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2. Audity kvality dopravní obsluhy měst a regionů
Ing. Tomáš Matras, Ph.D., technický ředitel, CZECH Consult, spol. s r.o.

Anotace:
Zajištění dopravní obsluhy území prostředky veřejné hromadné dopravy osob je organizačně i
odborně bezesporu vysoce náročným úkolem a to jak pro orgány samosprávy a státní správy, tak i
dopravců, kteří dopravní obslužnost zajišťují. Navíc náklady na zajištění obslužnosti představují
významnou část rozpočtu obcí i regionů.
Realizace odborného auditu dopravní obslužnosti, který na základě komplexní analýzy aktuálních
dopravních potřeb obyvatel daného území posoudí současný stav dopravní obslužnosti a podle
potřeby navrhne optimalizaci obsluhy, je tedy plně odůvodněná.
Přednáška podrobně popíše náplň, rozsah a výsledky auditu – od realizace dopravních průzkumů
poskytujících kvalitní plně signifikantní podklady pro analýzu současného stavu, až po výstupy
auditu, které v maximální možné míře přizpůsobí nabídku poptávce a kriticky posoudí i finanční
náročnost dopravní obsluhy.
Výstupy auditu mohou sloužit i jako kvalifikovaný podklad pro jednání mezi objednateli obslužnosti
a dopravci včetně uzavírání smluv.
Cíl příspěvku
Příspěvek je zaměřen na realizaci odborného auditu dopravní obslužnosti, který na základě
komplexní analýzy aktuálních dopravních potřeb obyvatel daného území posoudí současný stav
dopravní obslužnosti a podle potřeby navrhne optimalizaci obsluhy.
Účelem je stručné seznámení s náplní, rozsahem a výsledky auditu – od realizace dopravních
průzkumů poskytujících kvalitní plně signifikantní podklady pro analýzu současného stavu, až po
výstupy auditu, které v maximální možné míře přizpůsobí nabídku poptávce a kriticky posoudí i
finanční náročnost dopravní obsluhy.
Z čeho zpracování auditů vychází
Díky aktivnímu zapojení do vědy a výzkumu zpracoval a vydal CZECH Consult „Metodiku
zpracování plánů dopravní obslužnosti území“, která byla certifikována Ministerstvem dopravy
České republiky. Tato metodika umožňuje zpracovávat projekty optimalizace dopravní obslužnosti
území standardizovaným postupem při zajištění kvalitních a přehledných výstupů s garancí jejich
účelného využití. Za dobu své existence získal CZECH Consult bohaté zkušenosti a reference s
projekty týkající se veřejné hromadné dopravy osob v městech různé velikost po celé ČR.
Základem jsou kvalitní data z dopravních průzkumů
Základem každého odborného auditu jsou kvalitní data, která jsou pro objektivní posouzení systému
klíčová. Jedná se hlavně o přepravní objemy cestujících na linkách řešeného systému a jejich
přepravní směrové vztahy. Data lze získat několika způsoby, mezi nejběžnější a nejspolehlivější
patří přímý sběr dat dopravními průzkumy.
Dopravní průzkumy přepravního objemu cestujících jsou orientovány na přímé zjištění počtu
nastupujících a vystupujících cestujících v každé zastávce na každém spoji. Na základě takto
podrobných dat je vytvořena strukturovaná databáze, která je základem pro tvorbu potřebných
výstupních sestav.
Dopravní průzkumy zaměřené na směrové vztahy cestujících se pořizují anketním dotazem
zaměřeným za zdroj a cíl cesty, její účel pravidelnost, přestupní vazby a základní demografické
údaje. Na základě relevantního, statisticky významného vzorku je opět vytvořena databáze, jejíž
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hlavním výstupem je matice přepravních vztahů, agregovaná do logických územních celků.

Na jaké oblasti provozu je audit zaměřen
V rámci zpracování auditu dojde k posouzení a maximálnímu přizpůsobení přepravní nabídky
přepravní poptávce při zachování nebo zlepšení kvality dopravní obsluhy a zvýšení ekonomické
efektivity provozu (optimalizace dopravní obsluhy území). Získané úspory v systému mohou být
využity ke snížení nákladů, nebo ke zvýšení kvality, případně k rozšíření dopravní obsluhy území.
Nejprve je důležité provést zhodnocení systému dopravní obsluhy zájmového území a
zpracování analýzy do podrobnosti jednotlivých linek a spojů. Struktura standardizovaného
zpracování analýzy vychází přesně ze zmiňované metodiky, tudíž je posouzeno porovnání přepravní
nabídky a přepravní poptávky, maximální a minimální vytížení spojů, mezizastávkových úseků a
zastávkových obratů. Na základě takto podrobného kritického posouzení systému je možné
zpracovávat optimalizační provozní závěry (návrhy linkového vedení, úpravy počtu a polohy
spojů).
Linka
Směr
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A
Název zastávky
1
Žizkova, točna
3
Kyjovská
4
Mírová
5
U Vozovny
6
Prokopa Holého
7
Nemocnice
13 Náměstí TGM
14 Sídliště Moravská
16 Autoservis
17 Česká
18 Nádražní
19 Chmelnice
20 17. listopadu
21
Nezvalova,
točna
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3
102
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2
0
3
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6:28
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6:29
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3 11
6:35
1
6
5
6:38
0
0
5
6:39
0
5
0
6:40
2
0
0
6:41
0
0
0
6:42
0
0
0
6:43
každého
spoje 0
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7

V

101
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N

V

PV

0
0
0
2
3
3
4
0
4
0
2
1
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16
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11
9
5
5
3
3
1
0
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1
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0
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0
0
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0
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7
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3
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9
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0
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0
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Při zpracování optimalizačních provozních závěrů je třeba brát zřetel na stanovení páteřní sítě
(přednostně preferována kolejová doprava) a nastavení provozu dle požadovaných standardů
kvality. Standardy kvality jsou pro správně fungující systém naprosto nezbytné. Na základě správně
nastavených standardů můžeme hovořit o atraktivním dopravním systému, který je
konkurenceschopný individuální automobilové dopravě. Standardy se týkají především návrhové,
maximálně přípustné, obsazenosti spoje, optimálního intervalu provozu, docházkové vzdálenosti a
přestupních vazeb.

Izochrony dostupnosti jednotlivých zastávek
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Systém veřejné dopravy nelze posuzovat jen z dopravně-inženýrského hlediska. Současně musí být
provedeno provozně-ekonomické zhodnocení systému. Zde je nezbytné přehledně posoudit
současný systém a porovnat ho s budoucím návrhem systému. Na základě porovnání a dosazení
správných provozně-ekonomických podkladů, získaných od provozovatele, je možné vyčíslit
úspory či vícenáklady systému.
Pokud jsou navržené optimalizační závěry podpořeny (nejčastěji objednatelem dopravy), může se
přistoupit ke zpracování změn do podrobnosti návrhu časových poloh, oběhů vozidel a finalizaci
výsledného návrhu se zpracováním do podrobnosti jízdních řádů. Tímto zpracováním se doladí
naprosto přesně celé provozně-ekonomické hodnocení až do podrobnosti manipulačních
nájezdů/zatažení a přejezdů vozidel.
Důležitou oblastí je zpracování závěrů a doporučení auditu, které shrnuje dosavadně popsané
výsledky. Vytváří tak souhrnný pohled nad rozsáhlou oblastí dílčích závěrů zpracovaného projektu.
Co je možné v rámci auditu ještě posoudit
V současnosti je zcela nezbytné posouzení dopravní oblasti pro zapojení nebo současné fungování
v integrovaném dopravním systému se zhodnocením a nastavením tarifního uspořádání (na základě
známé struktury jízdních dokladů, pravidelnosti cest, výpočtu protarifovací ztráty). Integrovaný
dopravní systém je v dnešní době nezbytným standardem pro moderní a atraktivní systém veřejné
dopravy v regionu.
Velmi aktuální je v dnešní době použití získaných a zpracovaných dat auditu dopravního systému
jako vstup pro model dopravy. Využití je velmi široké, uplatnění mají především v oblasti plánů
udržitelné mobility.
V závislosti na místních podmínkách a požadavcích je vhodné doplnit audit dopravního systému
o georeferencované mapy se sítí MHD, schémata sítě MHD, mapy pro GIS aplikace, které převážně
slouží pro vizualizaci stanovených závěrů. Vizualizace jsou důležité pro získání přehledné
informace
o zatížení sítě např. ze zátěžových diagramů nebo směrových vztazích z diagramu znázorňující
mezioblastní přepravní vztahy.

Zátěžový diagram každé linky

Graf směrových přepravních vztahů
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Vektorové mapa linkového vedení v reálném měřítku

Dále je možné v rámci auditu provést zpracování provozních a provozně-ekonomických podkladů
pro zavádění nových technologií (např. elektromobility v dopravě), podkladů pro žádosti o evropské
dotace např. pro nákup nových vozidel a podkladů pro udržitelnost projektů (monitorovací
ukazatele).
Využití zpracovaného auditu
Dopravním auditem vznikne kompletní a ucelený materiál, který lze využít například pro operativní
a koncepční potřeby. Aktuální a přehledná data o přepravní poptávce tak mohou být využita pro
každodenní koncepční práce provozních pracovníků, vyřizování připomínek cestujících, operativní
plánování a dimenzování nasazování vozových kapacit a provozních záloh. Velmi aktuální jsou pak
materiály pro provozní pracovníky (jízdní řády, vozové jízdní řády, turnusy vozidel).
Pro strategické a dlouhodobé potřeby tak vznikne materiál pro jednání v orgánech státní správy a
samosprávy. K tomu jako nástroj slouží vizualizace zátěží a směrových vztahů cestujících (zátěžové
diagramy), data pro GIS aplikace (vrstva zátěže MHD).
Závěrečné shrnutí
Problematika veřejné hromadné dopravy je stále velmi aktuální téma a na její správné fungování je
třeba brát patřičný zřetel. Především je důležité zachovat efektivitu dopravní obsluhy jak po stránce
dopravní při dodržení nezbytných standardů, tak po stránce ekonomické. Proto pro ověření a
nastavení správně fungujícího systému považujeme za nezbytné provádět audity dopravní obsluhy
pravidelně a systematicky tak, aby systém veřejné dopravy zahrnoval aktuální poptávku a
požadavky cestujících, které zachovají nebo zvýší její atraktivitu. V rámci trvale udržitelné dopravy
je třeba vytvářet veřejné hromadné dopravě takové podmínky, které budou orientovány na její
všestrannou preferenci před individuální automobilovou dopravou.
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3. Výstupy průzkumů dopravního chování obyvatel jako základní podklad pro
modelování dopravy
Bc. Jan Rajman, projektový mana žer, CZECH Consult, spol. s r.o .

Úvod
Informace o dopravním chování obyvatel jsou klíčovým podkladem pro plánování a modelování
dopravy. Cílem těchto průzkumů je zjištění informací o cestování obyvatel zájmové oblasti, tedy
odkud, kam a jak lidé cestují. Výsledky umožňují stanovit podíl automobilové, hromadné, pěší
a cyklistické dopravy. Zároveň lze na základě výsledků popsat charakter cest konaných
jednotlivými druhy dopravy, rozdělit cesty podle účelu, délky, či doby trvání.
Společnost CZECH Consult s.r.o. má bohaté zkušenosti s prováděním průzkumů dopravního
chování obyvatel, na základě aktuálních potřeb a možností hledá nové způsoby sběru dat tak, aby
výsledky byly vždy maximálně věrohodné. Konkrétní výsledky obsažené v tomto článku jsou
založeny na průzkumech prováděných pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy. Technická
správa komunikací, konkrétně Úsek dopravního inženýrství sbírá tento typ dat dlouhodobě za
účelem průběžné aktualizace dopravního modelu hlavního města a metropolitního regionu.

Vývoj sběru dat
Způsob sběru se historicky vyvíjel nejen v závislosti s technickým rozvojem, ale také se změnou
přístupu respondentů k vyplňování takto podrobných údajů o svém dopravním chování. Klasické
vyplňování dotazníků respondenty osobně bez asistence tazatele vyžaduje kvalitní přípravu
dotazníku a podrobné ale dostatečně srozumitelné vysvětlení jednotlivých položek. Se snižující se
návratností kvalitně vyplněných dotazníků bylo postupně využíváno dotazování respondentů
vyškolenými tazateli. Tato metoda vyžaduje velmi důkladné proškolení tazatelů a jejich přípravu na
různé alternativy, se kterými se mohou setkat. Zároveň je nutné předem definovat postup
dotazování pro zajištění náhodného výběru a reprezentativní rozložení respondentů v území. Tato
metoda byla při průzkumech na území hl. m. Prahy úspěšně používána až do roku 2010. V tomto
průzkumu byl zaznamenán vysoký podíl odmítnutí, kdy respondenti nebyli ochotni sdělit takto
podrobné informace, případně ani rozhovor zahájit. Tato odmítnutí měla již podstatný vliv na
reprezentativnost získaného vzorku, sběr dat vyžadoval obrovské úsilí pro získání kvalitních dat.
Na základě těchto zkušeností byly hledány nové způsoby sběru dat, které umožní získávat potřebná
data i v budoucnu. V úzké spolupráci odborníků společnosti CZECH Consult a zadavatele těchto
průzkumů - Technické správy komunikací hl. m. Prahy byly analyzovány různé možnosti sběru dat
a jejich vyhodnocení. K různým způsobům sběru dat byly hledány výhody a nevýhody, při
následném rozhodnutí byla vybrána kombinace dvou metod – internetového a telefonického
dotazování (CAWI a CATI). Každá z metod má nevýhody, nicméně v souhrnu jsou tyto nevýhody
minimalizovány.

Použitý způsob sběru dat – CAWI a CATI
Při výběru nového způsobu sběru dat byl kladen důraz na kvalitu získaných dat a samozřejmě
přijatelnou finanční náročnost. Na základě těchto dvou požadavků byla zvolena kombinace metod
CAWI a CATI společně s kvótním výběrem respondentů. CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing) spočívá ve vyplňování internetového dotazníku. Při metodě CATI (Computer Assisted
Telephone Interviewing) dotazník vyplňuje tazatel při telefonickém rozhovoru s respondentem,
odpovědi jsou vyplňovány přímo do dotazníku v počítači.
Vzhledem k volbě těchto metod byl zároveň použit kvótní výběr respondentů. K vyplnění
internetového dotazníku kdy byli oslovováni členové panelu respondentů, který je dlouhodobě
udržován za účelem maximální reprezentativnosti (struktura panelu respondentů odpovídá struktuře
populace). Nevýhodou tohoto panelu je, že je zde méně zastoupena skupina starších osob, zejména
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důchodců, kteří s počítačem pracují méně než mladší část populace. Tato nevýhoda byla hlavním
důvodem pro doplňkové využití metody telefonického dotazování, kdy byla volána náhodná
telefonní čísla. První otázky směřovali na zjištění bydliště pohlaví, věku a dalších základních
charakteristik, což umožnilo realizovat podrobné dotazování pouze u osob, které bylo nutné získat
pro vylepšení výsledné struktury respondentů.
Takto konstruovaný sběr dat umožňuje získat reprezentativní strukturu vzorku osob. Pro ilustraci
jsou zde uvedeny vybrané grafy porovnávající strukturu vzorku a strukturu populace (Obr. 1-4).
Hodnoty vychází z průzkumu dopravního chování obyvatel hl. m. Prahy, který byl realizován v roce
2015.
Obr. 1: Porovnání struktury – Pohlaví

Obr. 2: Porovnání struktury – Věková kategorie
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Obr. 4: Porovnání struktury – Oblast bydliště
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Obr. 3: Porovnání struktury – Ekonomická aktivita
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Největší nedostatky jsou vidět v členění podle ekonomické aktivity ve skupině „ostatní“. Tato
skupina zahrnuje nezaměstnané, na mateřské a rodičovské dovolené, v domácnosti apod. Získání
dostatečného počtu respondentů této skupiny je problém při všech způsobech sběru dat. Rozdíly
jsou napraveny provedením přepočtu struktury vzorku na strukturu populace (vážením, přiřazením
koeficientu každému záznamu). Pro dosažení těchto výsledků je nutná kvalitní příprava sběru dat
a také průběžný dohled, který umožní identifikovat nedostatky v průběhu sběru dat a v maximální
míře je eliminovat. Dosažení reprezentativní struktury vzorku je nutnou podmínkou pro získání
kvalitních dat.
Velmi podstatnou částí je také tvorba dotazníku, který musí umožnit vyplnění všech situací, které
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mohou v reálu nastat, zároveň ale musí být dostatečně jednoduchý a srozumitelný, tak aby jej mohli
správně vyplnit všechny skupiny respondentů. V dotazníku musí být zavedena řada kontrol
a omezení, které eliminují, a ve fázi zpracování umožní, identifikovat chybné vyplnění dotazníku.
Důraz byl kladen nejen na vhodnou formulaci otázek a doplňujících vysvětlivek ale také na pořadí
otázek, jejich logickou následnost s cílem získání všech požadovaných informací. Zpravidla bývá
problém získat od respondentů podrobné údaje o všech cestách, kdy respondent méně významné
cesty (zejména pěší, volnočasové) nesdělí vůbec, nebo jen v omezené míře. Výsledky a všechny
následné analýzy jsou pak těmito chybějícími údaji podstatně ovlivněny.
Dlouhodobým vývojem se podařilo dosáhnout způsobu a postupu dotazování, který umožňuje
získat kvalitní data, důkazem může být dosažená struktura respondentů nebo vysoká hybnost
obyvatel Prahy, která podle již zmíněného průzkumu z roku 2015 dosahuje 3,57
cesty/obyvatele/den.
Přes uvedené výhody nelze tento způsob sběru dat považovat za jediné vhodné řešení. Má své
limity, zejména ve velikosti existujícího panelu respondentů, tzn. reprezentativní výběr
s dostatečným počtem respondentů lze provést pouze v dostatečně lidnaté oblasti (Praha, případně
celé kraje). V případě menších oblastí, nebo měst je nutné metodu kombinovat s jinými způsoby
sběru dat, případně ji nelze využít vůbec.

Zpracování výstupů, tvorba databází
Data získaná průzkumy jsou zpracována do databáze v programu MS Excel. Tento program je
dlouhodobě využíván a i přes svoje omezení a nevýhody se jeví jako nejvýhodnější varianta
umožňující efektivní zpracování velkého množství dat. Hlavním argumentem je široké rozšíření
a uživatelská vstřícnost tohoto programu, což zadavateli umožňuje tvorbu výstupů a další analýzy
dat po odevzdání výsledků průzkumu a kdykoliv v budoucnu.
Data jsou vždy zpracovávána do struktury vhodné pro vyhodnocení pomocí kontingenčních tabulek.
Tento nástroj umožňuje filtrování dat, kombinace různých atributů i tvorbu výstupů v absolutních či
relativních hodnotách.
Prvním krokem je vždy import získaných dat a transformace do struktury vhodné pro další
zpracování. Následně jsou na data aplikovány různé algoritmy prověřující správnost a logiku a
úplnost vyplněných dat. Tímto postupem jsou odhaleni respondenti, kteří omylem či záměrně uvedli
evidentně chybné údaje. Tato data jsou vyřazena z dalšího zpracování, je tedy nutné získat při sběru
dat dostatečnou rezervu v počtu respondentů.
Po očištění databáze jsou doplněny všechny potřebné číselníky (sociodemografické údaje, územní
členění, apod.), které umožní tvorbu všech požadovaných výstupů. Výsledkem je databáze, kdy
počet záznamů (řádků) odpovídá celkovému počtu cest a počet atributů (sloupců) se pohybuje
v řádu stovek. Tento způsob tvorby databáze je srozumitelný a následně využitelný i pro
pracovníky, kteří nemají v prostředí MS Excel dostatečně hluboké znalosti. Součástí databáze musí
být i podrobný popis její struktury a jednotlivých atributů, včetně všech použitých číselníků.
Základní výstupy těchto průzkumů zpravidla slouží pro kalibraci dopravního modelu daného území.
Výstupy vždy vychází z přepočtených (převážených) hodnot, které minimalizují odchylku struktury
vzorku od struktury populace. Pro kalibraci modelu jsou tvořeny výstupy dělby přepravní práce,
denní variace začátků a konců cest, délky doby cestování a řada dalších výstupů.

Porovnání výsledků průzkumu 2010 a 2015
Pro stanovení dopadu změny metodiky sběru dat bylo provedeno porovnání výsledků s výstupy
průzkumu z roku 2010, který byl prováděn dotazováním „face to face“, kdy dotazník vyplňovali
proškolení tazatelé v přímém rozhovoru s respondentem. Oba průzkumy byly prováděny u obyvatel
hl. m. Prahy, oba průzkumy měly předepsanou velikost vzorku 5000 respondentů.
Základní údaj, který lze jednoduše porovnat je celková hybnost obyvatel, která byla v roce 2010
2,95 cesty/osobu/den a v roce 2015 3,57. Z těchto dvou hodnot je vidět vysoký nárůst, který může
být částečně způsoben změnou dopravního chování, ale s vysokou pravděpodobností je způsoben
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změnou metodiky. Nový způsob dotazování dokáže „přinutit“ respondenty, aby sdělili údaje o všech
svých cestách během dne. Při detailnějším porovnání počtu cest na obrázku 5 je vidět vysoký nárůst
počtu pěších cest (kategorie PKJ obsahuje pěší, kolo a jinak). Změna dělby přepravní práce je
patrná z obrázku 6.

Tisíce

Obr. 5: Počet cest podle použitého dopravního prostředku

Obr. 6: Vývoj dělby přepravní práce
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Porovnání počtu cest podle účelu cesty v cíli ukazuje nejvyšší nárůst v poslední kategorii zahrnující
zejména volnočasové aktivity, cesty na úřad a k lékaři (obr. 7).
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Obr. 7: Porovnání počtu cest podle účelu cesty v cíli

Z uvedených porovnání vyplývá jednoznačně vysoký nárůst počtu cest konaných pěšky za
volnočasovými aktivitami. Tento nárůst lze z velké části zdůvodnit změnou metodiky sběru dat,
která vede respondenty ke sdělení úplnějších informací a v důsledku ke zvýšení kvality získaných
dat.

Závěr
Modelování dopravy je bezesporu klíčová záležitost v případě plánování rozvoje infrastruktury, při
optimalizaci provozu HD, při stanovení dopadů změn v dopravě a v mnoha dalších oblastech. Pro
vytvoření kvalitního dopravního modelu je nutné mít jako jeden z podkladů údaje o dopravním
chování obyvatel daného regionu. Pro tyto účely je zpravidla nutné provést speciální průzkum,
jehož hlavním cílem je získání detailních informací o všech cestách obyvatel během jednoho dne.
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Aby mohly být výsledky tohoto průzkumu dostatečně reprezentativní a využitelné pro kalibraci
modelu dopravy, je nutné klást důraz na všechny fáze průzkumu. Od podrobné přípravy
s rozhodnutím o způsobu sběru dat, přes dohled nad vlastním sběrem dat, až po podrobnou analýzu
získaných dat a jejich komplexní vyhodnocení. Pouze při dodržení vysoké kvality všech fází
průzkumu budou výsledky dostatečně kvalitní a je možné je využít pro vytvoření kvalitního modelu
dopravy.
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4. Národný systém dopravných informácií na Slovensku
Mgr. Tomáš Mésároš, MDV SR, Bratislava

Abstrakt
Na medzinárodnej úrovni boli úlohy zavedenia takýchto komplexných systémov zadefinované v „Akčnom pláne zavádzania inteligentných dopravných systémov v Európe“. Na národnej
úrovni Slovenskej republiky bol Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 22/2009 zo 14.1.2009
prijatý „Program podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov – Národný systém dopravných informácií“ a schválené vytvorenie Národného centra dopravných informácií (NDIC).
V Septembri 2012, bol prijatý zákon č. 317/2012 Z.z. o Inteligentných dopravných systémoch.
Realizáciou komplexného systému dopravných informácií NSDI bol naplnený Akčný plán
aj príslušné Uznesenie vlády Slovenskej republiky a zabezpečil sa súlad systému so zákonom o
IDS. Vybudovanie NSDI na Slovensku zabezpečilo technické zhodnotenie jestvujúcej cestnej infraštruktúry a to najmä ciest I. triedy, diaľnic a rýchlostných komunikácií (aj keď systém je pripravený
zbierať dáta aj od VUC, miest, obcí, ...).
Spustením NSDI sa vytvorilo otvorené systémové prostredie, ktoré v súlade s hlavnými vecnými i politickými cieľmi Európskej únie i hlavnými úlohami Slovenskej republiky v budúcnosti
môže prispieť ku zníženiu tvorby kongescií a vysokých intenzít dopravy na zaťažených komunikáciách, prostredie, v ktorom je možné poskytnúť informácie vedúce k zníženiu dopravnej nehodovosti, následkov na životoch, zdraví a majetku a zvyšuje efektivitu činnosti orgánov, organizácií a
inštitúcií v oblasti správy, údržby komunikácií ich súčastí a príslušenstva, v oblasti hospodárenia s
vozovkou a ostatným majetkom, v oblasti dohľadu nad prevádzkou na pozemných komunikáciách,
v oblasti riadenia optimalizácie prevádzky, v oblasti poskytovania informácií o doprave pre tvorbu
dopravného modelu, taktiež i v oblasti analytickej činnosti smerujúcej k trvalému odstráneniu problémov, ktoré znižujú bezpečnosť plynulosť alebo rýchlosť dopravy.
Národný systém dopravných informácií predstavuje zdroj potrebných dopravnoinžinierskych informácií, ktoré sú dôležité ako podklad pre riadenie dopravy a pri tvorbe dopravných modelov.

