosť prechádzajúcich vozidiel, čím bol dosiahnutý hlavný cieľ.

3.3 Zohor – Domkárska, Lozornianska
Obec Zohor sa rozprestiera medzi obcami Lozorno, Pl. Štvrtok a časť hranice katastra tvorí
štátna hranica SR/A. Na území obce sa rozprestiera skládka komunálneho odpadu, ktorá pokrýva
celý región okresu Malacky a väčšinu Bratislavy v správe fy A.S.A.
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Obr.9: Zohor – ortofoto mapa Lozornianska a Domkárska ul. (III/1105 (002037))
Obec Zohor po vykonaní komasácie pozemkov vo svojom katastri predstavuje obec
s budúcim dynamickým rozvojom z hľadiska pripravenosti na vstup veľkých investícii. Zároveň tomuto predpokladu nahráva susedstvo s obcou Lozorno v katastri, ktorej sú umiestnené veľké
priemyselné parky a najväčšia fabrika na území SR ohlásila plán na obrovskú investíciu práve
v tejto lokalite.
Veľkým problémom pred realizáciou opatrení bola neexistencia peších chodníkov v súbehu
s regionálnou cestou III/1105. Chodci využívali na presun regionálnu cestu, pričom sa táto ešte
využívala na státie vozidiel obyvateľov priľahlých nehnuteľností. Takáto konštelácia bola vhodná na
vznik početných kolíznych udalostí. Po viacerých sťažnostiach obecného úradu ako aj samotných
obyvateľov obce došlo k dohode medzi správcom komunikácie Regionálne cesty Bratislava, a.s.
a obcou o výstavbe chodníka, plôch statickej dopravy a odvodnenia regionálnej cesty.
V roku 2014 vydal Okresný úrad v Malackách stavebné povolenie a došlo k realizácii pešieho chodníka, parkovacích zálivov, odvodnenia vozovky a vytvoreniu viacerých prechodov pre
chodcov s osadením informatívnych meračov rýchlosti.

Po vybudovaní spomínanej stavby došlo k odstráneniu problému kolízií s chodcami
a odstavenými vozidlami. Osadenie meračov rýchlosti v riešenom úseku však malo účinok na chovanie vodičov len cca pol roka. Akonáhle vodiči pravidelne jazdiaci týmto úsekom zistili, že nebudú
sankcionovaní za porušovanie ustanovení zákona o premávke na pozemných komunikáciách prestali na tieto zariadenia reagovať.
Po dohode obecného úradu v Zohore s Okresným dopravným inšpektorátom v Malackách
však na základe štatistického výstupu z týchto zariadení vykonáva dopravná polícia pravidelné kontroly v časoch podľa dodaných podkladov, čím sa opätovne disciplína vodičov dostala na prijateľnú
úroveň. Zároveň to napomohlo k tomu, že tento úsek úplne za posledné dva roky absentuje
v policajných štatistikách dopravnej nehodovosti, čím považujeme naše ciele za splnené.
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4. Záver
Opatrenia na upokojenie dopravy a tým aj zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej
premávky nie je vždy potrebné realizovať len s použitím veľkých finančných objemov a stavebných
prác na komunikačnej sieti. Vhodnou kombináciou drobných stavebných úprav, použitia
dopravných zariadení a súčinnosti orgánov štátnej správy a samosprávy je dôkazom toho, že má
zmysel prijímať takéto riešenia a tie zároveň prinášajú očakávaný výsledok.
Na druhej strane sú nutné aj veľké objemy financií a stavebných prác z dôvodu preťaženosti
cestnej siete v regióne Bratislavského kraja. Do budúcnosti bude potrebné zintenzívniť rozvoj
Bratislavskej Integrovanej Dopravy s napojením na okres Malacky, čo je však podmienené
výraznými investičnými stimulmi do obnovy existujúcej cestnej siete ako aj do jej rozvoja. Je
potrebné urýchliť výstavbu obchvatov miest a obcí na nosných komuciách okresu a celého kraja.
Zároveň rozvojom iných alternatív dopravy pre obyvateľov Bratislavského kraja je potrebné
presvedčiť obyvateľov o ich výhodnosti, či už z dôvodu úsporu času alebo ekonomiky
a hospodárnosti.
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6. Jednoduché triky pro zamezení nezákonného zastavování a odstavování
vozidel
Brno