Úvod
Systém zabezpečuje poskytovanie zaručených a overených dopravných informácií ako pre širokú tak
aj odbornú verejnosť. NSDI integruje do Národného dopravného informačného centra existujúce systémy
správcov komunikácií a ostatné organizácie, ktoré narábajú s relevantnými dopravnými informáciami. Projekt zabezpečil vybudovanie dopravného portálu (pre všetky typy relevantnej dopravy), mobilnej aplikácie
a rozhraní pre výmenu a poskytovanie dopravných informácií či už medzi jednotlivými organizáciami, tak aj
pre poskytovateľov dopravných informácií.
Taktiež je jeho prevádzkovaním zabezpečené generovanie najmä týchto prínosov:
 zníženie dopravnej nehodovosti,
 zníženie následkov nehodovosti na životoch, zdraví a majetku,
 zvýšenie celkovej bezpečnosti infraštruktúry pozemných komunikácií,
 zníženie zdržanie účastníkov cestnej premávky, skrátenie cestovných časov a zvýšenie plynulosti premávky,
 priame pozitívne ovplyvnenie správania účastníkov cestnej premávky, motivácia k vlastnej
zodpovednosti a vzájomnej ohľaduplnosti,
 podpora efektívneho zavádzania informačných technológií, IDS a telematických systémov v
oblasti dopravy,
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zabezpečenie lokálnej, regionálnej, národnej a európskej interoperability v oblasti dopravných informácií a dopravných dát, v oblasti výmeny informácií o aktuálnej dopravnej situácii, v oblasti zdieľania informácií o pozemných komunikáciách, ich súčastiach a príslušenstvo, v oblasti riadenia dopravy i v ďalších oblastiach,
 podpora inteligentného riadenia a kontroly prevádzky v sieti pozemných komunikácií prostredníctvom technických, technologických a telekomunikačných systémov pre efektívne
riadenie dopravy s cieľom zaistenia harmonickej prevádzky v sieti a optimalizácia využitia
dostupnej infraštruktúry pozemných komunikácií na základe modelovania aktuálnej dopravnej situácie,
 podpora zabezpečenia kontinuity služieb IDS pre osobnú a nákladnú dopravu v dopravných
koridoroch a mestských / medzimestských regiónoch, podpora pre riadenie prevádzky a plánovanie ciest a najmä pre núdzové plánovanie,
 vytvorenie prostredia pre uspokojenie tlaku na inováciu a rozvoj informačných služieb nad
dopravnými informáciami a dátami o aktuálnej dopravnej situácii,
 podpora využitia moderných postupov založených na informačných technológiách ako ekonomických a ekologicky šetrných alternatív pred budovaním nových alebo modernizáciou
existujúcich komunikácií - zmena prístupu v budovaní infraštruktúry.
Národný systém dopravných informácií je otvorené modulárne systémové prostredie pre tvorbu,
zber, spracovanie, distribúciu, archiváciu a postprocessing dopravných informácií rôznych typov dopravy:
 cestná,
 železničná,
 autobusová,
 letecká,
 cyklistická.
Označenie systémové prostredie znamená, že sa nejedná o jeden veľký komplexný informačný systém, ale o množstvo vzájomne spolupracujúcich systémov, ktorých vzájomná kompatibilita je zaručená použitím rozhraní podľa medzinárodných štandardov.
Vzájomné prepojenie systémov zabezpečujú kľúčové základné systémy, ktorými sú Informačný systém NDIC, Lokalizačné služby IS MCS a Služby základnej infraštruktúry (centrálna evidencia číselníkov,
centrálna evidencia organizácií a používateľov, jednotný čas atď.).
Takto navrhnuté systémové prostredie je otvorené aj do budúcnosti a možno v budúcnosti podľa potreby integrovať ďalšie systémy, ktoré sa podieľajú na procesoch dátových tokov dopravných informácií a sú
vybavené rozhraním pre vloženie do systémového prostredia NSDI.
Realizácia vo forme otvoreného prostredia je nevyhnutná, ak chceme zabezpečiť jeho flexibilnosť do
budúcnosti, t.j. možnosť jeho rozširovania o funkcie plniace požiadavky, ktoré v súčasnosti nemôžu byť
známe.
Systém NSDI je pripravený poskytovať informácie potrebné pre vysielanie RDS-TMC, alebo pri
prechode na DAB aj TPEG.

Prínosy systému NSDI
Beneficient projektu

Súhrn benefitov

Bežní účastníci cestnej
premávky

 skrátenie cestovných časov
 zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky
 zvýšenie plynulosti premávky
 dostupnosť prognóz, výstrah a aktuálnych radarových informácií
 dostupnosť aktuálnych a prognózovaných meteorologických informácií
 prevádzkovanie a správa centrálneho dopravného portálu
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Beneficient projektu

Súhrn benefitov

Dopravcovia

 skrátenie cestovných časov, úspora palív
 znížené náklady na logistiku možnosťou plánovania vhodnej trasy
v daných podmienkach a to vo väzbe na čas, trasu, jej dĺžku, externé
náklady atď.
 zabezpečenie aktuálnych dopravných informácií o plánovaných, prebiehajúcich alebo končiacich obmedzeniach
 všeobecná dostupnosť prognóz, výstrah na pozemných komunikáciách
 dostupnosť informácií o skutočnom stave meteorologickej situácie

Rýchla zdravotná
služba
Hasičský a záchranný
systém

 dostupnosťou aktuálnych dopravných informácií o stave prejazdnosti sa
zabezpečí rýchlejší príjazd na miesto zásahu

Orgány štátnej správy

Správcovia pozemných
komunikácií

Polícia

Centrá riadenia
dopravy

Medzinárodná
spolupráca – záväzky
voči EÚ

 zníženie dopravnej nehodovosti a zvýšenie celkovej bezpečnosti infraštruktúry pozemných komunikácií,
 zníženie následkov nehodovosti na životoch, zdraví a majetku,
 podpora rozhodovania o povoľovaní, plánovaní a realizácii obmedzení
všeobecného užívania príslušným cestným správnym orgánom
 zvyšovanie kvality životného prostredia
 lokalizácia problematických úsekov pozemných komunikácií na základe hodnotenia databázy údajov
 zabezpečenie informačnej podpory pre rozhodovanie o realizácii navrhovaných opatrení (napr. dopravno-inžinierske, stavebne technické opatrenia alebo inštalácia telematických zariadení) a pre vlastnú realizáciu
týchto opatrení,
 prehľad o aktuálnej dopravnej a meteorologickej situácii v oblasti
vlastnej pôsobnosti
 rýchlejší príjazd na miesto zásahu
 podpora pri plánovaní činností vo výkone Polície SR (optimalizácia
trasy prevozu osôb, peňazí a pod. z hľadiska bezpečnosti a času)
 zabezpečenie presnej lokalizácie dopravnej nehody pre aktuálne dopravné informácie
 vyhodnocovanie nehodových úsekov, úsekov požadujúcich zvýšenú
pozornosť pri plánovaní dopravných akcií
 aktuálne sledovanie intenzity premávky, tvorby kolón (v mieste, čase,
rozsahu, atď.)
 všeobecná dostupnosť obrazových informácií z kamerových systémov
zapojených do jednotného video systému pre všetky orgány, organizácie
a inštitúcie verejnej správy a ďalších oprávnené verejné alebo privátne
subjekty vrátane možností zdieľania obrazových dát.
 priebežný, nepretržitý prehľad o aktuálnej dopravnej situácii a meteorologickej situácii v oblasti vlastnej pôsobnosti
 podpora efektívneho zavádzania informačných technológií, IDS a telematických systémov v oblasti dopravy
 zabezpečenie lokálnej, regionálnej, národnej a európskej interoperability v oblasti dopravných informácií a dopravných dát, v oblasti výmeny
informácií o aktuálnej dopravnej situácii, v oblasti zdieľania informácií
o pozemných komunikáciách
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Beneficient projektu

Súhrn benefitov

Krízové riadenie,
civilná obrana

 podpora pre riadenie prevádzky a núdzové plánovanie v prípade kritických udalostí
 dostupnosť aktuálnych, overených, autorizovaných informácií pre potreby analytickej a dopravno-inžinierskej činnosti a efektívneho dopravného plánovania pozemných komunikácií (napr. spracovávanie
mapy nehodových lokalít na základe priebežne sledovaných dát, identifikácia miest v sieti pozemných komunikácií s výskytom zvýšenej intenzity premávky a tvorby kolón a pod.)
 informačný zdroj pre návrh opatrení na zníženie nehodovosti v
miestach nehodových lokalít, pre ekonomickú analýzu strát z dopravných nehôd.

Dopravné plánovanie

Záver
Systém NSDI je vybudovaný ako otvorené riešenie, ktoré sa spolieha na vlastné dáta a dáta
od poskytovateľov. Dáta v systéme budú tak kvalitné ako ich dokážu poskytnúť jednotlivý
prispievatelia. Okrem ich zákonnej povinosti sa jedná však aj o benefity ktoré im na druhej strane
systém NSDI automaticky poskytuje. Jedná sa napríklad o infromácie ohľadom intenzity dopravy,
údaje od ostatných správcov komunikácií, prispievateľov, hlásenia od cestujúcej verejnosti, a pod.
Systém bol predstavený pre verejnosť začiatkom roka 2017 a bude úspešný len v prípade ak sa
v ňom budú pre konzumentov nachádzať zaujímavé dáta a bude sa zabezpečovať jeho rozvoj.
Informácie ktoré sú takýmto spôsobom k dispozícii v systéme je však možné využívať
napríklad pri následnom plánovaní infraštruktúry.
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Dopravní informační centrum v Brně
Již od roku 2007 je v provozu pracoviště Dopravního informačního centra města Brna (DIC Brno),
umístěné na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. (CTD
BKOM). Úkolem tohoto pracoviště je zajištění sběru relevantních informací o stavu dopravy ve
městě Brně, jejich vyhodnocení a poskytování veřejnosti.
První realizační etapa Dopravního informačního centra Brno proběhla v roce 2007. Na pracoviště
CTD BKOM bylo dodáno obslužné pracoviště DIC Brno s redakčním systémem kompatibilním s
pracovištěm Národního dopravního informačního centra v Ostravě (NDIC). V rámci zprovoznění
DIC Brno bylo zahájeno poskytování dopravních informací veřejnosti na portále www.dopravabrno.cz.
Hlavním zdrojem vstupních dat a informací pro fungování I. etapy DIC Brno byl sběr dopravních
dat z tzv. blízkých křižovatkových detektorů velké části světelných signalizačních zařízení. Tato
data byla v rámci DIC Brno zpracována, vyhodnocena a následně prezentována prostřednictvím
webového portálu. Druhým mechanizmem pro zadávání vstupních dat a informací bylo manuální
zadávání dopravních událostí operátory DIC Brno prostřednictvím zmiňovaného redakčního
systému.
Z funkčního pohledu byly v rámci realizace I. etapy DIC Brno implementovány tyto části:
 Komunikační modul řídicího systému pro zpracování různých formátů a různých komunikačních protokolů.
 Obslužný redakční systém pro zadávání a zobrazování aktuálních dopravních informací a jejich vizualizace na webových stránkách, využívající mezinárodní platformu kódování dopravních událostí v jazyce ALERT-C.
 Zátěžová mapa - sběr dopravních dat v 5 min. intervalech z tzv. blízkých detektorů dopravních řadičů SSZ napojených na dopravní ústřednu. Na základě těchto dopravních dat byl
prováděn stávající výpočet stupňů dopravní zátěže na některých páteřních komunikacích
města Brna a jejich zobrazení v podobě zátěžové mapy na webových stránkách.
 Sdílení obrazových informací poskytovaných dohledovým kamerovým systémem v tunelech
a na křižovatkách.
 Webový server s mapovou aplikací s vizualizací aktuální dopravní informace.
 Poskytování aktuálních dopravních informací ve formátu XML pro vysílání kanálem RDSTMC prostřednictvím NDIC Ostrava.
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V průběhu roku 2014 v rámci projektu EDITS byly díky finančnímu příspěvku Evropské unie
zprovozněny aktualizované webové stránky DIC Brno s novými funkcemi a informacemi. Jednalo
se zejména o nové informace o aktuální plynulosti individuální automobilové dopravy na
jednotlivých úsecích komunikací (od běžné rychlosti až po tvorbu kolon) na území města Brna a
Jihomoravského kraje. Pro výpočet stavu dopravy jsou využívána tzv. floating car data (FCD)
vozidel veřejné dopravy společností KORDIS JMK, a.s. a Dopravní podnik města Brna, a.s.
Pro výpočet zatížení komunikace jsou ve městě Brně použita data z těchto kategorií vozidel:
autobusy MHD, autobusy IDS JMK, trolejbusy, tramvaje. Mimo Brno jsou vyhodnocována pouze
data z autobusů IDS JMK. Při výpočtu je zohledněno i zastavení vozidla na zastávce a vyhrazené
jízdní pruhy tramvají i ostatních vozidel MHD. Data jsou odesílána z každého vozidla v intervalu
max. 25 s na aplikační server k vyhodnocení. Síť dopravních komunikací je rozdělena na úseky
podle tzv. lokalizační databáze běžně používané v automobilových navigacích pro lokalizaci
dopravních událostí. Jeden její úsek nejčastěji odpovídá vzdálenosti dvou křižovatek komunikací,
které mají nezanedbatelný vliv na rozložení dopravního proudu. Na základě informace o poloze
vozidla a s využitím znalosti jízdního řádu je na těchto úsecích vyhodnoceno dopravní zatížení na
stupnici od jedné do čtyř, kde stupeň jedna znamená minimální zatížení komunikace neboli běžnou
rychlost dopravního proudu, a stupeň čtyři představuje maximální zatížení komunikace odpovídající
kolonám.
Na aktualizovaných stránkách DIC Brno byly dále k dispozici informace o dopravních uzavírkách a
událostech, které poskytuje Národního dopravní informační centrum, aktuální přehledové snímky z
dopravních kamer na křižovatkách ve městě Brně a informace o obsazenosti parkovišť vybavených
automatickým závorovým systémem na území města Brna. Byla vytvořena i mobilní aplikace
Doprava-Brno.cz pro operační systém Android se shodnými daty. Mobilní aplikace byla v rámci
projektu EDITS později rozšířena o zobrazování informací o aktuálních polohách vozidel veřejné
dopravy v rámci IDS Jihomoravského kraje, aktuální jízdní řády včetně informací o zpoždění či
předjetí daného spoje oproti jízdnímu řádu.
V průběhu roku 2014 rozhodlo Statutární město Brno (prostřednictvím Odboru dopravy Magistrátu
města Brna) o další modernizaci tohoto informačního systému (II. etapa).
Během roku 2015 proběhlo zadávací řízení na dodavatele a následně v červenci 2016 došlo ke
zprovoznění nové etapy DIC Brno v rámci zakázky „Dopravní a informační centrum Brno – 2.
etapa“. Zadavatelem je Statutární město Brno prostřednictvím Odboru dopravy MMB. Dodatelem
je společnost VARS BRNO a.s. Správcem systému DIC Brno je společnost Brněnské komunikace
a.s.
V rámci funkcí 2. etapy DIC Brno došlo k zásadní integraci dostupných dopravních dat včetně
implementace FCD (Floating car data – data z plovoucích vozidel) z externí flotily automobilů.
Na základě analýzy dostupných datových základen využitelných v rámci realizace II. etapy DIC
Brno a požadavků dotčených subjektů byl sestaven funkční koncept s ohledem na základní
požadavky:
 Působení na regionální úrovni
 Využití DIC Brno pro potřeby veřejnosti
 Využití DIC Brno pro potřeby městských subjektů a institucí
 Nastavením obousměrné komunikační vazby s NDIC Ostrava
 Maximální využití dostupných datových zdrojů
 Rozšiřitelnost vybraných datových vstupů správcem systému bez zásahu dodavatele – možnost vlastní základní administrace systému
 Dostupnost výstupů pro systémy třetích stran
29

DIC Brno je systémem regionálního významu a poskytované informační služby tak svým pokrytím
přesahují hranice města Brna až na úroveň celého Jihomoravského kraje. Informace a služby jsou
pak v různých formách zpřístupněny nejen veřejnosti, ale i vybraným městským subjektům a
institucím. K těmto se řadí Brněnské komunikace a.s., Dopravní podnik města Brna, a.s. nebo
KORDIS JMK, a.s.
Základní rozdělení funkcí poskytovaných DIC Brno v II. etapě je následující:
 Dynamické funkce – dopravní data
o Dopravní zátěže
o Dojezdové doby
o Obsazenost parkovišť
o Dopravní události
o Vykonávání zimní údržby
 Dynamické funkce – provozní data
o Stavy SSZ
o Stavy tunelových staveb
 Dynamické funkce – ostatní
o Kamery
 Statistické funkce – dopravní data
o Dopravní zátěže / plynulost dopravy
o Dojezdové doby
o Obsazenost parkovišť
o Dopravní nehodovost
o Dopravní události
o Vykonávání zimní údržby
o Přehled parkovacích lokalit
 Statistické funkce – provozní data
o Statistiky stavů SSZ
o Statistiky tunelových staveb
 Statické funkce
o Přehledy technologií
Část dynamické dopravní funkce aplikace DIC Brno zajišťuje prezentaci dopravních a provozních
dat vstupujících do systému DIC Brno v reálném čase a umožní tak uživatelům operativně reagovat
na aktuální dopravní situaci dle jejich vlastní potřeby. Vybrané dynamické funkce jsou blíže
vysvětleny v další části textu.
Část statistické dopravní funkce zpřístupňuje vyhodnocená data z telematických zařízení a systémů
a slouží zejména pro potřeby dopravního plánování a optimalizace nastavení jednotlivých dopravně
telematických technologií generujících vstupní data do systému (např. informace z detektorů SSZ,
strategických detektorů apod.). Data jsou zobrazena v tabelární formě nebo ve formě grafu. Modul
zpřístupňuje uživatelům statistický pohled na data v požadovaném časovém intervalu v konkrétní
vybrané lokalitě nebo na konkrétním úseku komunikace. Uživatel má možnost zvolit stupeň
agregace dat (např. hodina, den, měsíc, rok).
Část statické funkce zpřístupňuje přehled technologií v DIC Brno.
Veřejnosti jsou dostupné pouze služby dynamické, a to jak dopravního tak provozního charakteru.
Ostatním výše uvedeným subjektům jsou zpřístupněny i funkce statické/statistické, které jsou
primárně určeny k usnadnění každodenní operativy jednotlivých subjektů a institucí. Součástí DIC
Brno je interní vrstva zpracování dopravních dat a informací dostupná této odborné veřejnosti.
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Administrace systému je realizována prostřednictvím souboru systémových funkcí, které bude moci
využívat správce systému (CTD BKOM).

Příklad statistické funkce DIC Brno – graf obsazenosti parkoviště se závorovým systémem za
vybraný časový interval
Veřejnosti jsou dostupné funkce DIC Brno na webovém portálu www.doprava-brno.cz. Portál
zobrazuje v mapovém podkladu i v tabelární podobě informace o aktuálním dění na pozemních
komunikacích na území města Brna a Jihomoravského kraje.
Popis nejvýznamnějších dopravních informací nebo funkcí poskytovaných DIC Brno:




Dopravní situace - informace o aktuální plynulosti individuální automobilové dopravy na
jednotlivých úsecích komunikací (od běžné rychlosti až po tvorbu kolon) na území města
Brna a Jihomoravského kraje. Informace o stavu dopravy jsou získávány z dat flotily plovoucích vozidel společnosti Princip a.s., z dat kamerových strategických detektorů instalovaných na území města Brna v počtu 98 kusů a z flotily plovoucích vozidel veřejné dopravy
(projekt EDITS). Informace o dopravních zátěžích jsou děleny do 4 úrovní. Označení zátěže
dopravy na úseku je představováno jeho barevným zbarvením:
o Běžná rychlost - stupeň zátěže 1: světle zelená barva
o Snížená rychlost - stupeň zátěže 2: okrově žlutá barva
o Pomalá rychlost - stupeň zátěže 3: světle červená barva
o Kolona/kongesce - stupeň zátěže 4: sytě červená barva
Aktuální dopravní události (informace o nehodách, uzavírkách, omezeních provozu, meteorologických situacích apod.). Modul dopravních událostí zpřístupňuje uživateli seznam aktuálních dopravních událostí, které jsou evidovány zejména v Jednotném systému dopravních informací pro ČR (JSDI), který provozuje NDIC. Dopravní události jsou získávány z
několika datových a informačních zdrojů, které poskytují informace o dopravních událostech na dopravní síti města Brna a Jihomoravského kraje:
o NDIC
o Silniční správní úřady
o Dopravní podnik města Brna, a.s.
o Tunelové ústředny
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o Dispečeři CTD BKOM (samostatným vstupem DIC Brno je redakční systém
pro editaci dopravních informací, jehož prostřednictvím jsou zadávány/editovány dopravní události přímo v systému).
V rámci informací o dopravních událostech poskytuje DIC Brno také informaci o
plánovaných uzavírkách a omezeních provozu, které jsou evidovány v některém
z informačních zdrojů.
Snímky z přehledových dopravních kamer umístěných na vybraných křižovatkách a
v tunelových stavbách.
Poloha parkovišť a informace o aktuální obsazenosti vybraných parkovacích objektů na
území města Brna vybavených automatickým závorovým systémem.
Stavy tunelů (informace o případných uzavírkách nebo omezení provozu).
Stavy světelných signalizačních zařízení (v provozu/v poruše, vypnuto).
Dojezdové doby - vyhledávání trasy s informací o celkové dojezdové době a o zpoždění na
trase, případně o výskytu dopravních událostí na trase. Modul dojezdových dob zpřístupňuje
uživatelům aktuální naměřené dojezdové doby, poskytnuté systémem vozidel FCD. Dojezdové doby jsou vypočítány na pevně definovaných úsecích komunikací. Uživatel může zadat úsek komunikace podle své potřeby.

Webová stránka Dopravního informačního centra www.doprava-brno.cz se zobrazením dopravních
informací
Dopravní informace jsou k dispozici také v podobě aplikace pro mobilní telefony „DIC Brno“ pro
operační systémy Android a iOS. Aplikace taktéž zobrazuje informaci o volných parkovacích
místech a současně umožňuje vyhledání trasy na tato volná místa.
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Mobilní aplikace „DIC Brno“ se zobrazením dopravních informací

Zpracoval:
Mgr. Tomáš Hebký
středisko útvar dopravního inženýrství, Brněnské komunikace a.s.
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Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta stavební
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Inteligentní SSZ - dopravně závislá provozní doba
Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D.; tomas.havlicek@fsv.cvut.cz
ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Ing. Michal Uhlík, Ph.D.; michal.uhlik@fsv.cvut.cz
ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Abstrakt
Článek prezentuje závěrečný výstup (certifikovanou metodiku) projektu zaměřeného na volbu způsobu
řízení SSZ v období mimo dopravní špičky. Pomocí provedených dopravních průzkumů byly stanoveny
základní DI parametry rozhodující o způsobu řízení. Pro nízké intenzity provozu byl vyvinut algoritmus pro
dopravně závislou provozní dobu SSZ (volba blikající žluté v závislosti na intenzitě provozu). Rovněž je
popsána aplikace metodiky na konkrétní křižovatce v Říčanech u Prahy včetně zkušeností z jejího provozu.
Klíčová slova: světelná signalizace, dopravní inženýrství, intenzita provozu.
Abstract
This article presents the final output (certified methodology) of a project focused on determining means of
traffic lights management during off peak period. Basic parameters, decisive for the means of
management, were determined through performed traffic surveys. There was developed a special algorithm
for off peak period, which serves for the traffic-dependent time operation of traffic lights (flashing yellow
dependent on traffic flow). The article also describes practical application of the methodology on an
intersection in Ricany, including experience from its operation.
Key words: traffic signals, traffic engineering, traffic flow.
Úvod

Předmětem článku je seznámení širší odborné veřejnosti se schválenou certifikovanou Metodikou pro
volbu způsobu řízení SSZ v období slabého provozu (dále jen Metodika). Metodika byla vyvinuta pro
Technologickou agenturu ČR ve spolupráci AF-Cityplan a ČVUT v Praze, Fakulta Stavební.
Metodika podává přehledný postup, kterým je vhodné projít při volbě způsobu řízení SSZ v období
slabého provozu, nechce-li správce SSZ navrhovat prosté přepínání do blikající žluté podle předem určeného
časového nastavení pro jednotlivé dny v týdnu. Popisovaná hlediska, ovlivňující výběr způsobu řízení
v období slabého provozu, dosud nebyla v ČR exaktně definována a spoléhalo se na zkušenost správců SSZ
v jednotlivých městech a na zkušenosti projektantů SSZ. Hledisko intenzity dopravy v lokalitě je zcela zásadní a je v Metodice vyjádřeno číselnými parametry, které určují vhodnou dobu pro přepnutí SSZ do
neřízeného stavu. Ostatní hlediska jsou nazývána jako specifická a sdružují celkem 8 dalších aspektů, které
by měly být při rozhodování o způsobu řízení zohledněny. Jádro Metodiky tvoří samotný návrh algoritmu
pro optimalizaci provozní doby SSZ a k němu příslušné úpravy, a to jak hardwarové (zejména detekce), tak
softwarové (dopravní řešení). Tyto úpravy jsou předloženy formou obecného (smyšleného) příkladu
křižovatky a následné aplikace na konkrétní křižovatce v Říčanech u Prahy. Navržený algoritmus byl na této
křižovatce vyzkoušen, odladěn a na základě poznatků z terénu ještě upraven do finální podoby, ve které funguje již více než jeden rok.
1) Znalostní základna – hlediska ovlivňující výběr způsobu řízení SSZ

V rámci zpracování Metodiky byly na základě doporučení správců SSZ z měst ČR a zkušeností řešitelů
definovány doporučené vstupní parametry a specifická hlediska, která mají významný vliv při rozhodování o
způsobu řízení. Toto bylo podpořeno sadou průzkumů ve velkých městech ČR (Praha, Ostrava, Plzeň, Olo-
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mouc, České Budějovice a další) a softwarovými simulacemi, z nichž vycházejí dále uvedené doporučené
vstupní parametry. Při volbě způsobu řízení na konkrétních SSZ, v období slabého provozu, se doporučuje
přihlédnout k následujícím hlediskům (pro účely článku byla vybrána pouze nejdůležitější):








intenzita dopravy,
o zdržení vozidel vlivem provozu SSZ,
o emise a ekonomické úspory uživatelů,
o respekt chodců k signálům SSZ,
bezpečnost dopravy,
ekonomické úspory provozovatele SSZ,
potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace,
rychlost jízdy vozidel.

Intenzita dopravy – zdržení vozidel vlivem provozu SSZ

V rámci softwarové simulační studie byly prověřovány jak konkrétní křižovatky v českých městech, tak i
křižovatky fiktivní, s různým poměrem zatížení z jednotlivých směrů. Byly sledovány různé způsoby řízení
od pevných signálních plánů přes dynamické řízení po způsob řízení s celočervenou fází. Na vjezdech do
křižovatky byla v postupných krocích navyšována intenzita a byla sledována střední doba zdržení vozidel
v závislosti na způsobu řízení křižovatky. Snahou bylo určit meze, při kterých je již z hlediska zdržení vozidel výhodnější jiný, než běžný způsob řízení (např. celočervená, neřízený provoz). Od určitých intenzit je na
každé křižovatce nejvýhodnější neřízený provoz, přičemž rozhodující intenzita se liší pro křižovatky malé
(zpravidla s jedním pruhem pro směr přímo po hlavní) a pro křižovatky velké (křižovatky se dvěma a více
pruhy pro jízdu přímo po hlavní) viz obr. 1.
Pro křižovatky typologicky malé, stísněné, pouze s jedním jízdním pruhem ve směru přímo po hlavní, byla zjištěna simulačními nástroji pro různé poměry zatížení shodná doba zdržení pro řízený i neřízený provoz
zhruba 800 voz/h na celé křižovatce. Pro křižovatky typologicky velké, rozlehlé, s více jízdními pruhy ve
směru přímo po hlavní, byla zjištěna mez zhruba 1 000 voz/h na celé křižovatce. Není vhodné přepínat SSZ
do blikající žluté ihned po poklesu intenzit pod tyto prahové hodnoty, je vhodné takto učinit s určitou rezervou, která byla zvolena na 100 voz/h. Doporučená prahová intenzita vozidel vjíždějících do křižovatky,
pod níž by křižovatka měla fungovat jako neřízená, byla stanovena na 700 voz/h u typově malých křižovatek, a na 900 voz/h u typově velkých křižovatek.

Obr. 1 Typologie malé (vlevo) a velké (vpravo) křižovatky
Intenzita dopravy – emise a ekonomické úspory uživatelů

Emise a spotřeba paliva jsou úzce spjaty se zdržením vozidel a měly by být rovněž zváženy při výběru
vhodného způsobu řízení v období slabého provozu. V rámci softwarové simulační studie nebyl nalezen
rozdíl v produkci emisí a spotřeby paliva u jednotlivých způsobů dynamického řízení. Neřízený provoz naproti tomu vykazuje u všech typů křižovatek při intenzitách nižších než 1 000 voz/h zhruba poloviční produkci emisí i spotřeby paliva. Pokud by bylo hledisko emisí a ekonomických úspor uživatelů jediným hlediskem, mohl by být doporučen neřízený provoz již při hodnotách intenzit nižších než 1 000 voz/h. V praxi
však má vyšší prioritu minimální zdržení uživatelů, a proto se doporučuje uvažovat se shodnými praho-
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vými intenzitami pro přepínání do neřízeného provozu jako u hlediska zdržení vozidel (tj. 700 voz/h u
typově malých křižovatek, a 900 voz/h u typově velkých křižovatek).
Intenzita dopravy – respekt chodců k signálům SSZ

Hledisko respektu chodců k signálům SSZ se uplatní především u samostatných přechodů pro chodce. Na
základě provedených průzkumů na světelně řízených samostatných přechodech pro chodce v rámci celé ČR
se doporučuje prahová intenzita vozidel na profilu samostatného přechodu, která by měla být určující
pro neřízený provoz, ve výši 700 voz/h. Při této intenzitě už přibližně 40 % chodců chodí na červenou (viz
obr. 2), jelikož mají pocit, že SSZ je v tuto chvíli zbytečné a zdržuje je [1]. S výhodou lze aplikovat způsob
řízení, kdy je SSZ v základním stavu „fáze blikající žlutá“ (viz dále), který však mohou chodci (a případně
nevidomí) nárokem z chodeckých tlačítek (nevidomí z dálkového ovladače VPN) aktivovat do běžného řízení.

Obr. 2 Podíl chodců přecházejících na zelenou dle intenzity vozidel na základě průzkumů v ČR
Bezpečnost dopravy

Navržená metodika nemá suplovat stávající DI nástroje pro vyhodnocení bezpečnosti silničního provozu
(např. Metodiku sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů [2]) a využití zkušeností správce SSZ
v dané lokalitě. Důraz by měl být kladen na nehody s chodci a nehody, u nichž byla příčinou rychlost.
Z hlediska Metodiky tedy nelze na tvarově nevhodných, rozlehlých a nepřehledných lokalitách obecně doporučit pro řízení v období slabého provozu způsoby řízení blikající žlutá, dynamické řízení se základním stavem „fáze blikající žlutá“, ani vypnutí SSZ do tmy. Způsob řízení se základním stavem „fáze blikající žlutá“
lze použít tam, kde by jediným důvodem pro nepřetržité řízení byla délka přechodů pro chodce při neřízeném
provozu nebo dva a více jízdních pruhů v jednom směru jízdy či jejich neočekávatelná poloha v křižovatce.
Ekonomické úspory provozovatele

Ekonomické úspory provozovatele SSZ se projeví zejména při způsobech řízení s blikající žlutou a při
vypnutí SSZ do tmy. Z hlediska čistě spotřebované energie lze u standardní čtyřramenné křižovatky uvažovat se spotřebou v rozmezí 1-2 kWh za hodinu provozu SSZ v běžném způsobu řízení. Při způsobu řízení
blikající žlutá je spotřeba zanedbatelná, způsob řízení se základním stavem „fáze blikající žlutá“ přibližně
odpovídá spotřebě při běžném způsobu řízení (všechny části SSZ jsou v provozu). Rentabilitu úspor musí
správce SSZ zvážit na základě jemu známých skutečností o ceně elektrické energie či možných úsporách za
údržbu SSZ.
Potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace

SSZ by měla v ideálním případě zajistit všem skupinám obyvatel, které mají nějaké zdravotní omezení a
pohybují se bez doprovodu, bezpečné překonání komunikací pro vozidla. Moderní SSZ umožňují její dálko-
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vou aktivaci z ovladače pro nevidomé pouze na nastavenou dobu (např. 240 sekund), čímž je zajištěno, že
akustická signalizace neruší ostatní účastníky provozu a občany např. v noci. V hlavním městě Praze již od
roku 2014 funguje na několika lokalitách způsob řízení se základním stavem „fáze blikající žlutá“ [3], který
umožňuje nevidomým po stisku příslušného tlačítka na jejich bezdrátovém ovladači – vysílači pro nevidomé
(VPN), naběhnutí SSZ do běžného řízení. Tímto způsobem řízení lze vyhovět potřebám osob se sníženou
schopností pohybu a orientace v případech, kdy správce SSZ (nebo město) identifikuje tuto potřebu jako
účelnou i v období nízkých intenzit dopravy.
Rychlost jízdy vozidel

Existuje-li z hlediska místních poměrů obava o překračování maximální dovolené rychlosti neukázněnými řidiči, doporučuje se v prvním kroku navrhnout časově omezený provoz SSZ či způsob řízení se základním stavem „fáze blikající žlutá“ a prověřit dosahované rychlosti během řízení i během blikající žluté přenosným (pistolovým) radarem. Následně lze přistoupit k regulačním opatřením, ať už nepřetržitým provozem
SSZ nebo způsobem řízení se základním stavem celočervená (ovšem s vhodně navrženou detekcí). Provedené průzkumy v rámci celé ČR totiž ukázaly, že v průměru je rychlost vozidel v místě SSZ při řízeném provozu shodná s průměrnou rychlostí v místě SSZ při blikající žluté, a rovněž maximální naměřené rychlosti se
při různých způsobech řízení neliší.
2) Algoritmus pro dopravně závislou provozní dobu SSZ

SSZ vybavené moderním řadičem, s možností volně programovatelné logiky řízení a potřebnou detekcí
vozidel a chodců, umožňuje zadat takový algoritmus, který v zadaném časovém období dne může po vyhodnocení splněných podmínek přejít z běžného způsobu řízení do způsobu řízení se základním stavem „fáze
blikající žlutá“. Řadič vyhodnocuje intenzitu dopravy na celé křižovatce či přechodu, a to v libovolných časových intervalech, i při blikající žluté. Na rozdíl od stávající běžné praxe – časově závislé volby programů,
je tento způsob v podstatě dopravně závislou volbou způsobu řízení. V dopravním řešení sice i nadále může
zůstat pevné časové schéma volby programů pro jednotlivé dny v týdnu, nicméně může být definován i program, umožňující při splnění příslušných logických podmínek přejít z běžného způsobu řízení do „fáze blikající žlutá“. Samozřejmostí je i opačný přechod, tedy po splnění příslušných podmínek může být řízení křižovatky či přechodu obnoveno, ať už dočasně, nebo trvale.
Zjednodušeně lze popsat navržený algoritmus v několika bodech:

„fáze blikající žlutá“ je jednou z fází řízení, SSZ je v provozu, nikoliv v režimu běžné blikající
žluté,

řadič může přejít do „fáze blikající žlutá“ pouze ve vybraném programu, který je zadán
v časovém nastavení programů (např. pouze v noci mezi 21h – 7h),

řadič nepřetržitě vyhodnocuje v zadaných intervalech intenzitu (nároky) na zadaných detektorech,

řadič v momentě, kdy uplyne definovaný interval (5 minut), porovná naměřenou intenzitu na
zadaných detektorech s prahovou intenzitou a:
o je-li naměřená intenzita nižší než prahová intenzita, zvýší parametr intenzit pro neřízený provoz i parametr intenzit pro řízený provoz o jednotku,
o je-li naměřená intenzita vyšší či rovna prahové intenzitě, sníží parametr intenzit pro
neřízený provoz i parametr intenzit pro řízený provoz o jednotku,
o dosáhne-li parametr intenzit pro neřízený provoz maxima (= 6), dochází k výběru
„fáze blikající žlutá“ (nejsou-li nároky chodců a nevidomých),
o dosáhne-li parametr intenzit pro řízený provoz minima (= 0), dochází k ukončení
„fáze blikající žlutá“; výchozí hodnota parametru pro řízený provoz = 3,
o tímto je zaručena reakce řadiče (přepnutí do „fáze blikající žlutá“) při klesající intenzitě nejdříve po 30 minutách (6 x 5 minut), při stoupající intenzitě řadič reaguje
zapnutím do běžného režimu již po 15 minutách (3 x 5 minut),

při nároku chodců na zadaných tlačítcích přechází řadič okamžitě po dodržení mezičasů do
příslušné fáze s přechody pro chodce a dále do běžného řízení, přičemž se do „fáze blikající
žlutá“ vrací po uplynutí parametricky zadané doby (60 či 120 sekund),
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při nároku nevidomých z VPN přechází řadič okamžitě po dodržení mezičasů do hlavní fáze
F1 a dále do běžného řízení, přičemž se do „fáze blikající žlutá“ vrací po uplynutí doby zadané
v přijímači pro nevidomé BPN-1 (není součástí řadiče), zpravidla po 4 minutách,
v případě poruchy detektoru sčítajícího intenzity přechází řadič okamžitě do běžného řízení,
celé dopravní řešení je navrženo parametricky tak, aby mohly být uživatelsky jednoduše měněny jeho jednotlivé parametry dle místních požadavků.

Příklad konkrétního dopravního řešení – Říčany

Na křižovatce Černokostelecká – Smiřických v Říčanech u Prahy byla v roce 2015 nasazena pracovní
verze algoritmu, která měla v reálném provozu vyzkoušet jeho případné nedostatky a dát prostor k doladění
výsledného obecného řešení. Z hlediska úprav je třeba říci, že situační řešení ani tabulka mezičasů změny
nevyžaduje.

Obr. 3 Situační schéma křižovatky Černokostelecká – Smiřických v Říčanech u Prahy

Do stávajícího fázového schématu byla doplněna fáze F6 – blikající žlutá na všech vozidlových návěstidlech (VA, VB^, VC<, VD), tma na všech ostatních návěstidlech, dle obr. 4. Sled fází se dle obr. 5 doplňuje o
možnost fázového přechodu z hlavní fáze F1 do nově navrhované fáze F6 a zpět a o možnost fázového
přechodu z nově navržené fáze F6 do fáze s přechody přes hlavní směr (F4). Logicky musely být doplněny i
fázové příslušné přechody – viz obr. 6.
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Obr. 4 Fázové schéma s doplněnou fází F6

Obr. 5 Sled fází s doplněnou fází F6

Obr. 6 Doplňované fázové přechody

Doplnění vyžadovala i tabulka parametrů a dat (viz tab. 1), která byla rozšířena o 6 parametrů a jeden
nový program (P4). Nově byly definovány poruchy detektorů a reakce řadiče na ně. Bylo definováno pět
nových logických podmínek a do algoritmu řízení byla doplněna možnost výběru „fáze blikající žluté“ (viz
obr. 7). Bližší vysvětlení lze nalézt přímo v Metodice.






LD = ( MP11 + MP12 + MP13 + MP14 + MP15 ) = 0
L6 = MBZIN = 1 & ZL ( DPA & DPA’ & DPB & DPB’ ) ≥ Ny &
& B ( DVPN ) = 0 & NBZ = 1 & LD
Lx = MBZOUT = 1 v NBZ = 0 v LD = Ly = B ( DVPN ) > 0
Lz = A ( DPA & DPA’ & DPB & DPB’ )
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Tab. 1 Doplňovaná data a časové parametry
Popis

Časové
parametry

Označení

možnost výběru fáze F6

-

prahová intenzita pro výběr fáze F6 (voz/h)

Data
Signální programy
P1

P2

P4

NBZ

0

0

1

-

NIBZ

700

700

700

časové mezery na tlačítcích pro chodce (s)

-

Ny

120

120

120

počet intervalů pro sčítání intenzit za hodinu
(interval určuje dobu, po kterou jsou sčítány
intenzity na každém definovaném detektoru)

-

NINT

12

12

12

počet intervalů pro výběr fáze F6

-

NZ1

6

6

6

počet intervalů pro ukončení fáze F6

-

NZ2

3

3

3

Obr. 7 Doplnění algoritmu řízení pro možnost výběru fáze F6

Vhodné časové nastavení programu s „fází blikající žlutá“ dle skutečných intenzit na křižovatce je schematicky znázorněno na variaci dopravy na náhodně vybraném dni (viz obr. 8). Z variací je evidentní, že
vhodné časové nastavení programu je v čase 20:00 – 6:30. K dopravně závislému přepnutí do „fáze blikající
žlutá“ by mohlo docházet okolo 21 h večer a k opětovnému náběhu běžného řízení zhruba v 6 h ráno. Obdobným způsobem by mělo dojít k prověření i pro ostatní dny (víkendy, svátky) a k návrhu uceleného časového nastavení programů v řadiči (viz tab. 2).
Tab. 1 Časové nastavení programů v řadiči
Pondělí – Pátek

Sobota

Neděle

0 – 6:30 P4

0 – 9 P4

0 – 10 P4

6:30 – 20 P1

9 – 20 P1

10 – 20 P1

20 – 24 P4

20 – 24 P4

20 – 24 P4
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Obr. 8 Variace dopravy v pracovní den na křižovatce
3) Vyhodnocení pilotního projektu (1 rok po uvedení algoritmu do provozu)

Rok po uvedení navrženého algoritmu do provozu na pilotní křižovatce v Říčanech neeviduje obec na
způsob jejího provozu žádné negativní ohlasy. Původní noční režim „celočervená“ byl nahrazen dopravně
závislým zapínáním a vypínáním SSZ. Algoritmus byl nasazen na začátku prosince roku 2015, přičemž v
tomto měsíci se nestala žádná nehoda [4]. V roce 2015 (rok před zavedením algoritmu) se na křižovatce staly
2 dopravní nehody [4] bez zranění a obě byly zaviněny řidičem (boční srážka). V roce 2016 (rok po zavedení
algoritmu) se na křižovatce stala pouze 1 dopravní nehoda [4] s lehkým zraněním, která byla opět zaviněna
řidičem (srážka s chodcem na přechodu). Všechny nehody se přitom staly za provozu SSZ. Prosté srovnání
počtu dopravních nehod za roky 2015 a 2016 ukazuje, že zavedení dopravně závislého vypínání a zapínání
SSZ na předmětné křižovatce nemá negativní vliv na nehodovost, a to ani v nočních hodinách, kdy došlo ke
značné změně způsobu řízení křižovatky.
Závěr

V ČR neexistuje v současné době žádný jednotný postup, který by upravoval výběr způsobu řízení SSZ
v období slabého provozu. Z tohoto důvodu se mohou řidiči setkat v různých lokalitách s různými způsoby
řízení, které zpravidla reflektují názor místního silničního správního úřadu či odpovědného příslušníka Policie ČR. Důkazem toho je mnoho SSZ se způsobem řízení základní stav celočervená, která je v daném místě
objektivně nevhodná z důvodu krátké vzdálenosti detekce přijíždějících vozidel a s tím související zbytečné
brzdění či zastavení vozidel před stopčárou na červenou. Rovněž lze nalézt lokality, kde z důvodu absence
jednotné metodiky raději zůstávají SSZ v provozu nepřetržitě.
Přínosem Metodiky je stanovení jednotného postupu při výběru vhodného způsobu řízení, čímž je poskytnut projektantům SSZ účinný nástroj pro přesvědčení odpovědných osob schvalujících dopravní řešení
SSZ v dané lokalitě. Metodika má proto potenciál stát se obecně závaznou či alespoň respektovanou pro
výběr způsobu řízení SSZ v období slabého provozu. Metodika je zveřejněna ve formátu PDF na webových
stránkách řešitelů projektu.
Poděkování

Příspěvek byl realizován za finančního přispění TA ČR, projekt TA03030046 - Optimalizace provozní
doby SSZ v závislosti na intenzitách v obdobích mimo dopravní špičky.
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7. Elektronické odbavování cestujících 1.etapa předplatní jízdenky v tarifních
zónách 100+101 | Dopravní zúčtovací centrum jako základ rozvoje EOC do celého
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Vít Prýgl, vedoucí tarifního odboru, Dopravní podnik města Brna, a.s. | Ing. Jiří Horský,
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DOPRAVNÍ ZÚČTOVACÍ CENTRUM JAKO ZÁKLAD ROZVOJE
EOC DO CELÉHO KRAJE
Ing. Jiří Horský
ředitel společnosti
KORDIS JMK, a.s.
jhorsky@kordis-jmk.cz

Spolupráce kraje a krajského města se vyplácí
Projekt elektronického odbavování cestujících v IDS JMK (EOC) i samotný integrovaný dopravní
systém zajišťující veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji jsou důkazem toho, že dobré nastavení
spolupráce mezi krajem a krajským městem může přinést pozitivní výsledky pro jejich obyvatele i
samosprávy.
Spuštění první „brněnské“ etapy EOC považujeme po několika měsících provozu za úspěšné.
Všechny plánované funkce systému jsou funkční, cestující začali prostřednictvím e-shopu DPMB
elektronické jízdenky nakupovat a data se úspěšně přenášejí mezi systémy DPMB a Dopravním
zúčtovacím centrem (DZC) provozovaným KORDIS.
Pracovníci přepravní kontroly DPMB a KORDIS disponují jednoduchými a proto bezproblémovými kontrolními
zařízeními vyvinutými společně KORDIS a DPMB. Jsou
již nyní připravena na rozšíření EOC do celého území
kraje.
První etapa EOC prověřila také spolupráci s Českými
drahami. Jejich systémy přebírají data o platných jízdních
dokladech z DZC a tak je vytvořen základ pro další rozšiřování tohoto modelu.

Dopravní zúčtovací centrum – srdce systému
DZC je navrženo jako srdce systému elektronického odbavování. Jeho úkolem je shromažďovat
údaje o všech prodaných předplatních i jednorázových jízdenkách, přiřazovat je k účtům jednotlivých cestujících a předávat údaje o platných jízdenkách kontrolním pracovníkům a systémům.
Pro cestující není DZC přímo přístupné. Slouží jako back office pro e-shopy provozované různými
subjekty v systému. Ať už se však cestující připojí přes jakýkoli zapojený e-shop, uvidí ve svém
účtu všechny své jízdy, jízdenky a transakce.
Architektura systému umožňuje různé nádstavbové služby – např. denní zastřešení ceny jízdného,
slevové programy, případně i napojení různých městských či krajských slevových či bonusových
programů.
K dosažení těchto cílů je cesta ještě poměrně daleká, ale již nyní je na příkladu „brněnské“ první
etapy možné doložit, že vše výše jmenované je dosažitelné a funkční.
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Nová odbavovací zařízení do regionálních autobusů – podmínka pro další etapy EOC
Na konci března 2017 obdržel KORDIS potvrzení o přidělení dotace
na pořízení 1000 ks nových palubních počítačů do regionálních autobusů včetně části vozidel DPMB. Tyto „pokladny“ nahradí stávající
zařízení provozovaná již téměř 15 let. Ve své době byla na skvělé
technické úrovni, dnes však jsou již za svou životností a nelze je pro
elektronické odbavování využít.
Nová zařízení jsou poptávána tak, aby pokryla všechny alternativy
odbavování cestujících – odbavení za hotové, platbu a odbavení bankovní nebo proprietární kartou, čtení 2D jízdenek a pro případné využití v jiných krajích i možnost
instalace šifrovacích modulů pro komunikaci s proprietárními kartami.
Termín dodávky těchto zařízení hodně závisí na rychlosti posuzování potřebné dokumentace kontrolními orgány.
Předplatní jízdenky jsou prioritou, jednorázové jízdné musí umožnit alternativy
V případě předplatních jízdenek je cesta vpřed jednoznačně nastavena. Systém je už nyní založen
na centrální databázi, která shromažďuje údaje o všech pořízených předplatních jízdenkách zatím
z jednoho, do budoucna však z více e-shopů a předává je kontrolním orgánům více dopravců. Tento
model se ukázal jako ideální a funkční. Řeší problematiku až 80% cestujících v Brně a cca 60%
cestujících mimo Brno. Tito všichni dnes využívají předplatní jízdenky.
Zbývá vyřešit problematiku hrazení jednorázového jízdného. I zde se počítá s nasazením centrálních technologií, které budou evidovat zakoupení jízdenky ve validátorech se čtečkou bankovní
karty umístěných ve vozidlech DPMB, v pokladnách regionálních autobusů i ve validátorech železničního dopravce. Získaná data pak budou „chytře“ distribuovat do kontrolních zařízení.
Je však nutné mít na paměti, že stále bude přežívat velký podíl cestujících, kteří nebudou ochotni
hradit jízdné bankovní kartou a pro ně bude třeba zachovat papírové jízdní doklady či umožnit alternativní placení jízdného např. prostřednictvím SMS, mobilní aplikace Poseidon případně nějaké
nově vyvinuté aplikace.
Zapojení okolních krajů
Jihomoravské EOC nechce být uzavřený pro okolní kraje či do něj nezahrnuté dopravce. Proto je
DZC navrženo tak, aby bylo možné v případě zájmu dalších partnerů zajistit bezešvé navázání jízdních dokladů. V případě, že by byl druhý systém založen na jiném technickém principu, počítá se
s navázáním prostřednictvím jízdenek zakódovaných ve 2D kódech.
Pokud by byl druhý systém založen na centrální architektuře se zúčtovacím centrem evidujícím
prodané jízdní doklady, jsme připraveni se dohodnout na výměně dat o přeshraničních jízdenkách
prodaných našimi systémy. Cestující by si tak mohl zakoupit např. jízdenku z Brna do Žďáru nad
Sázavou, přičemž by v rámci jednoho dokladu byla obsažena jak jízdenka IDS JMK tak i jízdenka
Kraje Vysočina včetně městské dopravy ve Žďáře.
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Obr. Možnost spolupráce mezi kraji při prodeji mezikrajských jízdenek. Předávají se pouze data o
přeshraničních jízdenkách.
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8. Nové možnosti využití Centrálního dispečinku IDS JMK
Ing. Jiří Horský, KORDIS JMK, a.s.
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Centrální dispečink IDS JMK je v provozu již 12 let
Centrální dispečink IDS JMK (CED) funguje od roku 2005. Od skromných začátků, kdy obsluhoval
jen malou část Jihomoravského kraje a byl umístěný jen v menší kanceláři se dvěma pracovními
místy, se z něj podařilo vybudovat plnohodnotné řídící centrum jihomoravského dopravního systému, které nejen shromažďuje a vyhodnocuje data o veškeré samosprávami objednávané veřejné
dopravě, řídí její provoz, ale navíc zodpovídá i dotazy cestujících, řeší mimořádností v dopravě a je
úzce propojeno se složkami integrovaného záchranného systému. Na těchto základech je pak možné
budovat

Hlídání návazností – hlavní úkol CED
Hlavním úkolem CED je zabezpečovat návaznosti mezi spoji. Efektivita provozu IDS JMK je založena na přestupech mezi spoji, kdy jsou občané z menších obcí sváženi systémem napaječových
linek do přestupních uzlů, odkud pokračují dále páteřními spoji.
Pravidla návazností mezi spoji regionálních autobusů, vlaků i městských doprav včetně brněnské
jsou nastaveny již při tvorbě jízdních řádů. Za normálních okolností systém automaticky vyhodnocuje, zda má či nemá dané vozidlo vyčkat na příjezd zpožděného přípoje a řidiče, případně dispečink vlakového dopravce, o tom informuje. Denně je takových návazností více než 32 tisíc.
V mimořádných případech pak řízení od automatického systému přebírá pracovník CED.
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CED jako zdroj pro informační systémy
Data, která CED od
dopravců přebírá a vyhodnocuje, jsou dále
využívány pro informování cestujících. Za
dobu existence IDS
JMK se podařilo vytvořit řadu cest, jak informace o odjezdech vozidel a případně jiná upozornění a zprávy veřejnosti předat.
Nejviditelnějšími jsou přitom elektronické informační panely
(ELPy). V současné době je jich v provozu více než 170, přičemž
přibližně 100 kusů je ve vlastnictví KORDIS, dalších 50 kusů
vlastní Dopravní podnik města Brna a další kusy jsou ve vlastnictví obcí či jiných subjektů. Všechny tyto panely jsou řízeny jednotným systémem a díky tomu je možné snadno zobrazit informace např. o lince DPMB, která vyjíždí z Brna jak na brněnských
panelech vlastněných DPMB, tak i např. na panelu KORDIS mimo Brno v Sokolnicích.
KORDIS v současné době považuje vybavování přestupních stanic za ukončené, stále je však několik míst, která by si ELP zasloužila. DPMB uspěl v žádosti o dotaci na dalších cca 50 kusů panelů
určených pro město Brno a lze tedy předpokládat jejich brzké dodání.
Vedle informačních panelů existují i další oficiální systémy, jejichž prostřednictvím se mohou cestující dozvědět informace o odjezdech spojů. Jde především o mobilní informační a prodejní aplikaci Poseidon, která zobrazuje odjezdy ze všech zastávek v kraji a prodává kompletní sortiment jednorázových jízdenek. Informace je možné získat i prostřednictvím webu nebo webových aplikací.
Dostupnost dat – základ pro chytrá řešení mobility
Již od počátku budování Centrálního dispečinku v roce
2004 byli KORDIS společně s dopravci přesvědčeni, že
vhodné si dopravní data nenechávat pro sebe, ale poskytovat je za stanovených podmínek i zájemcům ze strany odborné veřejnosti a vývojářům.
Tento otevřený přístup se vyplatil. Díky němu mohlo
vzniknout více aplikací vytvořených fanoušky a příznivci
veřejné dopravy, které na profesionální úrovni poskytují
cenné informace pro své uživatele. Jmenovat je možné
především známou aplikaci iRIS, která se z původně mapového podkladu se zobrazenými vozidly vyvinula do plnohonodné informační aplikace pro mobilní telefony i web.
V roce 2016 se v oblasti služeb spojených s CED podařilo docílit několika novinek. Podařilo se
navázat úzkou spolupráci se společnostmi CHAPS a Seznam.cz, která začaly z CED přebírat a zobrazovat informace o zpoždění spojů.
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KORDIS rovněž začal poskytovat data o jízdních řádech společnosti Moovit pro její stejnojmennou
aplikaci, která je sice zatím populární spíše v zahraničí, ale její funkce a vzhled jsou velmi atraktivní.