Novák J., Vyskočilová L., (výzkumní pracovníci) Centrum dopravního výzkumu v. v. i.,

139

140

141

142

143

7. Kvalita vozoviek miestnych komunikácií z pohľadu upokojovania dopravy
Doc. Ing. Katarína Bačová, PhD., SvF STU Bratislava

Abstrakt
Posledné obdobie je charakterizované obrovským nárastom objemu dopravy najmä v zastavanom
území. Spôsobuje to sústredenie pracovných príležitostí vo vymedzených lokalitách, najmä
hospodárskych centrách. Tento fenomén zároveň ale prináša so sebou aj nepriaznivé vplyvy,
potreby bývania, prepravy do zamestnania, za vzdelaním, za inými aktivitami. Ľudia si nachádzajú
ubytovanie v širšom okolí týchto lokalít a tým dochádza k nadmernému zaťažovaniu týchto
komunikácií. Samozrejme to vyvoláva zvýšený nápor na možnosti prepravovať sa do lokalít
s pracovnými príležitosťami a tým k zvýšeniu dopravného zaťaženia niekedy až o 20 – 30%. Tieto
činnosti spôsobujú veľkú záťaž najmä pre miestne komunikácie, kde sa tieto aktivity realizujú. Ich
vozovky sú vystavované čím ďalej tým väčšiemu zaťaženiu. Negatívny vplyv to má najmä na
konštrukcie vozoviek, ktorým je venovaná minimálna pozornosť zo strany správcu. Nie je venovaná
pozornosť ani kvalite prostredia, ktoré sa nachádza v bezprostrednom okolí týchto komunikácií.
Príspevok sa zameria na hodnotenie kvality vozoviek miestnych komunikácií v miestach
s uplatnením prvkov upokojenia dopravy a poukázaním na možnosti odstránenia nedostatkov.
1. Všeobecne
Veľký nárast počtu vozidiel zaznamenávame v poslednom období na všetkých miestnych komunikáciách. Tým narastá aj dopravné zaťaženie a konštrukcie vozoviek. Možno sledovať v mestách
a obciach presun užívateľov z hromadnej dopravy na individuálnu a súčasne, bohužiaľ aj na miestnych komunikáciách, presun nákladnej dopravy cez tieto lokality. Tento radikálny nárast zaťaženia
spôsobuje na už existujúcich vozovkách rýchlejšiu degradáciu a vznik porúch. Malé poruchy sa môžu stať v dôsledku nedostatočnej údržby závažnejšími, môžu sa rozšíriť do hĺbky konštrukcie a narušiť tak celú konštrukciu vozovky. Vznikom týchto porúch dochádza k degradácii najmä miestnych
komunikácií, ktoré neboli navrhované na takéto dopravné zaťaženia.
Aby sa to dalo dokladovať, že naozaj stav vozoviek miestnych komunikácií sa v poslednom období
rapídne zhoršil, sme si ako príklad vybrali niekoľko úsekov ciest na ktorých sa viditeľne prejavuje
degradácia konštrukcie vozovky spôsobená zvýšeným dopravným zaťažením, ale aj ostatnými faktormi. Medzi ostatné faktory môžeme zaradiť nedostatočnú údržbu, nekvalitne vykonané opravy,
zníženie únosnosti podložia, konštrukcie vozovky a často aj nesprávne realizovanú rekonštrukciu.
Vybrané úseky miestnych komunikácií sa vyskytujú v okrajových častiach Bratislavy, kde intenzita
dopravy je charakterizovaná nielen osobnými vozidlami a vozidlami hromadnej dopravy, ale vo
veľkej miere sa tu vyskytujú aj nákladné vozidlá zabezpečujúce prepravu stavebného materiálu na
priľahlé stavby, aj nákladné vozidlá tranzitnej dopravy. Jedná sa o Trnavskú cestu, Vrakunskú cestu
a Hradskú. Sú to miestne komunikácie zabezpečujúce prepojenie nákupných centier a miestnej
časti Vrakuňa na mestskú časť Ružinov.
2. Konštrukcie vozoviek a nepremenné parametre na hodnotených úsekoch
Hodnotený úsek má začiatok v stykovej križovatke Rožňavskej a Trnavskej cesty. Pokračuje Trnavskou cestou popri Martinskom cintoríne smerom na Vrakunskú cestu. Jej koniec je na stykovej križovatke s Ružinovskou ulicou. Šírkové usporiadanie Trnavskej cesty zodpovedá kategórii miestnej
komunikácie zbernej MZ 8,5/50. Jej šírkové usporiadanie je v miestach pri Martinskom cintoríne
rozšírené o parkovacie plochy a v mieste autobusovej zastávky zase prispôsobené tomuto účelu.
V jednom mieste je rozšírené o záliv pre autobusovú dopravu. Šírkové usporiadanie zodpovedajúce usporiadaniu miestnej komunikácie je znázornené na obr. 2
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Obr.2 Priečne usporiadanie MZ 8,5/50
Priečne usporiadanie pokračovania Vrakunskej cesty má šírku jazdného pásu 6,5 metra.
Konštrukcia vozovky je obdobne ako a úseku Trnavskej cesty vytvorená z obrusnej vrstvy z
asfaltového betónu AC O hrúbky 5 centimetrov. Ložnú vrstvu tvorí AC L hr. 7 cm, hornú podkladovú
obaľované kamenivo hr. 5 cm (AC P), spodnú podkladovú vrstvu obaľované kamenivo (AC P)hr. 7
cm a podsyp tvorí štrkodrvina. Schéma súčasnej skladby konštrukcie vozovky Trnavskej aj
Vrakunskej cesty je na obrázku 3.
Na obr.3 sú označenia konštrukčných vrstiev podľa pôvodnej konštrukcie vozovky (používané
označenia v čase realizácie úseku). Na úseku Trnavskej cesty je v určitých častiach len stará dlažba
prekrytá vrstvou asfaltovej zmesi premenlivej hrúbky od 8 do 10 cm. (Obr. 4)