Obr. Zobrazení aktuálního zpoždění spojů v aplikaci IDOS.cz

Obr. Vyhledání spojení v aplikaci Mapy.cz a zobrazení aktuálního zpoždění spojů v mobilní aplikaci Pubtran
společnosti Seznam.cz

Zobrazení dat o výlukách a mimořádnostech
Ve spolupráci s DPMB se na začátku roku 2017 podařilo nejprve u KORDIS
zprovoznit systém pro zadávání a zobrazování aktuálních a chystaných výluk a
mimořádností v dopravě. Tyto informace jsou opět dostupné pro všechny zapojené partnery a je tak možné, že během několika měsíců se budou výluky zobrazovat nejen v systému iRIS, ale třeba i v Mapy.cz.
Počítá se s tím, že DPMB se k tomuto modelu centrální databáze výluk přidá
v nejbližší době.
Obr. Zobrazení výluk v aplikaci iRIS.

Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému
KORDIS v měsíci dubnu 2017 uzavřel dohodu s Hasičským záchranným sborem, která oběma stranám přináší výhody pro výkon jejich činnosti. KORDIS je připraven v případě mimořádných událostí poskytnout HZS jím řízené autobusy a samozřejmě i odeslat nezbytné informace do všech zapojených informačních systémů a aplikací.
HZS naopak informuje CED o výjezdech svých vozidel k událostem s možným vlivem na provoz
veřejné dopravy. Dá se tak předejít uváznutí autobusů v uzavřených úsecích a dohodnout se na
možnostech řešení.
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CED využívá poměrně často i Policie ČR a to zejména k hledání pohřešovaných osob. CED totiž
umožňuje snadno jednotně informovat všechny řidiče autobusů v kraji. Těm lze poslat jako zprávu
popis hledané osoby či vozidla, což může pátrání výrazně pomoci.
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9. Parkovanie a inteligentné systémy jeho regulácie
Ing. Milan Taška, Slovenská parkovacia asociácia
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10. Parkovací dům „Domini Park“ v Brně
Ing. Jan Strmiska, Brněnské komunikace a.s.
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Brněnské komunikace v minulém roce uvedly úspěšně do provozu nový parkovací dům na
Panenské ulici – tzv. DOMINI PARK.
Stavba byla zahájena po slavnostním poklepání základního kamene v listopadu roku 2014. Po
otevření staveniště a odkrytí stavební jámy byla dočasně zastavena, aby mohl proběhnout
„Záchranný archeologický výzkum – ZAV“. Ten je v historickém centru běžnou záležitostí nutností. Prostor ulice Panenské je z hlediska památkové péče velmi exponovanou oblastí
samotného centra města Brna. Z toho plynuly pro stavbu maximální požadavky na ztvárnění a
provádění prací.
Po obnovení prací pokračoval výkop stavební jámy, překládky inženýrských sítí, realizace
pilotového založení a výstavba hlavního monolitu. Hrubá stavba byla dokončena v první polovině
roku 2016 a dále probíhaly zejména práce na technologickém vybavení. Parkovací dům zahájil
provoz s veřejností 27. září 2016.
Parkovací dům je klasické monolitické železobetonové konstrukce založené na pilotách. Stavba má
dvě podzemní a osm nadzemních podlaží. Podzemní část je řešena jako bílá vana. Vjezd a výjezd
do parkovacího domu je na ulici Husovu. Vstup pro pěší je řešen vzhledem k průběhu terénu ve
dvou výškových úrovních. Jeden vstup je z ulice Husovy a druhý pak z ulice Panenské.
Vnitřní konstrukční uspořádání je tvořeno systémem půl ramp s ohledem na dispoziční možnosti
stavebního pozemku. Jedná se o dva vícepodlažní bloky posunuty proti sobě o polovinu podlaží. To
umožňuje intenzivní využití prostoru pro parkování až 357 osobních vozidel. Do každého půlpatra
je zajištěn přístup pomocí výtahu a schodiště. Jednotlivá patra jsou neodvodněna. Úklid je
zabezpečen pomoci úklidového vozíku. Na jedno půlpatro připadá cca 20 míst pro parkování
vozidel. V parkovacím domě je rovněž umožněno parkování vozidel LPG/CNG a to na střeše celkem 20 míst, dobíjení elektromobilů pomocí zásuvky 400V/16A - 4 místa i odstavení motorek 10 míst.
Součástí objektu jsou i komerční prostory v přízemí a na střeše. V přízemí parkovacího domu je
umístěno „Turistické informační centrum města Brna – TIC“, veřejné WC a menší komerční
prostor. Na střeše je pak nájemní prostor - galerie s krásnou terasou a výhledem na město Brno.
Při přípravě stavby parkovacího domu byl kladen důraz na moderní technologické vybavení a
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komfortní uspořádání. Do stavby jsme se snažili promítnou zkušenosti z obdobných realizovaných
staveb a projektů. Jako první v Brně je tak vybaven moderním navigačním systém s naváděním na
jednotlivá volná parkovací místa. Parkovací systém je vybaven modulem rozpoznání RZ. Důraz byl
kladen i na dostatečné šířkové uspořádání vnitřních komunikací a nájezdů na jednotlivé rampy.
Příjezdové terminály jsou vybaveny čtečkami rezidentských karet pomocí RFID čipu, tiskárnou
papírových lístků s čárkovým kódem, identifikací RZ i systémem umožňujícím na základě
rozpoznání RZ automatické otevírání vjezdové závory pro VIP a rezidenty. Na výjezdu je pak
umožněn kromě standartního výjezdu pomocí lístku i automatický dle RZ pro zaplacené zákazníky
a rezidenty. Placení na pokladnách, která jsou umístěny u obou vstupů a u výjezdu, je možné
mincemi, bankovkami, tak i platebními kartami.
Pokladny jsou vybaveny recyklátorem bankovek s autonomním doplňováním bankovek z plateb.
Pokladna umožňuje vracení až 10 ks bankovek při stornu platby tzn. zákazník dostane zpět stejné
bankovky, kterými platil. V případě ztráty lístku je možná platba parkovného na pokladně na
základě zadání RZ, zákazník v takovém případě neplatí za ztrátu lístku.
Obsazenost parkoviště je možné určit jak z parkovacího systému, tak navigačního. Aktuální stav
parkoviště je signalizován pomocí proměnného značení. Na vjezdu, který je společný se sousedním
Hotelem International, je instalována světelná závora upozorňující řidiče na překročení maximální
povolené výšky vozidla pro vjezd do parkovacího domu. Vzhledem ke zkušenostem, je pak před
samotným vjezdem do parkovacího domu samozřejmě doplněna i o fyzickou zábranu…
Systém umožňuje přístup obsluhy do parkovacího systému pomocí webové aplikace, stejně tak
umožňuje smluvním klientům rabatování parkovacích lístků.
Kromě technologií souvisejících s parkováním je parkovací dům vybaven virtualizací systému
měření a regulace MaR, náhradním zdrojem UPS s dieselagregátem, EPS, EZS a samozřejmě i
kamerovým dohledovým systémem se záznamem.
Parkovací dům je navržen jako bezobslužný s dálkovým dohledem z dispečinku Brněnských
komunikací. Provoz je 24 hodinový. Přístup do parkovacího domu je umožněn veřejnosti od 6.00
do 22.00. Mimo tuto dobu se parkovací dům automaticky uzavírá a je zpřístupněn pouze
parkujícím. Parkovací dům nabízí jak krátkodobé parkování za 30 kč na hodinu, tak i dlouhodobé
za zvýhodněných podmínek. Doufáme, že se Vám v parkovacím domě Domini park bude dobře
parkovat.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Jan Strmiska
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1. Úvod
Cílem příspěvku je seznámení s problematikou správy a údržby geografického informačního
systému (dále GIS) ve společnosti Brněnské komunikace a.s. (dále BKOM), stručnou historií vzniku ve dvou dekádách, popisu současného stavu, strukturou systému, využívaným
zdrojem dat, popisu softwarové platformy a přehledu aplikací, které jsou využívány pro
tvorbu jednotlivých objektů GIS.
2. Historie a vývoj GIS v BKOM do r.2006
S nástupem zavádění vektorových map se kolem roku 1992 začaly objevovat první geodetická zaměření zpracovaná digitálně. Nabízelo se jejich další využití při tvorbě prvních geografických informačních systémů.
V souvislosti se sloučením Dopravně inženýrské organizace (DIO) a Městské správy komunikací (MSK) v roce 1995 a vznikem BKOM byla vytvořena pracovní skupina pro tvorbu
elektronických dat GIS (6 pracovníků). Součástí nově vznikajícího střediska byla i geodetická skupina, jako podpora pro sběr dat v terénu a dva administrativní pracovníci správy archivu dokumentace. Organizačně bylo toto středisko začleněno do správního úseku.
Data se začala tvořit dostupnými SW a HW prostředky, pracovalo se lokálně na několika
počítačích pod MS DOS a data se pracně sehrávala dohromady. Jako první bylo zvoleno SW
prostředí firmy Bentley – Microstation a pro propojení s databázovými informacemi byla
zvolena nadstavba nad touto platformou - produkt brněnské firmy SPIN. Tato firma však
zanedlouho zanikla a produkt přestal být podporován. S rozvojem informačních technologií
a rozvojem vnitřní sítě BKOM se začal hledat software, který by data zpřístupnil všem pracovníkům společnosti. V roce 1998 započala spolupráce s tuzemskou firmou City data software s.r.o. (dále CDSW), která společnosti nabídla svoje nově vyvíjené síťové aplikace.
Byla vyvinuta aplikace SITINFO, která tvoří páteř GIS Brněnských komunikací a.s. a je používána i v současnosti, ovšem na úplně jiné a mnohem dokonalejší technologii, než bylo
v počátcích v roce 1998. Jelikož se BKOM podíleli na testování tohoto SW, je společnosti
poskytován neomezený počet uživatelů (multilicence) uvnitř společnosti.
V počátcích byla data GIS tvořena na dvou platformách – přesné, převážně z geodetických
zaměření, provedených geodetickou skupinou BKOM nebo zakoupením dat od Geodezie
Brno (k.ú. Lesná, Staré Brno, Černovice a další) v aplikaci Bentley – Spin a Sitinfo - KRYTY - orientačně. Takto vznikl soubor KRYTY, který reprezentoval orientační popis pomocí
vetknutých obdélníků do uličního profilu a nesl základní informace o ploše, materiálu, stavu, správci atd. Tato data se pořizovala pochůzkou v terénu a pomocí měřického kolečka se
sbíraly informace a délky jednotlivých úseků. Kromě toho se dodavatelským způsobem pořídila i základní data uliční sítě se členěním úsek, ulice, uzel. Současně bylo zapotřebí pořídit i lokalizační plochy, které byly nutné pro přiřazování jednotlivých objektů tvořených
v dalších aplikacích.
V průběhu let 2000 – 2010 byly pořízeny všechny stávající aplikace pro pořizování a správu
dat dle příslušných kategorií, vše od firmy CDSW. S generační výměnou pracovníků pas84

portu od roku 2006 došlo ke zrušení pořizování dat na platformě Bentley – Spin, data byla
převedena do aplikací od firmy CDSW a začalo se pracovat výhradně síťově, čímž se docílilo vyššího komfortu při tvorbě objektů, jejich poskytování a větší bezpečnosti včetně dalších
funkcí, vyplývající se síťové komunikace.
V roce 2012 bylo upuštěno od aktualizací orientačního GIS – Kryty a základní pasport se
vede pouze v aplikacích, které jsou popsány níže.
V současné době se na tvorbě a aktualizaci GIS podílí 7 pracovníků (5 GIS + 2 uliční síť a
archivace projektů) a středisko pasportu disponuje ještě geodetickou skupinou, která
v případě potřeby zajišťuje aktualizaci prostorových dat v terénu a zabývá se přebíráním a
kontrolou geodetických podkladů pro GIS od externích zhotovitelů. Geodetická skupina
mimoto zajišťuje kompletní geodetické práce pro ostatní střediska společnosti a Statutární
Město Brno, od vyhotovování geometrických plánů přes zaměření pro projekty, výkon geodeta objednatele na investičních akcích společnosti, práce v inženýrské geodezii, až po speciální geodetické práce jako jsou monitoringy stavebních objektů, měření při zatěžovacích
zkouškách mostů, výkon geodeta TDI pro ŘSD a další.
Základem GIS je uliční síť tvořená v BKOM. Tato síť je rozhodnutím OD MMB stanovena
jako závazný uliční graf pro město Brno. Jedná se tedy o základní pasport zatřídění komunikací dle Zákona o pozemních komunikacích. Uliční graf je tvořen jednotlivými úseky končící vždy v uzlu, který má své jedinečné číslo. Z úseků jsou tvořeny jednotlivé ulice, které
jsou buď pojmenované anebo bezejmenné, označené NN a číselným kódem. Úseky jsou zatříděny do jednotlivých tříd dle Zákona o PK a od toho se odvíjí stanovení správce za příslušný úsek. Z těchto úseků lze stanovit délky spravovaných úseků, a tedy stanovit i přidělování finančních prostředků na jejich správu a údržbu. Uliční graf slouží i k dalším účelům:
jako například k rychlé lokalizaci ulice v příslušné aplikaci, přiřazení objektů v dalších aplikacích k uličním úsekům, tvorbě úseků zimního úklidu komunikací a dalším systémovým
potřebám GIS.
3. Vývoj a aktualizace GIS 2006-2016
V roce 2006 se započalo s tvorbou dat Videopasport, který byl navázán na uliční síti a
umožňuje uživateli virtuální průjezd uličním profilem, tato činnost byla dokončena za tři
roky a v současné době je Videopasport realizován na všech místních komunikacích a
silnicích. Nyní se zaměřujeme pouze na jeho aktualizaci, ideální doba pro natáčení
videopasportů jsou např. při blokových čištěních nebo těsně po realizaci oprav nebo
novostaveb.
V roce 2009, po přechodu na nový GIS server, byla pořízena webová aplikace iSITINFO,
která umožnila přístup k datům přes webové rozhraní odborné veřejnosti města Brna, včetně
vybraných pracovníků MMB a zejména OD MMB, MO MMB, SUS JMK a ŘSD ČR. Tímto
se nahradila pracná a složitá aktualizace dat na lokálních počítačích, které pracovaly pouze
v desktopové verzi, v prostředí FlashFiler2 a při přechodu na novou platformu Nexux DB již
byly nepoužitelné.
V roce 2011 byl BKOM pověřen OD MMB tvorbou GIS zimního a letního úklidu chodníků
pro potřeby města. Tato potřeba byla vyvolána legislativní změnou, která nově specifikovala
odpovědnost vlastníka nemovitosti při správě a údržbě nemovitostí a město Brno
potřebovalo mimo jiné zodpovědně vydefinovat úklidové délky a plochy chodníků
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udržovaných v zimním období. Za tímto účelem byla pořízena nová aplikace od firmy
CDSW Praha s pracovním názvem UCHO – údržba chodníků. Základní data byla využita
z aplikace Tepaos. Byly provedeny importy ploch chodníků, které již byly pořízeny v této
aplikaci, další byly doplněny a automaticky byly aplikací UCHO vygenerovány linie nad
těmito plochami. Následovalo ošetření těchto linií v analogové podobě a byla provedena
jejich verifikace za účasti pověřených pracovníků příslušných MČ. V roce 2012 byl tento
úkol dokončen a pro zimní sezónu 2012-2013 již tato data sloužila pro rozdělení finančních
prostředků na zimní údržbu. Data nadále udržujeme a aktualizujeme. Aplikace a data v nich
slouží pro objektivní přidělení finančních prostředků mezi městskými částmi Statutárního
města Brna.
V roce 2012 byl BKOM pověřen OD MMB dalším úkolem, spolupracovat s Dopravním
podnikem města Brna (dále DPmB) při tvorbě jejich GIS. Požadovaný informační systém
měl být kompatibilní s GIS BKOM a Technických sítí Brno (TSB). Ve spolupráci s firmou
CDSW Praha byly vytvořeny dvě nové aplikace pracující ve stejném systému a to MHD –
Městská hromadná doprava a VETROL – Vedení trolejové. Datový model byl vytvořen na
základě požadavků a potřeb DPmB. Koncem roku 2012 BKOM zajistil naplnění základní
grafické části GIS, včetně geodetického doměření chybějících objektů. V roce 2013 si
DPmB vytvořil vlastní pracovní skupinu pro tvorbu GIS a dále si data již spravuje sám,
BKOM se však nadále podílel na sběru dat a částečně i na systémovém vedení i v roce 2014.
V roce 2013 bylo dokončeno pořízení dat v základním pasportu Tepaos pro všech 48
katastrů. V roce 2014-2015 bylo provedeno v uličním grafu základní určení rozsahu
účelových komunikací.
V roce 2015 bylo oddělení pasportu BKOM přizváno ke spolupráci na tvorbě dvou
mapových děl pro město Brno, a to liniovou Účelovou mapu polohopisné situace (ÚMPS) a
polygonovou Mapu technického využití území (MTVÚ). Tato dvě mapová díla tvoří Odbor
městské informatiky města Brna (OMI MMB) v aplikaci TED. Jako základ těchto mapových
děl byla využita veškerá geodetická zaměření dokumentace skutečného provedení staveb
(DSPS) a data z naší aplikace TEPAOS. V současné době se tento projekt dokončuje a
předpokládá se jeho plné zprovoznění do konce roku 2017. Výsledkem budou přesná
mapová díla využitelná pro další potřeby města Brna.
V roce 2016 byly doplněny plochy v Tepaos na účelových komunikacích a pořízena nová
aplikace Světelného a signalizačního zařízení (SSZ) pro pasportizaci dat optické a metalické
sítě, pro řízení vzdálených objektů dopravy. Datový model této aplikace je přizpůsoben
projektu Metropolitní sítě města Brna a umožňuje vzájemnou synchronizaci.
4. Systémový popis GIS a přehled aplikací používaných pro tvorbu dat
Jak již bylo zmíněno v minulých statích, současný software, používaný v naší společnosti je
postaven na architektuře vyvinuté pražskou firmou CDSW Praha s.r.o. Na vývoji a jeho testování se naše společnost podílí přibližně od roku 1998. Architektura všech geografických
informačních systémů je postavena na grafickém jádru nové generace MAPA2010. Zpracování dat i část výkonných funkcí jádra je řešena pomocí GIS Serveru CDSw, který obsahuje
nového databázového správce NexusDB (viz. www.nexusdb.com). Databázový správce navazuje na úspěšný FlashFiler2 a rozšiřuje jeho vlastnosti:
 multivláknové zpracování požadavků klientů vede ke zvýšení výkonu a umožnění
připojení velkého počtu klientů s malým dopadem na celkový výkon
 nový správce paměti optimalizuje její využívání z hlediska objemu i velikosti
umožnění vytváření dočasných paměťových tabulek
 zvětšení limitních parametrů tabulek (velikost BLOBu, počet vět, atd.)
 podpora SQL dotazování – norma ANSI SQL92 + DDL (SELECT, UPDATE, JOIN,
DELETE, INSERT, CREATE TABLE, CREATE INDEX, …)
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přístup k datům je možný pomocí ODBC ovladače, čímž se otevírá cesta
k operativnímu zpracování dat správcem systému bez nutnosti aplikačních úprav
 bezpečnosti spravování dat v aplikacích je dosaženo využíváním transakčního systému
 nový správce dat (náhrada FFE) dovoluje otevírání více tabulek najednou, spojuje
přístup k datům pomocí vzdáleného serveru i integrovaného serveru, který je linkován uvnitř správce a umožňuje SQL dotazování.
GIS Server CDSw obsahuje databázový a aplikační server se specializovaným přístupem ke
grafickým souborům a je společný pro všechny GIS aplikace CDSw běžící na jedné síti.
Desktopové aplikace pracují principem klient – server, uživatel tedy na svém počítači nemá
nic nainstalováno a aplikace se spouští zástupcem odkazující na příslušný spouštěcí soubor,
který je umístěn na serveru, včetně aplikačních dat. Tímto je zabezpečena bezpečnost dat a
jejich případné sdílení – například s webovou aplikací. Přihlášení do příslušné aplikace se
provádí uživatelským jménem a heslem a lze velmi detailně stanovit jednotlivá práva všem
uživatelům, vše je spravováno GIS serverem pomocí kontrolního centra.

Schema propojení systému:

V rámci projektu fúze GIS s DPmB v roce 2012 bylo přidáno propojení s vnitřní sítí DPmB
včetně synchronizačních modulů dat vyvinutých firmou CDSW Praha, pomocí kterých je
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umožněno na pracovištích BKOM a DPmB prakticky on-line pracovat nad jednotnými daty
bez nutnosti něco sehrávat a přenášet.
Seznam aplikací používaných v GIS BKOM:
Název
Okruh řešené problematiky, popis
aplikace
Základní mapové prostředí, dříve se používalo pro tvorbu orientačního GIS
SITINFO
KRYTY, slouží pro prohlížení ostatních dat tvořené v jiných aplikacích
LINST
Tvorba a údržba uliční sítě v městě Brně
Technický pasport komunikací, slouží pro vedení základního pasportu v
TEPAOS
přesných tvarech, jako jsou vozovky, chodníky, komunikační zeleně,
parkoviště, zastávkové zálivy a další plochy v uličním profilu
DOPRAVA Správa a údržba dopravního značení, vodorovného, svislého a dalších prvků
Slouží k pasportizaci dopravně bezpečnostních zařízení -zábradlí, svodidel,
DBZ
opěrných zdí a dalších prvků
KANALIZ Aplikace pro správu a údržbu odvodnění
ZELEŇ
Aplikace pro správu, pasportizaci a údržbu veřejné zeleně
Aplikace pro správu a evidenci zásahů do komunikačních ploch od jiných
EBU
subjektů
Aplikace pro stanovení zimního a letního úklidu chodníků a ostatních veřejně
UCHO
přístupných ploch - tzv."chodníková vyhláška".
Aplikace pro stanovení zimního a letního úklidu vozovek pro potřeby
ZUK
provozního střediska BKOM a OD MMB-plán zimního úklidu komunikací
VHD
Aplikace pro potřeby útvaru dopravního inženýrství BKOM
Městská hromadná doprava-aplikace určená pro potřeby Dopravního podniku
MHD
města Brna - spolupráce s BKOM
Vedení trolejové-aplikace určená pro potřeby Dopravního podniku města Brna VETROL
spolupráce s BKOM
Webová aplikace umožňující přístup k datům GIS naší společnosti odborné
iSITINFO
veřejnosti. Chráněno uživatelským jménem a heslem.
Účelový GIS pro pasportizaci problematiky světelného signalizačního zařízení
SSZ
a problematiky kabelového vedení a příslušenství. Nová aplikace kde bude
řešena i problematika Metropolitní optické sítě
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Ukázka analýzy provozních délek z uličního grafu:
Součet z Mapová délka m

Typ komunikace

Dálnice

Třída komunikace dle zákona o PK
Místní
Místní
Místní
Dálnice
komunikace komunikace komunikace
I.třídy
II. třídy
III. třídy
IV. třídy

Nezařazeno

Silnice Silnice
I. třídy II. třídy

Silnice
III. třídy

Účelová
komunikace bez
doplňujícího
omezení

Účelova
komunikace
s veřejným
provozem

49 453

49 453

Drážní těleso

139

Místní komunikace ostatní
Místní komunikace ZÁKOS
MK-ZAKOS - Správa BKOM pro ŘSD

42 859

42 998

2 289

502 012

50 011

880

555 192

116 668

96 317

104 908

237

318 131

20 874

20 874

4 279

4 279

Neurčeno
Silnice I.třídy

9 794 83 942

Silnice II.třídy

1 063

93 737
71 386

Silnice III.třídy

72 449
73 396

Soukromá komunikace

73 396

19 915

Soukromé parkoviště
Účelová kom.MMB
Účelová komunikace

19 915

55

55

1 388

1 388

379 643

Účelová komunikace na cizím pozemku
Celkový součet

1 235

96 953
49 453

Celkový
součet

123 236

598 468

154 920

573 662 83 942

71 386

73 396

1 235

571

381 448

450

97 403

1 021 1 730 720

Z tabulky je patrné, jaký je stav zatřídění komunikací v městě Brně, ve sloupci Typ komunikace jsou nezávazné položky jednotlivých úseků, v horním řádku je uvedeno závazné zatřídění v terminologii Zákona o pozemních komunikacích.
Ukázka Uliční sítě v městě Brně je v následujícím obrázku:

Architektura
GIS
Aktivní podkladové
vrstvy
Aktivní podkladové vrstvy je globální
označení pro
soubory s
vrstvami uživatelských
objektů, které
jsou plně ve
správě uživatele, a je tedy
možná jejich
aktualizace
prostřednictvím systému.
Uživatelské objekty
Uživatelský objekt je grafický objekt, který je plně ve správě uživatele. Je možné jej zakládat, editovat a rušit. Dle druhu rozlišujeme uživatelské objekty na bodové, liniové, plošné, textové, eliptic89

ké oblouky, elipsy, kóty, obrázky, speciální body a skupiny. Každý objekt se do aktivního souboru
zaznamenává pod určitým identifikátorem do zvolené vrstvy. Ke každému uživatelskému objektu
lze vytvořit interní informační záznam a externí záznam databáze formátu DBF zařazené do tabulky
databází systému.
Vrstvy uživatelských objektů
Uživatelské objekty jsou zaznamenávány pod určitým identifikátorem. Součástí identifikátoru je
označení vrstvy, do které bude objekt uložen. Systém umožňuje pracovat uživateli až s 65535 vrstvami. Každá vrstva je kromě čísla vrstvy označena popisem, který vyjadřuje charakter vrstvy. Systém umožňuje zakládání a aktualizaci popisu vrstev a jejich číselného kódu, přičemž vrstvy je možné navíc organizovat do skupin vrstev, což zvyšuje přehlednost uspořádání. V rámci systému lze
libovolně jednotlivé vrstvy či skupiny vrstev zapínat a vypínat.
Pasivní podkladové vrstvy
Pasivní podkladové vrstvy je globální označení pro mapové vrstvy určitého charakteru, které jsou
do systému implementovány z „vnějšku“ a není možná jejich aktualizace uživatelem prostřednictvím systému. U vybraných pasivních vrstev (dle významu) systém umožňuje jejich identifikaci,
dotazování na informační obsah a případně vyhledávání. Mezi pasivní podkladové vrstvy patří
např.:





















rastrové snímky (letecké snímky, ortofotomapy) – BKOM pořizuje od GEODIS Brno
WMS – možnost připojení veřejných nebo placených mapových služeb
plochy zeleně
vodní plochy a toky
mapový podklad – Účelová mapa polohopisné situace (ÚMPS)
parcely – plošný popis parcel včetně popisných dat z dat katastru – prolinkování na ČZÚK
nebo na data interního serveru importovaná z formátu VFK
hranice katastrů
uliční síť – tvořená vlastní firmou v aplikace LINST nebo lze poskytnou dalším subjektům
hranice městských částí
hranice zpracovávaného území
hranice oblastí vlivu – hranice jednotlivých správců našeho správního střediska
hranice krajů o
hranice okresů
hranice obcí
videopasport
světelná zařízení (veřejné osvětlení)
adresní body
referenční soubory – lze importovat z formátu DGN(Bentley) a SHP(ESRI)
sdílené soubory – pomocí této vrstvy lze vzájemně nahlížet na data všech aplikací
klad mapových listů
DSPS – Dokumentace skutečného provedení staveb, uživatelsky tvořená vrstva, připojena i
databáze s popisnými daty včetně možnosti ukládání dokumentů
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Náhled v prostředí desktopové aplikace:

Náhled v prostředí webové aplikace pro odbornou veřejnost:
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Náhled v prostředí webové aplikace pro veřejnost:

Základní nástroj pro prohlížení dat GIS je desktopová verze SITINFO, kterou společnosti firma
CDSW poskytuje pro neomezený počet uživatelů v rámci jedné sítě. Tuto a ostatní aplikace je
možné instalovat i nesíťově, na lokální počítač, ovšem v rámci pořízených licencí. To umožňuje
používat aplikaci i mimo vnitřní síť, ovšem zde je nutno mít aplikaci i data nakopírovaná na tomto
lokálním počítači. To je vhodné například pro náhled na data například v terénu, při prezentacích,
pracovních poradách atd. Gis server hlídá jednotlivé přístupy a v rámci pořízených licencí
„pustí“ do systému počet uživatelů odpovídající počtu zakoupených licencí.
Obrovskou výhodou systému je jednotné mapové prostředí s nadstavbami (aplikacemi), které řeší
příslušnou odbornou problematiku jednotlivých objektů GIS a z toho vyplývající ta skutečnost, že
se uživatel nemusí „učit“ ovládání dalších programů.
V městě Brně jsou v současné době vedeny GIS ve třech „městských“ společnostech: Brněnských
komunikacích a.s., Dopravním podniku města Brna a.s. a Technických sítí Brno a.s. Toto umožňuje
velmi efektivně a jednoduše sdílet příslušná data ve vnitřním formátu aplikací (.*NX3), bez nutnosti
exportů, kdy se často naráží na jejich nekompatibilitu a hlavně je problematické připojení
databázových informací. Celý systém umožňuje všechna uživatelská data exportovat do formátu
Microstation (DGN) a Esri (SHP) a tedy není problém data předat i jiným subjektům pracujícím s
těmito systémy. Samozřejmostí jsou i možnosti exportu dat do pasivních formátu (pdf, jpg apod.)
5. Novinky v GIS v plánované nové technologie
 V roce 2016 byla realizována nová technologie kontroly dat v terénu pomocí tabletů
Tato technologie umožňuje on-line synchronizovat pořizování a změnu dat v aplikacích Doprava, Tepaos, DBZ a Kanaliz v terénu pomocí přenosných zařízení – tabletů, včetně změny
v databázích a pořizovaní fotodokumentace. Data se přenášejí pomocí mobilních sítí přes
synchronizační server na GIS server v reálném čase.
 Byla pořízena nová desktopová aplikace SSZ pro pořizování a správu dat světelného
a signalizačního zařízení včetně správy kabelového vedeni
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Do webové aplikace pro odbornou veřejnost iSitinfo byly přidány další vrstvy Kanaliz a kompletně implementována aplikace DBZ
Pro veřejnost zavedeny dvě webové aplikace – GIS a ZÚ (zimní údržba)
Pro rok 2017 je naplánována úprava aplikace SSZ pro správu Metropolitní sítě v
souladu s datovým modelem vytvořeným společností TSB.
Firma CDSW připravuje nové funkce pro Android s možností pracovat on-line
v terénu
Dokončení spolupráce projektu ÚMPS a MTVÚ

6. Závěr
Geografický informační systém BKOM v současné době eviduje grafické a databázové informace o
objektech na více než 1600 km silnic, místních a účelových komunikací. Dalo by se konstatovat, že
po dvaceti letech od svého vzniku obsahuje základní informace o veškerém komunikačním majetku
Statutárního města Brna a ČR na území města.
Aktualizace a údržba informačního systému je však nikdy nekončící proces, zejména z důvodů
velkého množství změn, oprav, rekonstrukcí, či novostaveb. Stejně tak zavádění nových trendů v
rozvoji informačních technologií a stále nové požadavky uživatelů informačních systémů motivují
tvůrce a pracovníky GIS na sobě i na informačním systému systematicky pracovat a stále jej
zdokonalovat.
Přístup do GIS BKOM pro veřejnost najdete na www.bkom.cz pod odkazem „Správa a údržba
komunikací“.
Použité materiály:
1. Uživatelská příručka základních funkcí jádra Mapa 2010, autoři kolektiv pracovníků firmy
City data software Praha s.r.o.
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II. Blok – garant Ing. Josef Veselý
1. Metodika preference autobusů a trolejbusů VHD – finální verze projednání
Ing. Vojtěch Novotný, Ing. Tomáš Javořík
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2. Pomôžu aplikácie IDS v novom centre mesta Bratislavy?
Tibor SCHLOSSER, Peter SCHLOSSER, Michael SCHLOSSER - Stavebná fakulta, Slovenská
technická univerzita v Bratislave

Abstrakt
Územie vymedzené na okraji prvého mestského okruhu Bratislavy pracovne nazývané Centrum
Chalupkova bude mať okolo 20 vežiakov s rôznou funkciou a pribudne viac ako 20 000 parkovacích
miest. V súčasnosti obsluha územia je na hranici saturovaných tokov. Pribudne nová autobusová
stanica a začína sa uvažovať aj o nových električkových trasách. Na analýzu územia sa vykonal
rozsiahly dopravný prieskum a jeho výsledky sú predmetom príspevku, ktorý poukazuje na možnosti
skvalitnenia obsluhy územia aplikáciami IDS. Tie však nie sú všeliekom.
Territory specified on the edge of the first ring called Chalupkova Centre will have around 20 highrises with different function and there will be more than 20,000 parking spaces. At present, the operation of the territory is at the border of the saturation flows. There will be a new bus station and
begins to reflect on the new tram routes. The extensive travel survey and its results are the subject
of the contribution, which points to the possibility of improving the operation of the territory of ITS
applications. However, they are not a panacea.

1. Úvod
Bratislava sa dostáva postupne do veľkého investičného boomu, ktorý sprevádza neustály rast dynamickej automobilovej dopravy. Samozrejme každá jazda automobilom začína a končí a vozidlá
väčšinu času sú odstavené a parkujú. Významné rôzne prehlásenia o radikálnej potrebe znižovania
výkonov osobnej automobilovej dopravy v mestách najmä zo strany tretieho sektora a ničím nezáväzných politických deklarácií vyjadrených v rôznych „strategických materiáloch“ minimálnej kvality z hľadiska záväznosti v poslednom čase pribúdajú. Všetky tieto materiály sú „smart
a sustainable“, čiže inteligentné a udržateľné, čo však odborníkom – stavebným a dopravným inžinierom určite v žiadnom prípade nepomáhajú riešiť problém, komplexne a systémovo.
Cieľom predkladanej analýzy bolo komplexné zhodnotenie zaťaženia intenzity dopravy na
definovanom území nového centra mesta so stanovenými rezmi mestských komunikácií formou
prenosných automatických sčítacích zariadení (ASD). Územie vyčlenené na zber údajov sa
definovalo plochou vymedzenou ulicami: Mlynské nivy - Košická ul. – Landererova ul. –
Dostojevského rad – Karadžičova ul. (obrázok 1).
Základnými meranými parametrami boli druh - skladba a počet vozidiel v obidvoch jazdných
smeroch (na každom jazdnom pruhu jazdného pása mestskej komunikácie) ako aj ich údaj
okamžitej rýchlosti a časových medzier. Druhou časťou dopravného prieskumu bolo vyhodnotenie
poskytnutých údajov smerovania dopravy na svetlene riadených križovatkách, z detektorov,
z ktorých údaje sa poskytli od spoločnosti SIEMENS, s.r.o. s predchádzajúcim súhlasom mesta
Bratislavy. Súčasne sa smerový prieskum doplnil aj na vybraných neriadených križovatkách
prípadne na križovatkách s CSS, ktoré však mali nefunkčný zber dopravných údajov. V konečnom
dôsledku výsledok ako aj posúdenie výhľadu dopravného zaťaženia by sa mal premietnuť do
návrhu aplikácií inteligentných dopravných systémov. PO vykonaní rozsiahleho prieskumu a jeho
posúdenia súčasného stavu sa vykoná nový dopravný model s výhľadom na komplexnú obsluhu
územia z hľadiska dynamickej ako ja hromadnej dopravy.
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Zdroj © HB Reavis, a.s.

Obr.1: Riešené územie nového centra Bratislavy

3. Profilový dopravný prieskum
Profilový dopravný prieskum sa vykonal na radiálach vyššie spomenutých mestských komunikácií,
ktoré vstupujú na územie nového centra podľa obrázka 2. Na zber údajov na šiestich rezoch sa
použili ASD zostavené zo zariadení:
 dopravný detektor ASIM typ IR254,
 on-line komunikačná doska Hel2412.
Na každom reze ASD sa vykonalo:
 sčítanie dopravy pre oba smery po dva jazdné pruhy v jednom smere, naraz na všetkých stanovištiach súčasne a zachytávali sa celé kalendárne týždne na danom území aj so všetkými špecifikami vyplývajúcimi v čase,
 nepretržite 24 hodín počas 7-ych dní po sebe nasledujúcich kalendárnych dní v termíne
24.10.2016 (pondelok) od 00:00:01 h do 29.,01.2017 (nedeľa) 24:00:00 h. Tento časový interval
merania sa považuje za dlhodobé meranie za pomoci ASD,
 meranie intenzity dopravy v časovom intervale vychádzajúce z potreby predpokladaného využitia výsledkov prieskumu. Podľa [2.] je základný interval merania 15 minút pri RPDI (alebo
PDI) < 20000 skv/24h a pri RPDI (alebo PDI) ≥ 20000 skv/24h možno využiť 5 minútový časový interval. Pre tento profilový dopravný prieskum sa použil rovnaký interval merania 5 minút pre rezy na mestských komunikáciách v zastavanom území (intravilán),
 meranie na jednotlivých smeroch v rezoch komunikácií intenzity dopravy podľa predpísanej
skladby dopravného prúdu uvedené v tabuľke 1.
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Obr. 2: Stanovištia pre dlhodobý dopravný
prieskum pomocou ASD
rezy profilového prieskumu,
zdroj mapy: www.googlemaps.com

Obr. 3: Stanovištia pre dopravný prieskum
križovatiek
križovatky s detektormi,
križovatky s manuálnym
prieskumom

Tab.1: Kategorizácia vozidiel v rámci skladby dopravného prúdu nasledovnom členení
Skratka
Mspolu
MOA
MLNA
MSNA
MTNA1
MTNA2

Popis
priemerná denná intenzita - všetky vozidlá
intenzita osobných vozidiel do dĺžky 5,5 m
intenzita ľahkých nákladných vozidiel - dĺžky 5,5 - 6 m
intenzita stredne ťažkých nákladných vozidiel - dĺžky 6 - 13 m
intenzita ťažkých nákladných vozidiel - dĺžky 13 - 18 m
intenzita ťažkých nákladných vozidiel - dĺžky 18 m a viac

jednotka
[voz/24h]
[voz/24h]
[voz/24h]
[voz/24h]
[voz/24h]
[voz/24h]

4. Smerový dopravný prieskum na križovatkách
Smerový dopravný prieskum sa vykonal na svetelne riadených križovatkách ako aj neriadených
križovatkách v okolí vymedzeného územia v základnom 15 minútovom intervale, ktorý sa dokázal
definovať v radičoch CSS Meranie vykonal správca CSS spol. SIEMENS. Na obrázku 3 je schéma
križovatiek, na ktorých sa vykonal dopravný prieskum smerovania. Na skúmanom území sa
nachádzajú aj svetlene riadené križovatky, ktoré nemajú funkčné detektory a križovatky, ktoré
nemajú cestnú svetelnú signalizáciu (CSS). Na týchto križovatkách sa prieskum vykonal manuálne
26.10.2016.
Prieskum sa vykonával z automatického zberu údajov, z detektorov riadených križovatiek, pričom
kapacita radičov je len jeden pracovný deň a nemožno prenášať údaje do centrály. Tieto údaje sa
museli sťahovať do počítača in situ. Prieskum nebolo možno vykonať pre všetky riadené križovatky
v jeden priemerný pracovný deň z dôvodu zastaraných radičov CSS, ktoré majú obmedzené
možnosti zberu údajov. Navyše väčšina radičov nie je prepojená na riadiacu centrálu tak, aby sa
zber údajov mohol vykonávať v reálnom čase a kontinuálne. Jediná križovatka, Šafárikovo nám., je
zapojená do centrály a v tomto prípade sa získali údaje z dvojtýždenného kontinuálneho merania.
Na každej svetlene riadenej križovatke, ktorá má aktívne detektory sa vykonalo:
 sčítanie dopravy na všetkých vstupných jazdných pruhoch križovatky,
 jeden deň - 24 hodín v termíne 26.10.2016 do 10.11.2016. Tento časový interval merania sa
považuje za minimálne meranie. Napriek tomu nie je možné využiť údaje v plnej miere na podrobnú analýzu podľa [2.] nakoľko interval merania pre intenzity nad 20000 voz/h neboli v 5
minútovom intervale,
 v priemerný pracovný deň utorok, stredu alebo vo štvrtok.
Spracovanie údajov z radičov CSS sa vykonalo:
 podľa jednotlivých smerov v križovatkách samostatne a
 určili sa priebehy intenzity dopravy podľa zásad TP 102,
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nestanovovala sa skladba dopravného prúdu z dôvodu, že detektory na križovatkách sú prítomnostné a preto možno zaznamenať len intenzitu dopravného prúdu bez záznamu skladby dopravy,
 posúdili sa všetky križovatky podľa TP 102 [2.].
Medzi dimenzačné parametre posudzovania svetlene riadených križovatiek patria najmä stupeň saturácie na každom vstupe svetelne riadenej (alebo neriadenej) križovatky, a pri kapacitách križovatiek na každom vstupe počet vozidiel, ktoré v rámci zeleného signálu už neprejdú na aktuálny zelený signál ako aj parameter vozidiel prichádzajúcich na červený signál. Posúdenie sa vytvára
s hodnotou pravdepodobnosti, ktorá môže nastať. V podmienkach Bratislavy sa stanovila a používa
50% pravdepodobnosť výskytu situácie, ktorá sa vyššie definuje. Takto možno určiť s definovanou
pravdepodobnosťou vytvorenie vzdutia – kolóny na každom vstupe križovatky a touto formou vyjadriť konkrétnym číslom (počtom vozidiel, alebo dĺžkou vytvorenej kolóny) predstavu o kapacite
križovatky každého vstupu. Touto metódou je v Bratislave už posúdených viac ako 45 projektov pre
rôzne veľkosti územia charakteristické rôznym funkčným využitím územia.
5. Základný systém vyhodnocovania a posúdenia územia
Na preukázanie systému vyhodnocovania územia z hľadiska dynamiky dopravných prúdov poskytujeme dva rezy, z ktorých jeden je priamo na prvom mestskom okruhu pred vstupom do nového
územia a druhý rez, ktorý reprezentuje radiálny vzťah k územiu.
Vajanského nábrežie je mestskou komunikáciou na vnútornom mestom okruhu. Ide o úsek
v zastavanom území centra mesta Bratislava na vnútornom mestskom okruhu. Mestská
komunikácia má 4 jazdné pruhy v reze komunikácie, 2 + 2 pre každý smer a v strede je
jednokoľajná električková dráha v úrovni vozovky oddelená vodorovným značením. Priemerná
intenzita dopravy v smere Šafárikovho námestia je 11763 voz/24h, v smere mosta SNP 17009
voz/24h a na reze 28733 voz/h. Maximálna denná intenzita bola 39270 voz/h zo dňa 09.12.2016.
Priebeh intenzity dopravy za celé sledované obdobie je na obrázku 4.
Most Apollo tvorí jednu z radiál z Petržalky. Ide o úsek v zastavanom území mesta Bratislava medzi Petržalkou a budúcim novým centrom mesta. Most má 4 jazdné pruhy v reze komunikácie, 2 +
2 pre každý smer.
Pre základnú predstavu priebehu dopravného prúdu na moste Apollo je na obrázku 5 znázornený
priebeh intenzity dopravy za celé sledované obdobie pre smery centrum a Petržalka. Priemerná
intenzita dopravy v smere centrum je 18 482 voz/24h, v smere Petržalka 17328 voz/24h a na reze
35 811 voz/h. Maximálna denná intenzita bola 54039 voz/h zo dňa 07.12.2016.
Tab. 2: Maximálna denná intenzita dopravy na Vajanského nábr. a moste Apollo
DI
Vajanského
MAX
nábr.
Most
MAX
Apollo

centrum
Petržalka
profil
voz/24h dátum voz/24h dátum voz/24h dátum
16 143

1 208

23 436

1 215

39 270

1 209

30 765

1 221

26 291

1 129

54 039

1 207

Obr. 4: Priebeh intenzity dopravy za celé sledované obdobie na Vajanského nábreží
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Obr. 5: Priebeh intenzity dopravy za celé sledované obdobie na moste Apollo

Charakter denného priebehu na obrázkoch 6 a 7 poukazuje na rozdielnosť funkcií radiály a okruhu.
Na mestskom okruhu sa nepozoruje dopravná špička. Na radiále je jasne vymedzený základný charakter ostrej rannej špičky a predĺženej popoludňajšej špičky.

Obr. 6: Priebeh maximálnej dennej intenzity dopravy dňa 09.12.2016 na Vajanského nábr.

Obr. 7: Priebeh maximálnej dennej intenzity dopravy dňa 07.12.2016 na moste Apollo

Na obrázku 8 sú znázornené denné priebehy intenzít dopravy na moste Apollo podľa jednotlivých
dní (zelená farba smer centrum, modrá farba smer Petržalka). Čiernou farbou je znázornený
priemerný pracovný deň (utorok až štvrtok) a červenou farbou je znázornený priemerný deň celého
meraného týždňa.

109

Obr. 8: Priebeh špičkových hodinových intenzít na moste Apollo

Samotné posudzovanie križovatiek si vyžaduje, podľa TP102 [2.] pri posúdení svetelne riadenej
križovatky, preukázať kapacitu pre každý smer v križovatke. Vo výpočte sa používa časový odstup t
= 1,8 s a pri intenzite M = 2000 voz/h. Ak by sme znížili časový odstup na t = 1,5 s potom je
intenzita M = 2400 voz/h, čo predstavuje zvýšenie kapacity o 20%. Hodnoty stupňa saturácie S >
1,2 sú poslednou orientačnou hodnotou pre zvýšenú intenzitu priepustnosti, ktorá je prípustná podľa
TP, ale zatiaľ sa v podmienkach Bratislavy nepoužíva. Náročný výpočet kapacity svetlene riadenej
križovatky jednoznačne deklaruje križovatku či vyhovuje alebo nie. V podmienkach Bratislavy sa
používa pravidlo, ak čo len jeden smer v križovatke prekračuje hodnotu saturácie S > 1,2 križovatka
nevyhovuje. Na obrázku 9 je príklad grafického znázornenia stupňa saturácie na hlavných
križovatkách z obrázku 1.
7. Záver – čo s aplikáciami IDS?
V súčasnosti sa skoro každé mesto ponáhľa byť „smart“ t.j. byť inteligentným a často sa zabúda, že
byť práve „smart“ vzniklo z potreby riešiť dopravné problémy miest už v 90-tych rokoch minulého
storočia. Článok práve poukazuje na to, že kým sa mesto rozhodne, čo vlastne chce v doprave riešiť
inteligentne, malo by do detailov poznať svoje dopravné problémy a najmä ako sa správajú
dopravné prúdy na mestskej komunikačnej sieti. Systém spracovania celej štruktúry dopravnoinžinierskych činností vie jednoznačne klasifikovať a kvantifikovať problém a potom sa aj ľahšie
vyberá technológia na optimalizáciu, ktorú potrebujeme na konkrétne dopravné situácie a tú potom
na kľúč implementovať.
Naše mestá už majú bežne kompletné dynamické riešenie svetelne riadených križovatiek, niektoré
už aj s preferenciou MHD. Samozrejme v boji o jednotlivé zákazky v mestách bojujú viacerí
dodávatelia, ktorí však presadzujú svoje aplikácie. Tie však v detailoch nie sú vôbec rovnaké.
Čudujeme sa potom, až keď sa križovatky zrealizujú a spustia do prevádzky. Nastáva rozčarovanie
a začína sa „hon na čarodejnice“, kto má pravdu, pretože to akosi nie je to čo sme chceli.
Základným nedostatkom miest je, že nemajú svojich vlastných dopravných inžinierov, ktorí sledujú
a zodpovedajú za optimalizáciu dopravných prúdov na mestskej cestnej sieti. Toto špeciálne platí
pre celé územie Slovenska. Potom sem prídu „EÚ fondy“ a začínajú sa v doprave tvoriť
„smart“ riešenia. Často sa však minieme účinkom, pretože mestá nepoznajú konkrétne dopravné
podmienky, projekty zadávajú bez výkonu dopravných prieskumov, navrhujú izolované riešenia bez
základnej premisy, ako pokračovať a ako udržovať systém v prevádzke. A práve problém je v tom,
že na skutočne optimálne inteligentné riešenie málokedy stačí údaj z celoštátneho sčítania dopravy,
prípadne krátkodobý prieskum dopravnej špičky. Stačí si prejsť väčšinu projektov, ktoré sa
realizovali z fondov s cieľom optimalizovať dopravné prúdy na cestnej sieti.
Príklad uvedený v tomto článku predostiera zázemie problematiky optimalizácie dopravných
prúdov a aj napriek tomu, že už vieme, že v riešenom území skoro všetky križovatky prekračujú vo
viacerých smeroch stupeň saturácie. Musíme však nájsť východiska ako ďalej. Náklady na tento
prieskum a dopravný model sú menej ako 0,001% z celkových investícií. Odhadované náklady na
realizáciu nového systému riadenia dopravy – s vysokou pravdepodobnosťou skutočným
„smart“ riešením predpokladáme vo výške cca 0,12% z celkových nákladov všetkých investícií na
riešenom území. Samozrejme predpokladajú sa všetky bežne dostupné a známe aplikácie na
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dynamické riadenie dopravy aj s preferenciou. V našom prípade, z hľadiska technológie, sa možno
podarí presadiť, aby sa v reálnom čase nezískavali údaje z križovatiek len z detektorov
umiestnených pred zastavovacou čiarou a pár desiatok metrov pre ňou, ale bude pokus o realizáciu
s umiestnením detektorov aj za križovatkami a prvými aplikáciami aktívnej komunikácie medzi
samotnými vozidlami a technológiou. Samozrejme v prvom kroku pôjde len o vozidlá
MHD. ...uvidíme.
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Obr. 9: Hodnoty saturovaných tokov na hlavných strategických križovatkách
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3. Elektromobilita vo verejnej doprave - Elektrobusy a trolejbusy a pomocným
batériovým pohonom
Ing. Bronislav Weigl, Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Abstrakt
Vplyv dopravy na životné prostredie je najčastejšou problematikou súčasnej doby. Z tohto dôvodu
sa dostávajú čoraz viac do popredia systémy využívajúce k pohonu elektrickú energiu a to ako aj
v individuálnej doprave, tak aj vo verejnej doprave.
Abstract
Do The environmental impact of transportation is the most common problem of today. Therefore,
the systems using electric power both in individual and public transporting are getting more
prominent
Úvod
Veľké európske metropoly, ktoré sú najviac zaťažované negatívnymi vplyvmi na životné
prostredie v dôsledku vysokého rozvoja individuálnej automobilovej dopravy riešia túto
problematiku na jednej strane zvyšovaním kvality mestskej hromadnej dopravy za súčasnej
reštrikcie individuálnej automobilovej dopravy a na druhej strane zvyšovaním podielu elektrickej
trakcie pri zabezpečovaní verejnej osobnej dopravy. Vo viacerých európskych mestách sa stále viac
využíva elektrická trakcia a to nielen metro, električky a trolejbusy, ale aj nové systémy využívajúce
elektrickú energiu a to vozidlá s batériovým pohonom - elektrobusy. Čoraz viac miest začína
využívať takého vozidlá v pravidelnej mestskej hromadnej doprave, čím ale zároveň vznikajú prvé
otázky a odpovede na túto problematiku z týchto miest. Žiaľ, niektoré z nich, ktoré už obstarali
vozidlá bez predchádzajúcich komplexných analýz a následných praktických skúšok takýchto
vozidiel nielen ich využitia, ale aj systému ich údržby - dobíjania batérií zisťujú aj negatívne
stránky svojich rozhodnutí. Z týchto prvých poznatkov možno úvodom konštatovať:
- prevádzka súčasných elektrobusov je striktne limitovaná dojazdom vozidiel, resp. systémom
ich dobíjania počas prestojov na trati
- prevádzka elektrobusov v sieti mestskej hromadnej dopravy je systémovou záležitosťou podobne ako prevádzkovanie električiek a trolejbusov
- prevádzka elektrobusov nie je vhodná pre nosné linky, ale tieto vozidlá sú požívané na tzv.
privádzačové linky, pokiaľ nie je zabezpečené dobíjanie vozidiel na trati
- prevádzka týchto vozidiel je spojená aj s výstavbou ďalšej technickej infraštruktúry
a s novými zmluvami s dodávateľmi elektrickej energie
1. Spôsoby dobíjania vozidiel
Prvou otázkou, na ktorú si musí budúci prevádzkovateľ odpovedať, je systém dobíjania týchto
elektrobusov. V súčasnej dobe okrem ich vysokej ceny je ďalším problémom ich dojazd na jedno
nabitie, ktorý sa pohybuje okolo 150 km u vozidiel so systémom na jedno nabitie „PLUG-IN“. Pre
dlhšie dojazdy (prakticky neobmedzené) je možnosť dobíjania na konečných pomocou
rýchlonabíjačiek alebo pomocou pripojenia sa na dvojstopové trolejové vedenie pomocou
„pantografu“. Ďalším systémom (v súčasnej dobe stále viac používaným tam, kde majú mestá dobre
rozvinutú trolejbusovú dopravu) sú trolejbusy s pomocným batériovým pohonom s možnosťou
permanentného dobíjania počas jazdy pod trolejovým vedením. Posledným systémom používaným
skúšobne v niektorých európskych mestách sú vozidlá s indukčným dobíjaním, čo je ale
v porovnaní z ostatnými systémami najdrahšia technológia.
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1/ PLUG-IN -

nabíjanie vo vozovni
rýchlonabíjačkou
- nabíjací výkon 16-88 kW

s prípadným

dobíjaním

na

konečných

2/ PANTOGRAF dobíjanie vo vozovni a konečných kde je trolejové vedenie,
resp.
- trolejbusy s pomocným elektrickým pohonom s dojazdom na batérie do
20 km
- nabíjací výkon 200-450 kW
3/ INDUKCIA - dobíjanie vo vozovni, konečných a na niektorých zastávkach
- nabíjací výkon 200 kW
Práve spôsob dobíjania (režim prevádzky) je jednou z okrajových podmienok pre
obstarávanie elektrobusov. Tu je treba rozhodnutie, či vozidlá budú nabíjané iba vo vozovni
spôsobom dlhodobého nabíjania, alebo okrem nabíjania vo vozovni budú vozidlá dobíjané na trati
v miestach poskytovania pracovných, resp. technologických prestávok rýchlonabíjačkami.
V každom prípade je nutné vozovne vybaviť technickou infraštruktúrou pre zabezpečenie nabíjania
týchto vozidiel a v prípade dobíjania počas prevádzky na trati ďalšou technológiou pre rýchle
nabíjanie. Pri zabezpečení prevádzky s rýchlym dobíjaním na konečných je nutné po príchode do
vozovne zabezpečiť aj pomalé nabíjanie.
1.1