Obr. 3 Schéma existujúcej skladby konštrukcie vozovky Trnavskej a Vrakunskej cesty Konštrukcie
vozoviek po celom vytypovanom úseku cesty boli už v roku 2012 vo veľmi zlom stave, tzn.
nevyhovujúci stav podľa hodnotenia SHV. Tento stav sa na uvedenom úseku za dobu troch rokov
nezlepšil, ale zhoršil. Nedostatočná údržba, ale aj neskoré, alebo žiadne opravy konštrukcie
vozovky, viedli k degradácii konštrukčných vrstiev a tým aj k zhoršeniu kvality dopravných
podmienok na komunikácii. Na nasledujúcich obrázkoch sú zaznamenané porovnania aspoň
povrchových vlastností vozoviek uvedených úsekov ciest.
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Obr.4 Obnaženie prekrytej dlažby (2012)

Obr.5 Pozdĺžna koľaj na zastávke
MHD (2012)

Obr. 6 Pozdĺžna koľaj na zastávke
MHD (2015)

Obr. 7 Nespevnená krajnica (2012)

Obr.8 Nespevnená krajnica (2015)

Obr.9 Pojazďovaný úsek nespevnenej

Obr.10 To isté v roku 2015
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krajnice (2012)

Obr.11Pozdĺžne a priečne nerovnosti
(2015)

Obr. 12 Priečne a pozdĺžne nerovnosti
(2012)