Nabíjanie vozidiel iba vo vozovniach (pomalé dobíjanie)
Prvým spôsobom prevádzkovania elektrobusov je ich prevádzka na jednorazové nabitie
pomalým dobíjaním vo vozovni, kde je príslušná infraštruktúra nabíjačky a samozrejme
prívod elektrickej energie pre požadovaný inštalovaný výkon nabíjačiek. Následná prevádzka
týchto vozidiel na toto jedno nabitie na danej linke je limitovaná dojazdom, ktoré určí
kapacita batérií (jazda, osvetlenie, vykurovanie, resp. klimatizácia). Toto určuje priamo dané
linky, kde je možné tieto elektrobusy využívať:
- vozidlá nasadzované na delené zmeny, resp. krátke celodenné zmeny s denným kilometrických priebehom do cca 120 až 150 km,
- vozidlo nie je počas zmeny dobíjané (nie sú na konečných vybudované rýchlonabíjacie
stanice)
- negatívom je aj vysoká hmotnosť vozidla - hmotnosť batérií, ktorá následne určuje maximálnu obsaditeľnosť vzhľadom na jeho nápravové tlaky.
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1.2

Nabíjanie vozidiel vo vozovniach (nočné pomalé dobíjanie) a dobíjanie na konečných
počas prestávok (rýchle dobíjanie)
Pre prevádzku elektrobusov je výhodnejší kombinovaný spôsob ich dobíjania a to s pomalým
dobíjaním počas odstavenia vo vozovni (v noci) a rýchlym dobíjaním počas prestávok na
linke. V tomto prípade musí byť vo vozovni príslušná infraštruktúra - nabíjacie stanice pre
pomalé nabíjanie a na miestach prestávok musia byť infraštruktúra pre rýchle nabíjanie.
Samozrejme opäť s prívodom elektrickej energie s požadovaným inštalovaným výkonom pre
jednotlivé nabíjacie zariadenia. Pri tomto spôsobe je už možné lepšie využitie týchto vozidiel
s batériovým pohonom:
- vozidlá môžu byť nasadzované na celodenné zmeny s denným kilometrických priebehom
300 až 400 km,
114

- vozidlo je počas zmeny dobíjané (na konečných sú vybudované rýchlonabíjacie stanice),
kde sa vozidlo 4 až 5 krát za zmenu dobíja (dobitie počas prestávky na cca 80% kapacity
batérií),
- v noci sa vozidlo vo vozovni dobíja pomalým dobíjaním (formátovanie batérií),
- vozidlá sú ľahšie a tým môžu mať vyššiu obsaditeľnosť.
2. Technické podmienky dobíjania vozidiel
Po určení okrajovej podmienky týkajúcej sa spôsobu dobíjania vozidiel je nutné určiť u týchto
vozidiel, ktoré sa budú dobíjať v rámci prestávok na konečných technický spôsob takéhoto
dobíjania. Tu sú opäť viaceré možnosti, ktoré už aj v súčasnej dobe reálne niektorí dopravcovia
používajú (skúšajú):
- dobíjacím ramenom s automatickým spojením ramena s zariadením umiestneným na vozidle. Zriadení dodáva napríklad firma ŠKODA
- pantografom, ktorý sa pripája na dvojstopové (krátke „slepé“ trolejbusové vedenie)
- zariadením - dobíjacou stanicou vo vozovni, kde je možné použiť oba predchádzajúce
spôsoby, resp. pohyblivým prívodom z dobíjacej stanice k jednotlivým vozidlám
- pri vyhľadávaní vhodných dopravných prostriedkov sa okrem klasických elektrobusoch
(s jednorazovým nabíjaní, alebo s nabíjaním počas prestávok opäť dostávajú do pozornosti trolejbusy s pomocným batériovým pohonom. Tieto vozidlá odstraňujú nevýhody
prevádzky trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom (dve prevádzkové médiá, horšie jazdné vlastnosti). O takýchto vozidlách nielen uvažujú, ale už aj chystajú prevádzku
s prvými vozidlami predovšetkým mestá už so zavedenou trolejbusovou dopravou medzi
ktoré sa môže zaradiť aj Bratislava.
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3. Možnosti prevádzky „elektrobusov“ v podmienkach Bratislavy
Dopravný podnik už v minulosti skúšal na linkách MHD viaceré elektrobusy (od rôznych
výrobcov). Na základe týchto skúšok možno konštatovať, že s prevádzkou elektrobusov treba
uvažovať, ale ak sa vytvorí ekonomické prostredie pre ich obstarávanie. V súčasnej dobe
obstarávacie náklady sú až o cca 50% až 100% vyššie oproti adekvátnemu dieselovému vozidlu,
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ktoré prevyšujú úspory, ktoré by pri prevádzke týchto vozidiel vznikli. Pred obstaraním takýchto
vozidiel bude nutné doriešiť všetky ekonomické a technické aspekty. A práve v technických
aspektov je nutné riešiť spôsob dobíjania a dojazd takýchto vozidiel. Na základe predchádzajúceho
krátkeho zhodnotenia systémov elektrobusov, resp. trolejbusov s pomocným batériovým pohonom,
by bolo v podmienkach Bratislavy odporučiť z vyššie uvedeným systémov nasledovné:
3.1 Čisto batériové elektrobusy s dojazdom cca okolo 150 km
Pre takéto parametre dojazdu by vyhovovali prakticky všetky súčasné linky s vozidlami
kategórie MINI (vozidlá do 7,5 m s obsaditeľnosťou cca 25 osôb), vrátane ďalších
vytipovaných liniek MHD, ktoré sú vhodné na prevádzku autobusov tejto kategórie. Pre tieto
vozidlá je finančne dostupná aj infraštruktúra, nakoľko vo väčšine prípadoch majú vozidlá
nabíjačku ako súčasť výbavy a pri malom počte týchto vozidiel bude nutné spracovať analýzu,
či bude potrebná ďalšia infraštruktúra - nabíjacia stanica v jednej vozovni, ktorá bude
zabezpečovať aj ich výpravu. V podmienkach Bratislavy by išlo o cca 10 liniek (10 vozidiel)
3.2 Elektrobusy s možnosťou dobíjania počas prestávok
Pre využitie elektrobusov na bežné linky mestskej hromadnej dopravy sa predovšetkým
odporúčajú vozidlá s možnosťou ich dobíjania počas prestávok na trati. Takéto druhy vozidiel
už dnes používajú dopravcovia ako napríklad Dopravný podnik Praha, ktorý skúšal v minulosti
vozidlo s pantografom „SIEMENS RAMPINY“ a v súčasnej dobe prevádzkuje linku MHD
s vozidlo SOR. Vozidlo sa dobíja v miestach, kde sa vybudovalo krátke dvojstopové vedenie
s napájaním 600 V s prívodom s jestvujúcej električkovej meniarne. Podobným riešením sa
zaoberá Dopravný podnik Hradec Králové, kde je ale využívané dobíjanie pomocou ramena,
ktoré sa automaticky pripája k vozidlu. V podmienkach Bratislavy by bolo možné takého
vozidlá použiť prakticky na každej linke so sólo vozidlami, ktoré majú jednu z konečných
v blízkosti električkovej alebo trolejbusovej trate s možnosťou vytvorenia krátkeho trolejového,
resp. napájacieho bodu pre napájanie - nabíjanie vozidiel
3.3 Trolejbusy s pomocným batériovým pohonom
Ako je už vyššie spomenuté, medzi elektrobusy je možné zaradiť aj trolejbusy s pomocným
batériovým pohonom. Práve takéto vozidlá by mohli naplniť požiadavky lepšej dopravnej
obslužnosti za súčasného zníženia výkonov autobusovej dopravy. A ak sú dnes elektrobusy
v cenách približne rovnakých ako sú trolejbusy, bolo by aj v Bratislave vhodné vydať sa aj
touto cestou. Základom pre využitie takýchto vozidiel je v danom meste dobre vybudovaná
trolejbusová sieť s požiadavkami na jej ďalšie rozširovanie. Do doby realizácie takýchto
nových tratí, resp. pre zabezpečenie dopravnej obsluhy priľahlých území, kde sa síce neuvažuje
s rozvojom trolejbusových tratí, ale bolo by možné zabezpečiť obsluhu takýmito vozidlami.
V súčasnej dobe je možné konštatovať, že súčasná sieť trolejbusových tratí je relatívne dobre
rozvinutá v Bratislave na ľavom brehu Dunaja, avšak nepokrýva všetky, pre tento druh
dopravy, charakteristické oblasti mesta. Stále sú na zozname nevyhnutných investícií
trolejbusové trate, ktoré majú mimoriadnu dôležitosť tak z hľadiska zlepšenia obsluhy územia
mesta hromadnou dopravou, ako aj z pohľadu zníženia prevádzkových nákladov MHD
zavedením ekologickej elektrickej trakcie s následným obmedzením súbežných autobusových
liniek. Zvyšovanie výkonov trolejbusovej dopravy by malo mať zároveň za následok zníženie
prevádzkových nákladov na jednotku výkonu. Pred realizáciou niektorých z navrhovaných tratí
je možné už v súčasnosti zabezpečiť predĺženie niektorých trolejbusových liniek zabezpečením
nákupu trolejbusov s pomocným batériovým pohonom, ktoré sú dnes v ponuke aj sólo (12 m)
aj kĺbové (18m). Ako príklad uvádzame nasledujúce niektoré možnosti, z ktorých by bolo
vhodné jednu vypracovať ako pilotný projekt.
- trolejbusová linka č. 205 - predĺženie na letisko z Trnávky na pomocný batériový pohon,
- autobusová linka č. 61 - úsek hlavná stanica Trnavská - trolejbus a ďalej na letisko
s pomocným batériovým pohonom,
- autobusová linka č. 133 - nahradenie v plnom rozsahu takýmito vozidlami,
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- predĺženie linky č. 209 do Ovsišta za súčasného zníženia kapacity autobusovej linky č. 68,
- predĺženie vybraných spojov linky č. 211 alebo linky č. 212 na Železnú studienku, resp. do
Dúbravky
Záver
Bratislava má pomerne dobre vybudovanú sieť elektrickej dopravy (električky a trolejbusy).
V minulom období bola schválená nielen Koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy
v Bratislave na roky 2013-2025, ale aj Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy,
ktorých obsahom je o.i. aj navrhovaný ďalší rozvoj električkových a trolejbusových tratí za účelom
znižovania výkonov v autobusovej doprave za súčasného zvyšovania výkonov elektrickej
(ekologickej) trakcie. Preto okrem rozvoja električkovej a trolejbusovej dopravy je potrebné do
budúcnosti uvažovať aj s obstaraním elektrobusov, alebo trolejbusov s pomocným batériovým
pohonom, ktoré by zabezpečovali dopravu namiesto klasických autobusov v oblastiach, kde
s rozvojom dráhovej dopravy sa buď nepočíta, alebo do vybudovania nových trolejbusových tratí
by zabezpečovali už elektrické dopravu.
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4. Hromadná a cyklistická doprava z hľadiska intermodality
Ing. Anna KOLLÁROVÁ, Slovenský zväz stavebných inžinierov

Abstrakt
Intermodalita a multimodalita dopravných systémov sa u nás stáva nevyhnutnosťou vzhľadom na
prekračovanie limitov dopravnej obslužnosti aglomerovaných území. Ak má byť ich aplikovanie
účinným, vyžaduje si znalosti, vyplývajúce z dopravno-inžinierskych analýz rôznorodých potrieb
obyvateľstva, existujúcich obmedzení a možností komplexnosti ich riešenia – krátkodobého aj
dlhodobého.
Príspevok uvádza niektoré postupy, ktoré k tomu môžu prispieť cez intermodalitu medzi
cyklistickou dopravou a hromadnými dopravami.

1. Úvod
V čase realizácie strategických cieľov ekologizácie pri voľbe priorít dopravnej obsluhy územia,
ale súčasne aj pri rôznych obmedzeniach ich konkrétneho napĺňania, ako dopravní odborníci
máme na výber viacero možností :
- alebo na žiadosť investora/samosprávy, koncepčne sa zameriavať, navrhovať a porovnávať
variantné riešenia iba jedného z dopravných prostriedkov, t.j. osobitne iba cyklistickej,
hromadnej, pešej alebo individuálnej motorovej dopravy, a riešiť výstavbu/prestavbu jej
infraštruktúry a vybavenosti bez ohľadu na celkové väzby a dopady na ostatné dopravy, na prínosy
pre riešené územie. Je to jednoduchšie, rýchlejšie a prináša to okamžite viditeľné ”výsledky”
(konkrétne vybudované cyklotrasy);
- alebo trvať na zohľadnení všeobecne deklarovanej priority alternatívnych ekologickejších
dopravných prostriedkov, ich previazanosti a zastupiteľnosti, akceptovať ich osobité prednosti,
hľadať variantné, optimálne vzájomné prepojenia, väzby, zastupiteľnosť, navrhovať a posudzovať
prínosy spoločných riešení – koncepčné, priestorové, prevádzkovo-bezpečnostné, ekonomické,
ekologické. To je po každej stránke náročnejšie a bez rýchlo poznateľných výsledkov.
Otázka:
Čomu sa dáva prednosť? Nakoľko sú pri takýchto
rozdielnych prístupoch k riešeniam
multimodality u nás v súčasnosti ostatnými akceptované (v minulosti vydobyté) pozície uznávania
a rešpektovania našej profesijnej odbornosti, vyplývajúce zo znalosti a rešpektovania princípov
dopravného inžinierstva ako vednej disciplíny? Vidno ich v praxi?

2. Prínosy, príčiny a dôsledky (ne)fungovania intermodality C+HD
Pri posudzovaní preferencií súčasných trendov všestrannej podpory rozvoja cyklistiky je dôležité
vyhnúť sa falošným tendenciám ”bicykel verzus iná doprava”. Naopak, je potrebné brať do úvahy,
skúmať a analyzovať všetky možnosti optimálneho prepájania a zastupiteľnosti všetkých dopráv
v konkrétnom prostredí. A následne ich aj odborne riešiť na rôznych úrovniach: mestskej,
mimomestskej a medzimestskej. Nielen hovoriť o multimodalite a intermodalite, problémoch
a dôsledkoch ich zavádzania z rôznych aspektov, ale ich aj riešiť, a to komplexne, na všetkých
úrovniach: zonálnej, mestskej, mimomestskej, národnej, nadnárodnej. Legislatívu na to máme
postačujúcu, odborných poznatkov dostatok a možnosti čerpania zahraničných skúseností a ich
overovania tiež. Pre zachovanie únosnej dopravnej obsluhy európskych miest pomery ¼ zastúpenia
IAD:HD:CD:PD (t.j.4x25%) sú považované za optimálne a zatiaľ budú len dlhodobým úsilím
u mnohých našich miest aj dosažiteľné.
Dilema - čo je v súčasnosti potrebné uprednostňovať a čo nie, sa odzrkadľuje nielen v politických
počinoch, ale aj v postojoch odborníkov ku komplexným okamžitým i dlhodobým riešeniam.
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Tento stav pretrváva, osobitne na Slovensku, hlavne preto, že politika preferencie výroby áut má
výrazné dopady na rast automobilizácie u obyvateľstva, a tým, samozrejme, aj na rast požiadaviek
adekvátneho zabezpečenia ich využívania pre rôzne účely . S tým sú spojené také skutočnosti, ako:
potreba výstavby ďalších ciest, rozširovanie parkovísk a zaberanie verejných mestských plôch pre
autá, rast požiadaviek na ich parkovanie (na chodníkoch!) a na ich doplnkovú vybavenosť.
Dôsledky takýchto sprievodných negatívnych javov postihujú zatiaľ hlavne mestá, ich záujmové
územia, a prerastajú do
dopravných kolapsov. Zaostávanie budovania a údržby cestnej
infraštruktúry pritom stále viac otvára nožnice dopytu po službách pre motoristov, ktoré pri
nemožnosti uspokojiť ho sa budú zrejme otvárať stále viac a viac, ak sa nebudú rýchlene prijímať
a akceptovať aj odborné postupy v prístupoch k ich obmedzovaniu.
Z dopravno-inžinierskych hľadísk sú nutné zásadné zmeny v deľbe dopravnej práce medzi
jednotlivými druhmi dopráv. Je to vytváranie adekvátnych ponúk náhrady cestovania autami inými
dopravnými prostriedkami, rôznymi druhmi hromadných dopráv, ponuka cyklistiky všedného dňa
v kombinácii s HD a s pešou dopravou. Nie je to nič objavné ani nové! Tieto dlhodobo známe
zásady vyváženej dopravnej obsluhy územia fungovali a stále fungujú, ak sa nenarúšajú enormnými
nesaturovateľnými objemami jedinej a enormne preferovanej dopravy, akou sa stala v posledných
desaťročiach IAD. Nemôže sa ale takou stať v budúcnosti aj cyklistická doprava?
V územnom rámci u nás investície do rozvoja jednotlivých druhov osobnej dopravy a jej
infraštruktúry nie sú v čase a priestorovom priemete rovnaké. Orientácia na cykloturistiku a
podporu budovania jej infraštruktúry a vybavenosti v extravilánoch výrazne prevyšuje preferencie
rozvoja ”cyklistiky všedného dňa” v sídlach, napriek viacerým aplikáciám zahraničných vzorov. To
nie sú len rôzne akcie typu ”Do práce /školy/obchodu/za športom ... na bicykli”, ale aj s nimi
následne spojené, celoročne zabezpečované podmienky ich aplikácie: realizácie, bezpečnosti,
údržby, dopravného značenia a zjazdnosti cykloinfraštruktúry, správcovstvo, financovanie atď.
Na medzimestskej úrovni snáď iba rast intermodality niektorých druhov HD (železnica) a
cykloturistiky sú viditeľné, zatiaľ čo sociálno-ekonomické investície nemôžu korešpondovať, bez
podpory a výrazných zmien, s potrebami pravidelných a utilitárnych presunov medzi prepravnými
prostriedkami HD a CD v mestách. To znamená nevyhnutnosť práve tam prichádzať s rôznymi
komplexnými, celoplošnými riešeniami, inžiniersky zodpovedajúco inovatívnymi a efektívnymi.

3. Intermodalita
V zahraničí,
kde
už vývoj prekročil limity udržateľnej preferencie individuálneho
automobilizmu, nutná uspokojivá dopravná obsluha územia
prestala byť len predmetom
verejných debát. Tímy príslušných odborníkov už desaťročia skúmajú, hľadajú, tvoria, overujú a
v praxi aplikujú návrhy alternatívnych dopravných prostriedkov, každý v oblasti svojej
kompetencie. To svedčí o ich angažovanosti v prospech dynamických, multiplexných a navzájom
prepojených dopravných väzieb, o intermodalite.
Intermodalita je nevyhnutnosť, priamo vyvolaná prekrývaním sa dopravných sietí. Očakávania ich
užívateľov zároveň stanovujú ciele, ktoré sa majú dosiahnuť: kontinuita, kompatibilita, koherencia,
viditeľnosť, komplementarita medzi dvomi a viacerými dopravnými prostriedkami a podľa ich
vzájomných kompetenčných oblastí.
Intermodalita, ak má byť komplexná a efektívna, si vyžaduje znalosť viacnásobných potrieb,
možností ich spájania, využitia i akceptovania obmedzení (napr. koordinácia vedenia, smerovania
dopravných prostriedkov, vylúčenie ich vzájomných fyzických stretov, zaručenie výhodného
spojenia časovej ”prepravy od domova k domovu”).
Čo sa týka kompatibility bicykel + HD, táto sa prejavuje z hľadiska usmernenia bicyklov aj v
únosnom časovom dávkovaní objemov do smerov podľa okolností, medzi požadovanými službami
a ich akceptovaním príslušnou hromadnou dopravou. Toto sú len niektoré z nich:
cyklistické rôznorodé trasy budované od východiskových bodov k cieľovým, k terminálom
alebo staniciam/prestupovým zastávkam HD;
dostatočná ponuka riešení bezpečného parkovania bicyklov;
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možnosť a kompetentnosť naloženia bicyklov na diaľkovú HD;
ponuka doplnkových služieb pre prenajaté alebo požičané bicykle v nadväznosti na uzly
HD;
Z koncepčných dopravno-urbanistických hľadísk tomu musí predchádzať:
príslušné celoplošné plánovanie (podľa zákonov, vyhlášok, technických predpisov)
a následná realizácia zariadení, umožňujúcich prevádzkovo bezpečnú koexistenciu rôznych
druhov dopravných prostriedkov v celom území sídla, jeho dopravnej záujmovej oblasti a na
jeho kapacitne vyhovujúcej dopravnej infraštruktúre.
Podľa úrovne a druhu uvažovaného dopravného prostriedku (električka, autobus/trolejbus,
zrýchlený BUS mestský, medzimestská HD – cestná, železničná, vodná, letecká) existujú
v zahraničnej odbornej literatúre prehľady rôznych možností kombinácií, príkladov, vzorov, ich
optimálneho výberu a doterajšieho fungovania.
Na niektoré z množstva ”malých” problémov pri zavádzaní preferencie bicykel + HD (podľa druhu
dopravného prostriedku) je potrebné, na základe takýchto poznatkov, upozorniť odborníkov,
samosprávy a ostatných zainteresovaných.
Problematika prepojenia prepravy bicyklov dopravnými prostriedkami v železničnej doprave je
natoľko rozsiahla a rôznorodá, týkajúca sa rôznych profesií, že si vyžaduje aj z dopravnoinžinierskych hľadísk osobitný rozbor. Rovnako ako kombinácia vodnej prepravy bicyklov (napr.
dlhodobejšie plavby) alebo ich prepojenia na každodennú premávku medzi väčšími mestami a ich
zázemím (napr. Bratislavy po Dunaji). Riešenia by mali byť súčasťou výraznejšej implementácie
intermodality v našich podmienkach, zapracovaných do riešenia dopravy vo veľkých územných
celkoch, v celoštátnych a európskych väzbách (napr. prepojenia na Euro-Velo). Na letiskách
prichádzajú do úvahy riešenia ich priameho napojenia na cyklotrasy mesta (doprava zamestnancov),
prepravu bicyklov HD a rôzne formy požičovní bicyklov pre cestujúcich.

5. Bicykel prevážaný v hromadných
vedený v súbehu s ich trasami?

dopravných

prostriedkoch

alebo

V mestskej premávke je bicykel často rýchlejší ako autobus či električka a trasu v okruhu 2-5 km,
v našich podmienkach, to bežne zvládne aj sám cyklista. Autobusy/trolejbusy a električky nemajú
tak za úlohu prepravovať, najmä vo väčších objemoch, bicykle. Ich súhlas pre prevoz bicykla je
vhodné za určitých podmienok, zodpovedajúcich presnej potrebe: vystúpiť na vrchol väčšieho
sklonu, uľahčiť cestovanie dieťaťa, prekonať nebezpečný alebo ”necyklistický úsek”, nebezpečné
miesto, prepraviť pokazený bicykel, atď. Električky aj autobusy s prívesmi sú veľmi krátke
a zaplnia sa rýchlo chodcami. Preto je nakladanie bicyklov do nich vo svete niekde úplne, alebo
aspoň v dopravných v špičkách, zakázané. Spravidla, keď je to prípustné, bicykel je vedený
ako ”príručná batožina”.
V meste, je skôr potrebné rozvíjať bezpečné parkovanie bicyklov hlavne na ”výmenných póloch”
(zastávky, stanice) medzi HD a CD. Zriaďovanie chránených (pred odcudzením, počasím)
cykloparkovísk je primárna investícia pre ponuku účinnej alternatívy auta. Viacero ankiet ukazuje
zameranie a dopady na uľahčenie intermodality pri kombinácii prestupov električka-bicykel tam,
kde sa vyskytujú väčšie objemy ”cyklo /chodcov” v rámci mesta, a tiež v kombinácii prímestskej
HD+bicykel. Pri rozhodovaní sú jedným z účinných pomocníkov adekvátne dopravno-socologické
prieskumy rôzneho druhu a ich rozbory.
Preprava bicyklov ? Požičiavanie bicyklov?
Prečo podporovať nakladanie bicyklov nielen v rámci železničnej, príp. vodnej, ale aj cestnej HD
(napr. do diaľkových autobusov)?
Osobitne pri skvalitňovaní turistickej ponuky aj v prospech intermodality bicykel+HD, je
efektívna služba prevozu bicyklov autobusmi málo nákladná a variabilná, pričom sleduje viaceré
ciele:
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kompletizuje a zvyšuje atraktivitu a dostupnosť cykloturistických trás (obzvlášť dôležitú
pre pritiahnutie turistov tam, kde nie je žiaduca IAD);
prispieva k vytváraniu kontinuity cyklistických trás, znásobujúc vstupné body na ne a väzby
na iné turistické trasy, a umožňuje priamejší prístup k miestnym historickým pamiatkam;
slúži intermodalite, lebo ho môže využívať nemotorizované miestne obyvateľstvo (mládež,
starší ľudia, ostatní...) tam, kde nie je železnica;
umožňuje kompenzovať redukciu počtu miest pre bicykle vo vlakoch a vytvárať linky HD,
prispôsobené nedostatočne dopravne obsluhovaným trasám;
stavia na patričné miesto dobrú spoluprácu samospráv s prevádzkovateľmi HD a hlbšiu znalosť potrieb a území.
Problematika požičovní bicyklov v mnohých mestách je v zahraničí rozpracovaná a odskúšaná
do podrobností, ktoré pri úvahách a predpokladoch ich možnej aplikácie v našich podmienkach
je nutné veľmi zodpovedne odborne dopravno-inžiniersky skúmať – od predpokladaných
objemov, využiteľnosti cez lokalizáciu stanovíšť, napojenie na miestnu cyklosieť, bezpečnosť,
ochranu pred odcudzením, servis atď.

6. Nehodovosť
Cyklisti nepopierajú fakt, že existujú konflikty medzi nimi a ostatnými účastníkmi premávky, najmä
automobilistami alebo chodcami, ktorí nerešpektujú ”ich” cyklistické trasy. Pritom nezriedka sú na
vine aj nedisciplinovaní cyklisti, zapríčiňujúci zrážky napr. v priestore zastávok HD. Nehody
v križovatkách patria, zo strany nechráneného cyklistu, medzi najťažšie.
Možné konflikty medzi ťažkými dopravnými prostriedkami typu električky a bicyklami sú
v zahraničí, podľa zverejňovaných štatistík, menej časté. Tieto kolízie sú vyvolané najčastejšie
situáciami, keď električkové teleso je súčasťou komunikácie.
Nepriamo však cyklisti sú pre HD aj prospešní. Analýza 14 ankiet cestovanie/domácnosti,
realizovaných Centrom technických výskumov vybavenosti (CETE) odhalila, že 2x viac cyklistov
býva v centre sledovaných francúzskych miest, ako na periférii. Preto málo používajú osobné auto,
vo všeobecnosti menej chodia peši a menej používajú hromadnú dopravu, ako ich spoluobčania,
lebo viac ako polovicu svojich ciest absolvujú na bicykli. Cyklisti sú teda spojencami hromadných
dopravných prostriedkov, nakoľko nie sú zdrojom dopravných zápch, prekážajúcich premávke
autobusov a vyžadujúcich si viac ostražitosti zo strany vodičov električiek. Navyše, jazdiac najmä
v centre mesta (otázne sú pešie zóny!), cyklisti uvoľňujú miesto v prostriedkoch hromadnej dopravy
v oblastiach a v čase, keď sú tieto obzvlášť zaplnené. Cyklisti v sídlach sú teda premennou
veličinou možných úprav, nezávislou na dopravných linkách, ktoré budú stále viac saturované
chodcami.

7. Požiadavky intermodality HD+CD
Pre lepšie branie do úvahy možnosti cestovania bicyklom, popri projektoch, štruktúrujúcich linky
električiek alebo BUS, možno (na základe praktických zahraničných skúsenosti) zhrnúť viacero
požiadaviek zameraných na oblasť správy, predpisov, plánovania a expertíz, v záujme väčšej
bezpečnosti a väčšieho komfortu cyklistov tak v mestských podmienkach, ak aj mimo nich - vo
voľnej krajine. Sú to napr.:
Správa:
Radiť sa s užívateľmi-cyklistami o premisách projektu a zachovávať ducha nimi vyjadrených názorov. Nie však akceptovať ich, ak sa rozchádzajú s potrebami ostatných užívateľov
verejných priestorov a technicko-prevádkovo-bezpečnostnými požiadavkami všetkej premávky.
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Postaviť zriaďovateľov/investorov/poslancov/ na miesto cyklistov, a tým ich upozorniť na
konkrétne problémy a možné odborné riešenia.
Dodržiavanie predpisov:
Všetku dopravnú legislatívu, nariadenia, výnosy a pod., obsahujúce aj povinnosť plánovať,
realizovať a udržiavať cyklistické trasy a zariadenia, obsahuje aj naša legislatíva. Viac sú
však rozpracované usmernenia v zahraničných predpisoch, a to na základe dlhodobých odborných poznatkov a praktických skúseností.
Výnimky z nich je možné udeliť
v odôvodnených prípadoch. Napr. v niektorých zahraničných predpisoch sa uvádza že: ”Ak
je cestná komunikácia príliš úzka na to, aby umožňovala realizovať cyklistické pruhy, možno povoliť výnimku z pravidla, zakazujúceho premávku na platforme električky, čo je bezpečnejšie, ako jazda po hlavnej komunikácii spolu s motoristami.”
Logické plánovanie dopravných sietí a intermodálne prepojenie území:
Realizovať súvislé cyklistické trasy a k nim príslušné zariadenia.
Podľa možnosti redukovať prejazdy električkových tratí cyklistami. V prípade ich existencie
dávať prednosť kolmým prejazdom (90o).
Plánovať už na úrovni ÚPD intermodalitu bicykel+električka, bicykel+autobus/trolejbus ( bicykel+metro), akceptujúc existujúce, alebo navrhovať plánované hlavné zberné cyklotrasy smerom k staniciam a terminálom HD, súčasne s ich napojením na celú vnútornú cyklistickú sieť. Integrovať tieto zberné trasy do hlavného plánu, na
podporu miestnych urbanistických a dopravných (DID) plánov rozvoja hromadnej a cyklistickej dopravy priľahlých území.
Umiestniť dostatok bezpečných parkovísk bicyklov na staniciach a termináloch HD,
s vybavením prispôsobeným dobe a účelu parkovania.
Dbať na správnu reguláciu svetelnej signalizácie v križovatkách pri cyklistických destináciách.
Znásobiť počet zón ”T30” a ”spoločných zón” na pokraji trás električiek v záujme dobrej
kontinuity ”cyklobility” a dopravného upokojenia územia.
Terénne úpravy v niektorých situáciách prepojenia CD a HD:
Pri cyklistických zariadeniach, napojených na električkové trate, počítať so separátormi
v podobe zábradlia.
Ak si šírka komunikácie vyžaduje koexistenciu cyklistov a chodcov, počítať s ich oddelením pomocou horizontálneho značenia, prispôsobených piktogramov, riešenia zastávok
MHD a prechodov.
Pozor na kolízie chodcov a cyklistov pri stúpaní/klesaní električky.
V prípade úzkych jednosmerných ulíc pozdĺž tratí (okrem zóny 30) povoliť vozidlám bezpečne zdvojiť (zaujať miesto vedľa) cyklistov.
Zriaďovať cyklistickú trasu/pruh/cestičku medzi komunikáciou a chodníkom, aby sa vyhlo
priamemu zapojeniu cyklistov do ostatnej premávky. Ale nie v blízkosti parkovania áut, aby
sme sa vyhli riziku otvorenia dverí.
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8. Závery
Predpisy, usmernenia a vzory riešení pre navrhovanie spoločných pruhov HD+C okrem našich
STN, TP uvádza ďaleko podrobnejšie rôzna zahraničná odborná literatúra. Opiera sa nielen
o teoretické zásady a kritéria, ale poukazuje na konkrétne výsledky a dlhodobo overované
skúsenosti z ich aplikovania v praxi. Je, čo do podobnosti konkrétnych území, zrovnateľná s našimi
mestskými a prímestskými, prevažne historicky vytváranými usporiadaniami zástavby,
charakteristickými pre viaceré európske štáty s ich prírodnými podmienkami, dopravnou
infraštruktúrou a spôsobmi dopravnej obsluhy. Časový posun rastu individuálneho automobilizmu
však, na rozdiel od nás. prinútil ”motoristicky vyspelé štáty” skôr, konkrétnejšie, intenzívnejšie,
komplexnejšie a cieľavedomejšie už koncom minulého storočia hľadať účinné riešenia na
zabránenie hroziacim dopravným kolapsom. Spätný návrat k ekologickejším druhom dopravy a
možnostiam aplikácie intermodality aj medzi HD a CD nie je teda nový, ale patrí k účinným
nástrojom snahy dosiahnuť nutné zmeny. Je na nás, nakoľko sme ochotní si ich osvojiť a, ako
dopravní odborníci, ich aj tvorivo uplatňovať a účinne presadzovať, opierajúc sa o vlastné
prieskumy a ich rozbor. (Jeden vzor takéhoto zahraničného prieskumu je uvedený v prílohe.)

9. Literatúra/zdroje:
[1] ”The State of European Cities 2016” UNHABITAT EK 2016
[2] ”Embarquement des vélos dans les cars” DRC/FUB 2015
[3] ”Handbook for cycle –frendly design” Sustrans Manual Scotland 2014
[4] ”Cyklodopravná enCYKLOpédia Mobile 2020” TUHH 2012
[5] ” La prise en compte des déplacements a vélo...de tramways” FUB 2012
[6] ”Vélo & transports en commun” ADTC Velo City Bruxelles 2009
[7] ”Code de bonne pratique...”aménagements cyclables” MET 2000
[8] ”Villes cyclable villes d´ avenir” EK 2000 a následné materiály EÚ k CD
[9] Časopisy: napr. Certu (”Techni.Cités”), CROW, CRR
[10] Materiály konferencií Vélo City a uznesenia EK/EÚ
Použité skratky a termíny
Doprava/preprava osôb:
AD – individuálna automobilová, CD – cyklistická doprava, PD – pešia doprava
HD – hromadná doprava: - cestná, miestna: MHD-električka, autobus/trolejbus,
cestná diaľková: AD autobusová
– železničná - vodná – letecká
A. Kollárová, marec 2017
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Príloha:

DOTAZNÍK - pre výskum intermodality
električkových a cyklistických trás
Názov samosprávy......................................................................................
Meno a priezvisko referenta/podpis.............................................................
Funkcia v rámci štruktúry............................................................................
Adresa..........................................................................................................

Miesto, vyhradené pre bicykel, POZDĹŽ električkovej trasy
Otázka č. 1: Aký je percentuálny podiel električkovej trasy vami považovanej za
cyklisticky prijateľnú (pre priemerného cyklistu) ?
□ 0 – 25%
□ 25 – 50%
□ 50 – 75%
□ 75 – 100%
Otázka č. 2: Aké druhy cyklistických zariadení by boli (sú) najviac využívané ? Čo
si myslíte o ich kvalite ? (klasifikovať podľa dôležitosti: 1, 2, 3...1 – najužívanejší typ
zariadenia, potom pridať kvalitatívne hodnotenie)
□ Cyklistické pruhy:........................................................................................
□ Cyklistické cestičky (mimo vozovky):...........................................................
□ Zelené cesty:..................................................................................................
□ Spoločné zóny:..............................................................................................
□ Zóny 30:.......................................................................................................
□ Električkové platformy zjazdné (pre presuny na bicykli).............................
□ Priestor schodný pre bicykle medzi električkovými koľajami (stredový zemný
násyp):..................................................................................................
□ Iné:
Otázka č. 3: Ako hodnotíte celkovú kvalitu týchto zariadení ?.....................

Intermodalita električka/bicykel (doplnkový cyklistický servis)
Otázka č. 4: Je možné/dobré/potrebné dovoliť naložiť bicykle do električky ? Ak
áno, za akých podmienok ?
□ Áno, bez podmienok
□ Áno, ak sú splnené podmienky:....................................................................
□ Nie
Otázka č. 5: Existujú parkoviská pre bicykle na niektorých zastávkach ? Ak áno,
akého typu ? (oblúkové vzpery s prístreškom alebo bez, zabezpečené...) Mali by sa
budovať?
□ Áno, tohto druhu:.........................................................................................
□ Nie
□ Na skúšku...................................................................................................
Otázka č. 7: Existujú služby pre cyklistov, spojené s električkou? Ak áno, akého
druhu ? (cyklistické záchytné stanice, požičovne bicyklov...)
□ Nie
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□ Áno, existuje(ú) služba (y):...............................................................................
Otázka č. 8: Boli cyklistické trasy už zriaďované špeciálne z hľadiska ich vyústenia
k električke ? K jej zastávke?
□ Áno
□ Nie
Otázka č. 9: Aké je vaše celkové hodnotenie intermodality električka/bicykel
a prídavných služieb ?.......................................................................................
.........................................................................................................................

Nehodovosť električka/bicykel
Otázka č. 10: Poznáte počet cyklistov, ktorí utrpeli telesnú újmu ako dôsledok pádu
na električkové koľaje po spustení električky do premávky ? (môžete využiť iné
obdobie pri jeho špecifikovaní na tomto mieste:.............................)
Smrteľné nehody:..............................................................................................
Hospitalizovaní zranení:...................................................................................
Zranení bez hospitalizácie:................................................................................
Riadenie/Spolupráca
Otázka č. 12: Aké sú vaše hlavné požiadavky, týkajúce sa brania do úvahy bicykla
pri kombinácii s električkou ? (Ak disponujete dokumentom, vďaka za jeho
poskytnutie !).........................................................................................
.........................................................................................................................
Otázka č. 13: Ako boli (tieto požiadavky) oznámené investorovi ?
□ Procedúra odsúhlasovania (všeobecná, špecifická pre cyklistiku...):
□ Priamo
□ Inak:..................................................................................................................
Otázka č. 14: V akom štádiu plánovania, projektovania ?..................................
Otázka č. 15: Ktoré z vašich požiadaviek boli prijaté aspoň čiastočne ?........
.........................................................................................................................
Otázka č. 16: Aké je vaše celkové hodnotenie súčinnosti (dohodovania spolupráce
medzi zainteresovanými) ?............................................................
Otázka č. 17: Čo by ste navrhovali na jej zlepšenie ?......................................
.........................................................................................................................
P.S.: Ak máte k dispozícii fotografie , týkajúce sa zariadení, ktoré považujete za
dobré, alebo, naopak, problematické či dokonca zlé, prosíme ich pripojiť k dotazníku
v prílohe (s uvedením električkovej trasy, konkrétneho miesta zistenia a upozornenia
na daný stav a dátumu).
Vopred ďakujeme za vyplnenie tohto dotazníka !
Podľa materiálu:
”Počítať s bicyklom pri zriaďovaní električkových tratí” FUB 2012 čiastočne
upravila Ing. Anna Kollárová, Odborná skupina Doprava SZSI
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5. Inteligentné systémy v cyklistickej doprave
Peter Klučka, národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky

Vláda Slovenskej republiky schválila 7. mája 2013 svojim uznesením č. 223/2013 vládny dokument „Národná stratégia
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“

Odkaz:
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=doprava/cyklistika/Cyklostrategia_2013_druh
e_vydanie_SK.pdf

Základným cieľom tohoto dokumentu je uznanie cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu
dopravy a jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy. Ďaším cieľom Cyklostratégie je aj
výraznejšie posilnenie cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu.
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Materiál obsahuje 30 konkrétnych opatrení rozdelených do 4 základných oblastí1.
2.
3.
4.

Riadenie a legislatívna podpora
Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
Zabezpečenie financií pre rozvoj cyklistickej a cykloturistickej infraštruktúry
Osveta, výskum a vzdelávanie

Postupnou implementáciou jednotlivých opatrení v spolupráci s orgánmi štátnej správy, regionálnej
a komunálnej samosprávy, zainteresovanými rezortmi, verejnými dopravcami, vysokými školami,
výskumnými ústavmi a v neposlednej rade so zástupkami občianskych združení chceme dosiahnuť
do roku 10 %-ný podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce. V súčasnosti predstavuje tento podiel necelé 2 %.

Pod pojmom Inteligentné systémy v cyklistickej doprave je možno zo širšieho pohľadu chápať
nielen budovanie bezpečnej cyklistickej infraštruktúry spájajúcej mestá, obce a regióny
s medzinárodnými cyklistickými cestami typu EuroVelo,, ale predovšetkým začlenenie cyklistov
medzi ostatních účastníkov cestnej premávky so súčasným striktným dodržiavaním pravidel
cestnej premávky všetkými jej účastníkmi (predovšetkým dodržiavanie povolenej rýchlosti a
bezpečnej vzdialenosti pri obchádzaní cyklistov motorovými vozidlami).

Uvedená zásada platí vo všetkých cyklisticky vyspelých krajinách, kde všetci účastníci cestnej
premávky zdieľajú při vzájomnom rešpektovaní sa spoločný cestný priestor, čo nebráni v prípade
priestorových a technických možností postupne stavať aj samostatné cyklistické komunikácie.

K propagácii cyklistickej dopravy a cykloturistiky nepochybne prispieva aj osobný príklad v
zbieraní skúseností a pozitívnych príkladov z domova a zahraničia pri presadzovaní cykloturistiky
ako nezanedbadeľného faktora cestovného ruchu spolu s podporou malého a stredného podnikaniav tejto oblasti predovšetkým v menej rozvinutých oblastiach krajiny.

Priložené ilusttračné foto pochádzajú z autorovej 2 500 km dlhej cyklotúry po trase medzinárodnej
cyklocesty EuroVelo 6 od ústia rieky Loire do Atlantického oceánu pri mestečku Saint. Nazaire vo
Francúzsku až do Bratislavy uskutočnenej v septembri 2016.
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6. Dopravně-urbanistické řešení přestavby brněnského železničního uzlu
Ing. Martin Všetečka, Ph.D., Ing. Martin Novák, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta
stavební, Ústav pozemních komunikací

Dopravně-urbanistické řešení přestavby brněnského železničního uzlu
Impulzem pro vznik tohoto článku byla účast autorů v soutěžích na urbanistické řešení jižní části
širšího centra města Brna v souvislosti s přestavbou železničního uzlu Brno (ŽUB) s polohou
hlavního osobního nádraží 1) tzv. PETROV a 2) tzv. ŘEKA. Varianta ŘEKA přináší na městskou
dopravu všech módů, nejvíce ovšem na hromadnou, zcela nové požadavky, které si zaslouží komentář. Varianta PETROV stávající dopravní řešení zachovává, ovšem zároveň konzervuje stávající
stav, který má své výhody, ovšem i své nevýhody.

Výchozí stav
Z hlediska dopravních výkonů (54 % místokilometrů), z hlediska uspořádání sítě (autobusové napáječe tramvajových radiál) i z hlediska principiálního je dominantním módem brněnské městské
hromadné dopravy tramvaj, proto se nadále budeme zabývat právě především jí. Topografie
brněnské tramvajové sítě je snadno popsatelná jako radiální vycházející z tramvajového okruhu
vedeném po bývalém okruhu hradebním. Všechny tramvajové linky tak alespoň část své trasy jedou
po tramvajovém/hradebním okruhu. Nejzatíženější ze zastávek na okruhu je zastávka Hlavní
nádraží, kterou ve špičku za hodinu projede 154 tramvajových vlaků (1. a 2. kolej – 42 vlaků/hod.,
3. a 4. kolej – 35 vlaků/hod.). Takto vysoká čísla zdůvodňují běžně se vyskytující stav, kdy tramvajové vlaky musí před zastávkami čekat na jejich uvolnění předcházejícími vlaky, což svědčí o nízké
rezervě kapacity zastávek Hlavní nádraží. Právě přetížení, resp. nízká kapacita rezervy centrální
části je hlavní nevýhodou brněnské topografie tramvajových tratí. Výhodou tohoto uspořádání je
snadná dostupnost centra města, resp. i stávajícího uzlu Hlavní nádraží, ze všech směrů. Cestovní
rychlost tramvaje v "rychlodrážním" režimu (segregovaném, ale bez zabezpečení jízdy vlaku) je 27
km/h, v pouličním režimu je 16 km/h, což je srovnatelné s rychlostí ve 20. let, kdy ovšem město
mělo třetinovou rozlohu.

Výhledové zatížení veřejné hromadné dopravy
Z právě projednávaného plánu udržitelné mobility města Brna lze přebrat následující hodnoty:
stávající podíl veřejné hromadné dopravy (VHD) 53 %, výhledový podíl VHD 54 % (rok 2030) a
56 % (2050) a vize počtu obyvatel v roce 2050 je 480 tisíc. Nepředpokládá se tedy pokles výkonů
VHD, naopak lze očekávat jistý nárůst související s 20% nárůstem počtu obyvatel. I bez případných
úprav kvůli modernizaci ŽUB je tedy vhodné počítat s nárůstem přepravního zatížení.

Obsluha hlavního nádraží v poloze ŘEKA
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Poloha hlavního osobního nádraží označovaná jako ŘEKA, tzn. v prostoru dnešní téměř opuštěné
stanice Brno – dolní nádraží, odsouvá nádraží mimo kontakt s centrálním tramvajovým okruhem
jakožto východištěm všech tramvajových tratí – radiál. Je tedy nutno navrhnout doplnění, resp. reorganizaci brněnské tramvajové sítě.
Stávající územní plán připojuje nové hlavní nádraží na centrální tramvajový okruh dvěma radiálami
– první z nich je přeložkou stávající tratě na ulici Dornych do ulice Plotní a druhá z nich je zcela
novou tratí vedenou novou ulicí označovanou jako Bulvár (150 m západně – souběžně s ulicí
Trnitou). Obě radiály jsou na úrovni nového hlavního nádraží navzájem propojeny, což vyvolává
zdánlivý pocit nového tramvajového uzlu doplňujícího stávající dvojici uzlů Česká a Hlavní nádraží
o významný uzel třetí, jehož pozici v topografii brněnské tramvajové sítě lze však označit spíše jako
podružnou, neboť napojuje pouze dvě krátké radiály, zatímco pro všechny ostatní je v podstatě závlekem.

Obr. 1. Traťové a linkové vedení – stávající, návrhové ve var. 1 (tzv. sněhulák) a var. 2.

Z obrázku 1 je patrné, že linkování v navržené topografii tramvajových tratí má dvě varianty. První
uspořádání nazývané "sněhulák" vzájemně proplétá linky z Husovy a Rooseveltovy ulice přes
společný úsek u stávajícího hlavního nádraží, kterým se překříží do ulic "Bulvár" a Plotní, kterými
pokračují k novému nádraží, kde se opět překříží. Nevýhodou tohoto řešení je delší trasa, což má
negativní vliv nejenom na cestovní dobu, ale i na ekonomiku provozu. Navíc dochází k dopravnímu
přitížení již přetíženého uzlu stávající hlavní nádraží (a to nikoli z důvodu (pouze) nárůstu
přepravního zatížení, ale z důvodu jiného trasování) – vznik třetího uzlu tedy dvěma stávajícím neodlehčí. Druhé uspořádání vede linky přímo z ulice Husovy do "Bulváru" a z Rooseveltovy do
Plotní, což ovšem obnáší značné omezení obsluhy stávajícího uzlu Hlavní nádraží velmi dobře
navazujícího na pěší zónu v historickém jádru města Brna – zátěž se přesune do zastávky Nové
Sady a do prostoru trojúhelníku u viaduktu v prodloužení ulice Křenové. Zejména první jmenovaná
poloha je vůči historickému jádru města nevhodná, protože je od něj oddělena výrazným terénním
zlomem – uzel se tak dostane mimo urbanisticky atraktivní polohu.
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Z hlediska plynulosti tramvajové dopravy (opět s dopady na cestovní doby i efektivitu provozu) je
potřebné zajistit její segregaci, resp. preferenci. Tramvajové tratě se v řešené oblasti dostávají do
konfliktu se silně zatíženými sběrnými komunikacemi (městský okruh – silnice I/42) a ulice
Dornych a Koliště. Mimoúrovňové křížení v centrální části města se jeví jako urbanisticky zcela
nevhodné, zejména pro nutnost ramp, které by byly překážkou příčných pěších pohybů. V rámci
studie Koleček-Jura navržené rozdvojení městského okruhu do jednosměrných komunikací zvýší
kapacitu křižovatek pro automobilovou dopravu (AD), resp. umožní při stejné kapacitě AD lepší
prostupnost ostatních módů dopravy, ale není všespásné. Vlastní segregované vedení tramvajové
tratě srovnatelné třeba s ulicí Renneskou je urbanisticky nevhodné, protože opět omezuje pěší
příčné pohyby a v podstatě z jedné městské ulice dělá dvě zcela oddělené, navíc v měřítku pro lidi
nepříliš příjemném.

Pro vyřešení nastíněných problémů se jako jediné vhodné řešení ukazuje plná segregace tramvajové
(příp. jiné) tratě, tzn. její přemístění do jiné výškové úrovně, jakož i úprava trasování ve stávajícím
uzlu Hlavní nádraží. Uvažovaná segregace tramvajové tratě pouze v řešeném území tzv. jižního
centra se jeví jako dlouhodobě nevhodná, protože kapacita a spolehlivost zajištěná velkoryse segregovaným úsekem by byla znehodnocena navazujícími úseky. Proto se pozornost autorů obrátila na
existující, byť poněkud spící projekt celoměstského významu, a to sice již cca 25 let sledovanou
stopu severojižního kolejového diametru.