Na približne polovici povrchu krytu, tam kde neboli pozdĺžne koľaje, bolo zaznamenané vypieranie
povrchu vozovky. Ďalej sa na komunikácií vyskytoval rozpad povrchu krytu, výtlky, ktoré, keďže je
komunikácia nedostatočne odvodnená pri zrážkach zaplavovala voda, čo len zhoršovalo stav vozovky a rôzne typy trhlín ako napríklad sieťové trhliny, ktoré boli okrem kilometra 0,750 – 0,800
pozorované na celom úseku Vrakunskej cesty. Trhliny sa môžu v dôsledku nedostatočnej údržby
vozovky a nadmerného zaťaženia ďalej rozširovať a viesť k závažnejším poruchám ako je rozpad
krytu. Najzávažnejšími zaznamenanými poruchami okrem výtlkov, boli pozdĺžne koľaje, vytvorené
v dôsledku nadmernej záťaže spôsobenej jazdou nákladných vozidiel, na ktoré táto cesta nebola
dimenzovaná. Tieto koľaje sú príčinou vytvorenia priečnych hrboľov medzi nimi. Koľaje miestami
dosahovali hĺbku až vyše 10 až 15 cm a boli pozorované či už v menšej alebo väčšej miere na celej
dĺžke úseku. Najhlbšie zaznamenané koľaje sa nachádzali v miestach zastávok autobusu č. 39 na
začiatku úseku a to hlavne na zastávke v smere do mesta, kde mali hĺbku až 15 centimetrov. Na
predchádzajúcich obrázkoch je jasne vidieť, že stav sa oproti 2012 vôbec nezlepšil.
Požiadavka užívateľa na kvalitnú vozovku je viac ako oprávnená, je preňho pracovným prostredím,
musí teda spĺňať podmienky bezpečnej, plynulej, hospodárnej a pohodlnej jazdy. Tieto vozovky
však tieto podmienky vôbec nespĺňajú.
Ich materiálová báza nezodpovedá už súčasným požiadavkám na kvalitu vozovky. Obrusné vrstvy
krytu vozovky sú z asfaltových zmesí, časom veľmi degradované s veľkým množstvom porúch (výtlky, trhliny, priečne a pozdĺžne koľaje, rozpad vozovky, atď.).
Kvalita podložia, odvodnenie povrchové, ani podpovrchové, nie je riešené vôbec. Za nepriaznivých
klimatických podmienok sa na povrchu konštrukcie vozovky zdržiava voda, ktorá ohrozuje účastníkov cestnej premávky. Na hodnotenom úseku sa nevyskytuje ani jeden uličný vpust, ktorý by odviedol povrchovú vodu do napr. kanalizácie.
3. Záver - návrh riešenia
Hodnotený úsek miestnej komunikácie je jednou zo zberných komunikácií mesta Bratislavy, jej
kvalita ju však zaraďuje, medzi bezvýznamné cesty malého provinčného mestečka. Kvalita konštrukcií vozoviek je pre súčasné dopravné zaťaženie nevhodná a pri predpoklade nárastu
dopravného zaťaženia nebude spĺňať podmienky prevádzkovej spôsobilosti ani prevádzkovej výkonnosti. V rámci riešenia projektu VEGA boli navrhnuté aj varianty konštrukcií vozoviek pre
miestne komunikácie s rôznymi dopravnými zaťaženiami. Jeden z možných návrhov je znázornený
na obrázku 13. Je na ňom znázornená konštrukcia vozovky na základe výpočtov a úprava šírkového
usporiadania s obojstranným chodníkom, nakoľko aj intenzita pešej dopravy je v danom úseku
veľká. V miestach zastávok hromadnej dopravy sa musí upraviť šírkové usporiadanie
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s prihliadnutím na túto skutočnosť. Na celom úseku je potrebné venovať pozornosť odvodneniu
úseku. Povrchovú vodu treba odviesť uličnými vpustmi do kanalizačných zberačov.
Aby sa dala skvalitniť a zrýchliť doprava bolo by vhodné upraviť počet jazdných pruhov v úseku
stykovej križovatky s Ivánskou cestou. Zvýšila by sa tým bezpečnosť užívateľov cestnej premávky
a zlepšila by sa aj plynulosť dopravy. Najlepším riešením by sa na tomto úseku javilo oddelenie
železničnej a cestnej dopravy a dopravy nemotoristickej.

Obr.13 Návrh úpravy priečneho rezu a konštrukcie vozovky
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