Zárodek Severojižního diametru
Území tzv. jižního centra zůstalo až do dnešních dnů téměř nezastavěno – jako důvod se uvádí
právě nevyřešený problém ŽUB. To ovšem dává možnost jednodušší, levnější a z hlediska
cestujícího (hloubka stanic) vhodnější metody výstavby SJKD, tzn. metody hloubení (nikoli ražení).

Inspirace z bohatší Vídně, která pro zachování efektivity (přiměřenosti dopravní nabídky) při
rozšiřování metra systematicky ruší paralelní tramvajové tratě, rovněž vede k otázce, zda stavět v
trase budoucího SJKD novou tramvajovou trať pro vysoké přepravní zatížení komplikující řešení
uličního prostoru, která by se po výstavbě SJKD mohla stát zbytečnou, resp. neefektivní.

Všechny výše uvedený důvody vedly autory k doporučení směřovat úsilí k vybudování definitivního (trvalého) dopravního řešení, a to ještě před zástavbou tzv. jižního centra a bez ohledu na
zvolenou polohu nového osobního nádraží.

Zkoumány byly různé varianty etapizace:
1. výstavba pouze hrubé podzemní stavby;
2. výstavba SJKD pouze v řešené oblasti (tzv. jižní centrum) s provizorní rampou do oblasti
zastávek Nové Sady;
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3. výstavba SJKD pouze v řešené oblasti (tzv. jižní centrum) s dočasně nezbytným přestupem
v oblasti stávajícího hlavního nádraží;
4. výstavba SJKD ve větší délce (např. k uzlu Česká/Moravské nám., Šumavská apod.).

Obr. 2. Ukázka etapizace (var. 2) – zeleně zřízená definitivní trasa SJKD, žlutě provizorní rampa a
napojení na stávající pouliční síť, modře definitivní trasa v další etapě.
Úvahám byl dále podroben charakter SJKD, tzn. varianty:
1. rychlotramvajová využívající existující bystrckou trať;
2. železniční využívající existující železniční tratě na Tišnov a Křenovice;
3. kombinovaná 1. – 2., s vozidly typu tram-train nebo s úpravou bystrcké tratě do
železničních parametrů;
4. izolovaná – bez vazby na existující infrastrukturu.
Volba charakteru, který v posledních dvou desetiletích přešel v preferencích oficiálních organizací
od rychlé tramvaje k železnici, má především základ v rozhodnutí, zda SJKD má primárně
zajišťovat vnitroměstskou, nebo příměstskou dopravu a zda SJKD má stávající tramvajovou síť
doplňovat, nebo při soubězích nahrazovat. Charakter se v průběhu věků může měnit, jak nám dává
příklad třeba zmiňovaná Vídeň a její linka U4 – na sklonku 19. století postavená jako železnice, od
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20. let provozovaná jako rychlá tramvaj a od 70. let jako klasické metro. Tzn. důležitá je trasa s
dostatečnými parametry, která případně umožní potřebný vývoj systému. Z hlediska řešené oblasti
má ovšem charakter SJKD okamžitý vliv na jeho zapojení buď do tramvajové tratě do Komárova,
nebo do železniční tratě ve směru na Chrlice.
Závěr
Není ambicí tohoto příspěvku rozhodovat, zda má být SJKD urychleně připravován, zda má být
zvolena taková či taková etapizace, či zda má být tramvajový, nebo železniční. Má však za cíl povzbudit diskuzi o SJKD a o možnosti stavby alespoň jeho zárodku již v počátku výstavby tzv. jižního
centra tak, aby se zamezilo plýtváním prostředky i prostorem pro pouliční tramvajové tratě s možná
dočasným významem, resp. aby tyto tratě dále nezakonzervovaly stávající stav a neoddálili
výstavbu SJKD o další dekády.
V souvislosti se samozřejmou otázkou reálnosti takovéto investice je vhodné připomenout, že město
Brno v současné době připravuje podzemní úseky v Bystrci (Kamechy), Bohunicích (trať do kampusu) a na Kamenném mlýně (velký městský okruh Žabovřeská), tedy v okrajových částech města s
urbanisticky a dopravně jednoduššími poměry.
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7. Rychlá tramvaj v brně - Historická epizoda či impuls pro budoucnost
kolejového systému
Josef Veselý, Dopravní podnik města Brna, a.s., odbor rozvoje MHD

Systém „Rychlé tramvaje“ byl výsledkem dopravně-inženýrského plánování v období 60.-80.let
minulého století. Systém byl připravován pro 3 velká města tehdejšího Československa – Ostravu,
Plzeň a Brno. Základním přínosem systému byla nabídka kapacitního kolejového systému
s provozem velkokapacitních tramvajových souprav. Principem systému v Brně byly segregované
kolejové trasy v podobě 3 diametrů, které centrální částí města procházely podzemními tunely
s přestupními zastávkami. Změny v atmosféře společnosti a zcela zásadní změny v systému
financování veřejných rozpočtů vedly k zastavení tohoto projektu. Potřeba zajištění kapacitního
spojení je však stále aktuální mj. i s rostoucím významem Integrovaného dopravního systému JMK.
Poznatky z historických souvislostí i pochopení přístupů z technickému řešení staveb přímo vybízí
k využití v koncepčních úvahách o budoucnosti kolejových systémů v brněnské aglomeraci.
Adagio – Allegro molto
Ukončení II. světového válečného konfliktu provázelo souběžně s bilancí ztracených lidských
životů i sčítání způsobených škod na majetku a především na infrastruktuře. Chuť začít znovu a
lépe se odrážela v nasazení lidí i v uplatněných aplikacích.
Nejinak tomu bylo i v oblasti městských dopravních systémů. Pro obnovu poškozených či dokonce
zničených tratí, vozoven i vozidel se začala nabízet nová řešení, jakoby dávno uvažovaná a diskutovaná.
VOZOVÝ PARK
Pro vozový park tramvají byla v tehdejším Československu připravována koncepce nové generace
vozidel s využitím licencí typové řady amerických tramvají PCC. Vozy měly otočné podvozky,
pohon všech náprav a disponovaly plynulejší a rychlejší akcelerací. Tato koncepce nakonec přinesla
nabídku tramvajových vozů různých kapacitních kategorií a po dlouhou dobu pokrývala provozní
potřeby většiny městských dopravních společností v tehdejším „východním“ bloku.

T2 (společně s MT4)

T3

K2

V brněnské kolejové síti se jako první reprezentant objevila tramvaj typu T2 v roce 1958, kterou
v roce 1963 následovala tramvaj typu T3. V roce 1967 byly dodány první kusy článkových tramvají
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typu K2. Uvedené tři typy zajišťovaly po dlouhou dobu přepravní výkony v síti brněnské hromadné
dopravy
PRVNÍ TRATĚ VYŠŠÍCH PARAMETRŮ
První signály o novém přístupu k projektování a realizaci tramvajových tratí příšly již v polovině 60.let minulého století a to v podobě
projektu nové tramvajové tratě v oblasti Mendlova náměstí
a Výstaviště, resp. její přeložky z ulice Hlinky do tehdy nově koncipované „Veletržní třídy“.
V roce 1970 následovaly traťové úseky Komín – Bystrc,ZOO a Nezamyslova – Stránská skála. Oba
tyto úseky se již vyznačovaly použitím otevřeného svršku a trolejové soustavy s tzv. „řetězovkou“.
Úvodní kvarteto tratí uzavírá v roce 1973 prodloužení tramvajové dráhy v úseku Černá Pole –
sídliště Lesná, Čertova rokle.
ÚZEMNÍ A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA
Souběžně s postupem dopravce a vlastníka dráhy probíhá i zvýšená aktivita v oblastech územní
přípravy i přípravy projekční a inženýrské, rovněž i v oblasti investorské. První náznaky budoucího
směrování hromadné dopravy v Brně registrujeme v Generelu dopravy města Brna, vydaného
v roce 1961 i ve Směrném územní plánu z roku 1970.
Generel dopravy města Brna z roku 1972 [1] přináší první formulace nové kvality na kolejovou dopravu, na její plnou segregaci –„aby tak mohla
zvládnout očekávaná vysoká dopravní množství v budoucí kvalitě. Jednotný
systém MHD musí ovládnout celou metropolitní oblast i se styčnými částmi
aglomerace“. Návrhová rychlost se předpokládá na 80 km/hod., minimální
poloměr pak 200 m. Kolejový systém je uvažován v rozsahu 10ti radiál,
které by měly být v centrální části sdruženy do 4 diametrů.
V roce 1973 je vydána Výhledová koncepce MHD v Brně do roku 2030 [2]. Tento dokument již
výrazně podrobněji popisuje a specifikuje mj. jednotlivé stavební kameny budoucího kolejového
systému v kategorii rychlé tramvaje.
Předpokládá se 8 radiál ve směrech Řečkovice, Lesná (Sadová), Bílovice, Líšeň, KomárovBohunice-Bosonohy, Modřice, Bystrc a Královo Pole-Medlánky.
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V centrální části města je navrhováno
- propojení radiál do 2 dvojic diametrů (sever-jih a východ-západ),
- minimalizace počtu přestupů (výjimečně 2x),
- křížení diametrů v centru zásadně mimoúrovňové,
- využití tunelové trasy pod Špilberkem.
- přijetí opatření pro zlepšení provozu v centrální části jako součást I.etapy projektu.
Materiál se zaměřuje i na další parametry nového kolejového systému. Analyzuje návrhové parametry tratí, příčné řešení tunelů a jednotlivé součásti dynamiky jízdy a staničení vlakové soupravy.
Dokument Výhledová koncepce MHD v Brně do roku 2030 lze považovat za první komplexní materiál, který se stává výchozím pro další vývoj přípravy a přestavby systému MHD v Brně.
Téma rychlé tramvaje s logicky objevuje i v dokumentu Dopravní řešení centra [3]. S vedením
diametrů pod centrem města je uvažováno ve dvou variantách.
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alternativa – I.

alternativa – II.

Pomyslné kvarteto úvodních dokumentů uzavírá v roce 1979 Koncepce diametrů systému rychlé
tramvaje [4]. Cílem tohoto materiálu bylo upřesnit vedení jednotlivých diametrů a prověření jejich
reálnosti. I z tohoto dokumentu je však patrná razance přístupu k příslušnému území, do kterého je
navrhována kolejové trasa.

Z výše uvedeného schématu (vlevo) jsou více než zřejmé souvislosti tehdy navrhované tunelové
trasy pod Špilberkem a tradičně a dlouhodobě sledovaného průrazu Mendlovo náměstí – Hybešova.
Oba tyto náměty jsou v materiálu navrhovány jako součást tzv. přestavby Starého Brna. Uplatnění
těchto námětů do současné doby bude zřejmě vyžadovat značnou dávku citu pro celé území „podhradí“.
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VYŠŠÍ PRÁVNÍ RÁMEC
Potřeba řešení městské kolejové dopravy systémem Rychlé tramvaje se dostala i na program
vládních institucí. Proces projednávání byl v dubnu 1979 završen Vládním usnesením o přípravě
a výstavbě systému rychlé tramvaje v Brně.
Již z předchozích fází projektové přípravy vyplývala nutnost vyplnit určité vakuum v předpisech,
týkajících se nového systému. Proto tehdejší Federální ministerstvo dopravy vydalo v roce 1980
Podmínky pro projektování tratí, staveb a zařízení tramvajové rychlodráhy [6], které se staly
základním koncepčním předpisem pro oblasti stavby tratí (segregace, směrové oblouky > 300 m,
podélné sklony < 5%), zastávek (délka 105 m) a dalších provozně-technologických souborů, souvisejících s tunelovými i estakádovými stavbami.
DŮKLADNÁ PŘÍPRAVA
Zajímavým osvětovým materiálem se v roce 1980 stala publikace Analýza a prognóza rozvoje
dopravní soustavy města Brna [5]. Součástí díla je mj. i návrh rozsahu kolejové sítě v roce 2000.

Určitou zajímavostí se může jevit Směrný územní plán města Brna z roku 1982, který uvažuje
pouze se dvěma diametry v centrální částí s tím, že diametry se křižují na severním okraji historického centra.
Jednoznačně nejvýznamnějším dokumentem se však v roce 1982 stala Komplexní studie integrovaného systému hromadné dopravy v Brně [7]. Na základě analýzy potřeb a možností nav140

rhuje její zpracovatel finální podobu nového městského kolejového systému na principu Rychlé
tramvaje pro návrhové období do roku 2000 :
- tramvajové rychlodráha – základní páteřní systém se 3 diametry
- trolejbusy - preferovaný doplňkový systém
- autobusy – doplňkový systém
Pro řešení přepravy z aglomerace je navrhována železnice jako základní páteřní systém a autobusy
jako systém doplňkový.
Vzhledem k náročnosti a rozsahu systému se i v této fázi počítalo s etapovým rozvojem systému :

V podrobnosti této studie byly již upřesňovány i parametry přestupních (křižovatkových) stanic :

Pro systém Rychlé tramvaje byla zahájena i příprava nového tramvajového vozidla. Tehdejší
výrobce tramvají ČKD Praha připravil a následně i zahájil výrobu nové generace vozidel, odvozené
sice od původních typů T3 a K2, ale vybavené mj. novou výzbrojí i novými prvky pojezdu.
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Z důvodu provozních i kapacitních potřeb systému Rychlé tramvaje bylo vozidlo koncipováno jako
obousměrné s délkou 32 m. Vozidlo dostalo typové označení KT8. Po příslušné homologaci začala
sériová výroba pro jednotlivé dopravní podniky.

Komplexní studie integrovaného systému hromadné dopravy v Brně formulovala i návrh nových
vozoven pro tramvajovou trakci (Bosonohy) a trolejbusovou trakci (Komín-realizována).
Pro zajištění řízení projektů, řízení staveb i řízení provozu byl realizován v roce 1985 zvláštní
studijní program Postgraduální studium řešení MHD v městských aglomeracích systémem RT.
VUT Brno, Fakulta stavební – katedra geotechniky zajistily obsahovou náplň programu se
zaměřením na příslušné specializace, související s novým kolejovým systémem.
V závěru 80. let minulého století již byly zahájeny práce na investičních záměrech jednotlivých etap
výstavby. Úsilí městského investora bylo zaměřeno především na 1.provozní úsek diametru A
v úseku Kounicova – Hlavní nádraží. Rovněž Metroprojekt zajistil zpracování Aktualizace komplexní studie se zaměřením na reálné cíle systému.

Zapojení I.etapy (Metroprojekt)

I.etapa (DIO Brno)
NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATĚ
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V této fázi úvahy o příběhu Rychlé tramvaje je nutné doplnit ještě jedno důležité „nahlédnutí“ – a to
do vývoje kolejové sítě v 80. letech.
V souvislosti s výstavbou nových sídlišť logicky vzrůstala poptávka po zajištění kvalitní a kapacitní
hromadné dopravy. I přes určité časové prodlení byly postupně budovány nové tramvajové tratě.
Pro jejich návrhy byly využívány již tehdy dostupné předpisy a zásady. Pro jejich trasování byly
využívány výstupy z průběžně zpracovávaných studií Rychlé tramvaje.
V období 1976 – 2008 byly postupně vybudovány nové úseky tramvajových tratí do Modřic, do
sídlišť v Bystrci, Bohunicích a v Líšni.

Nové či prodloužené tratě však přivádí do centrální části nové přepravní výkony a především
dopravní zátěže kolejového systému. Kapacita centrální části se tak stává limitující pro jakékoliv další úvahy o možnostech městské kolejové dopravy.
P.S. V této souvislosti je vhodné si připomenout jeden ze základních požadavků autorů dopravní
koncepce z roku 1973 – opatření v centrální části je nutné realizovat hned v I.etapě.
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Largo
Změny v atmosféře společnosti na přelomu let 1989 a 1990 a zcela zásadní změny v systému financování veřejných rozpočtů vedly k zastavení projektu Rychlé tramvaje. V projektu byl mj. kritizován především zásah do městských parků jako společensky nepřijatelný, částí odborné veřejnosti
byl projekt kritizován pro svou systémovou „tvrdost“.
Molto vivace
NOVÉ ŘEŠENÍ PRO MĚSTO (I AGLOMERACI)
Situace, vzniklá zastavením projektu Rychlé
tramvaje, však našla odezvu v rámci akademické
ce v kolektivu specialistů Ústavu pozemních komukací VUT FAST Brno pod vedením doc. Jana
Pavlíčka, CSc. Změna společenských podmínek i
změna mezinárodního postavení naší republiky
přinesly nové podněty pro budoucí vývoj města a
ho dopravní systém. Z hlediska územního rozložení
města se jeví severojižní směr jako dlouhodobě
dominantní. Právě na řešení tohoto směru se výše
uvedený kolektiv zaměřil a navrhl kolejovou segrevanou trasu, spojující uvažované parkoviště a obchodní centrum na jihu města s připravovaným centrem nových technologií na severu.

obni-

je-

go-

Trasa dostala označení Severojižní diametr.
Systém byl navržen jako etapový jak ve svém rozsahu, tak i provozu. Stanice byly uvažovány v
„podnoží“ budoucích developerských projektů a budovány jako závazek developera vůči městu.
Veřejný rozpočet by byl zatížen náklady mezistaničních úseků (tunelů).
První polovina 90.let minulého století byla následně věnována diskuzi o postavení a významu
městské hromadné dopravy (MHD) jako takové. Pro udržení institutu MHD byly zpracovány Zásady rozvoje MHD ve městě Brně (1992), posudky zahraniční konzultační agentury SOFRETU
(1993). Vše směřovalo k přijetí nového Územního plánu města Brna v roce 1994. Město Brno se
tímto počinem zařadilo mezi první velká města, která přijala územní plán již v nových
společenských podmínkách.
Při posouzení dopravní složky tehdejšího Územního plánu města Brna (1994) si nelze nevšimnout
určitého „šrámu“ na jeho úplnosti – tomuto dokumentu tentokrát nepředcházel Generel dopravy.
Tramvajová doprava byla v ÚPmB (1994) kvalifikována pouze jako „pouliční tramvaj“ a severojižní trasa byla definována pouze v části trasy.
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Závěr 90. let přinesl duplicitní (variantní) pohled na funkci i provozní
technologii Severojižního diametru.
- Regionální systém – trasa je provozně součástí regionálního
kolejového systému
- Městský systém – trasa je provozně součástí městské kolejové sítě
Aktuálně platný ÚPmB disponuje určitým náznakem kombinace obou
témů – jižní zakončení má charakter (celostátní) dráhy, severní zakončení míří do běžné tramvajové kolejové sítě.

sys-

Ustavením samosprávy Jihomoravského kraje (JMK) v prosinci roku 2000 došlo v pozici Severojižního diametru k významné změně – Severojižní diametr se stává projektem, sledovaným orgány
samosprávy JMK. Nositel projektu (JMK) počítá pouze s diametrem v regionální verzi.
BUDOUCNOST KOLEJOVÉ DOPRAVY JE VE SDÍLENÍ KAPACIT
Provedeme-li v současné době rekapitulaci situace, ve které se společně krajské město i kraj nacházejí v oblasti veřejné dopravy, můžeme dospět k následujícímu :
- Integrace dopravců přinesla zvýšení zájmu i zvýšení využití systémů VHD.
- Je žádoucí zvýšení počtu míst pro zastavení integrovaných spojů na území města.
-

Kapacita kolejové sítě MHD je de facto výrazně omezena – jak v oblasti počtu spojů,
tak i v segmentu nových tratí.

Řešením pro budoucí časy je zřejmě proces sdílení kapacit jednotlivých systémů s možností
rozšíření jejich záběru v obslužnosti území bez nutnosti vzájemných přestupů.
- Trasa diametru by měla systémově pomoci s „rozvozem“ cestujících k přímé docházce do cíle
cesty či přestupu na MHD s volnou kapacitou.
- MHD by se mohla zaměřit na dílčí zlepšení svých parametrů.
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Co uvést závěrem tohoto příběhu ?
Příběh Rychlé tramvaje je možná archivním a historickým artiklem. Zastavení projektu bylo ale
zastavením pouze určité – tehdy dostupné – technologie. Nadále je však potvrzením nutnosti
zabývat se kapacitou systému hromadné dopravy města i regionu (aglomerace) v dnešní době. Je
nutno volit taková řešení, která jsou stavebně-technicky i provozně-ekonomicky reálná
a společensky přijatelná. Mobilita obyvatelstva je fenomén doby i společnosti. Fenomén, který
nemůžeme zrušit, který můžeme pouze formovat.
A být připraveni na další větu „dopravní“ symfonie (alla Allegro con fuoco)
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8. Možnosti vedenia električkovej trate v polohe Fajnorovo nábrežie –
Pribinova – Karadžičova v Bratislave
Bc. Matúš Borš, Bc. Norbert Nemec, Ing. Tibor Schlosser CSc, Stavebná fakulta, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, SR

Abstrakt
Územný generel dopravy (ÚGD) pre hlavné mesto Bratislava navrhol viaceré nové trasy
električkovej dopravy v zastavanom území. Predmetný článok opisuje technické možnosti vedenia
električkovej trate pri novej Vydrici od Mosta SNP cez Nám. Ľ. Štúra – Fajnorovo nábrežie Pribinova ul. – Karadžičova ul.. Cieľom príspevku je opis rozpracovanosti prác na analýze riešenia
a technický návrh novej trasy električkovej dopravy v zastavanom území nového centra mesta
Bratislavy v dotyku s Dunajským nábrežím. Článok sa zaoberá rozborom existujúcich podkladov a
opisom postupu prác optimalizácie umiestnenia trate nosného systému koľajovej dopravy
s komplexným riešením zmeny organizácie dopravy pod mostom SNP v rámci vyústenia Hviezdoslavovho nám na Dunajskú promenádu. Súčasne sa predkladá aj nové prepojenie západnej radiály
električkovej dopravy smerom do nového centra mesta vytvoreného komplexom Eurovea, Sky Park
a Twin City, až po územie novej autobusovej stanice na Mlynských nivách. Štúdia trasy končí na
Karadžičovej ul. pri komplexe CBC. Prvým krokom systémového inžinierskeho prístupu je overiť
možnosť technického riešenia, čo príspevok predkladá.

Summary
The Master Transport Plan for the Capital Bratislava has proposed variety of new tram track layouts
in developed areas. The article in question describes technical options of a tram route near Nová
Vydrica area, strating at the SNP bridge and then through Nám. Ľ. Štúra– Fajnorovo nábrežie Pribinova to Karadžičova. This article deals with the analysis of existing documentation and
description of work processes, optimization of the route location of the carrying PT system in order
to design the change of traffic organization that begins under the SNP Bridge from Hviezdoslavovo
nám. opening on the Danube promenade and the new connection of the western tram transport
radial route towards the new city center formed by Eurovea complex, Sky Park and Twin City and
ends in the area of new bus station Mlynské nivy. The route study ends on Karadžičova ul. at the
CBC complex.

1. Predmet a dôvod navrhovaného riešenia
Súčasný rozvoj mesta Bratislavy sa orientuje predovšetkým do oblasti nábrežia, kde vzniká nový
komplex viacerých funkcií, ktoré budú reprezentovať nie len bývanie, ale aj spoločenské funkcie.
Ide o územie bývalého PKO (Parku kultúry a oddychu) cez nové mestské časti Zuckermandel
a Vydrica, ktoré vyúsťujú pri moste SNP a pokračujú do historického jadra mesta. Na druhej strane
vzniká nové centrum mesta taktiež od samotného nábrežia medzi Starým mostom a mostom Apollo
začínajúc komplexom Eurovea, cez nové Slovenské národné divadlo a územie vyčlenené okolo ulíc
Landererova - Dostojevského rad – Mlynské nivy – Košická, kde vzniká súbor skoro 20 vežiakov
s celým komplexom rôznorodých mestských a nadmestských funkcií.
Cestná mestská doprava na tomto území je na hranici saturovaných dopravných prúdov
a v dopravných špičkách priemerného pracovného dňa dochádza k pravidelným zápcham. Všetky
nové aktivity vyvolajú kolaps, ak mesto Bratislava strategicky nezačne pripravovať realizáciu
nových trás električkovej dopravy, ktoré podľa územného plánu mesta sú súčasťou nosného
systému MHD. Celý priestor nábrežia ako aj nového centra nemožno riešiť bez tohto druhu MHD.
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V rámci návrhu trasy električkovej trate Most SNP - Nám. Ľ. Štúra – Pribinova – Karadžičova –
Mlynské nivy (obrázok č.1) treba analyzovať dané územie tak, aby sa vytvorilo dopravné riešenie,
ktoré bude prínosom pre toto územie ovplyvnené veľkým rozvojom mestských a nadmestských
funkcií sprevádzaných aj nárastom počtu obyvateľov. Kapacitná koľajová doprava v tejto zóne
zvýši komfort cestujúcich, ktorý sem budú cestovať alebo sem cestujú doteraz zo západnej časti
mesta, výhľadovo sa taktiež ráta s pokračovaním do severnej časti mesta. Trať treba vyhodnotiť tzv.
štúdiou realizovateľnosti so zhodnotením a porovnaním variantov v zmysle technickej aj
socioekonomickej realizovateľnosti vrátane environmentálnych dopadov. V rámci samotného
technického riešenia netreba zabúdať na riešenia peších a cyklistických ťahov na území.
Riešené územie začína križovatkou pri Moste SNP, kde sa bude nachádzať územie Novej Vydrice
Zásadné riešenie v tejto časti územia sa očakáva zmenou funkcie a obsluhy priestoru pod mostom
SNP. Druhým vplyvom na potrebnú zmenu riešenia obsluhy územia, z hľadiska funkčného využitia
územia, je proces budovania novej administratívnej a obytnej zóny nového centra
„Chalupkova“ a Eurovea 2 na území mestských častí Staré mesto a Ružinov. Oblasť je prestavbou
bývalej priemyselnej časti Apollo a Nivy a na mieste nad bývalým Zimným prístavom. Urbanizácia
lokality si vyžiada nové dopravné nároky a prináša so sebou problematiku riešenia hromadnej
dopravy a osobnej automobilovej dopravy v tejto časti mesta.
Obr.1 – Situácia navrhovanej trasy električkovej trate v riešenom území
(zdroj: openstreetmap.org)

Cieľom príspevku je opis rozpracovanosti prác na analýze riešenia a technický návrh novej trasy
električkovej dopravy v zastavanom území nového centra mesta Bratislavy v dotyku s Dunajským
nábrežím. Električková trať bude riešiť dopravnú obsluhu tohto urbanizovaného územia. Kapacitná
koľajová doprava v tejto zóne jednoznačne zvýši komfort cestujúcich. Túto električkovú trasu
navrhol riešiť aj Územný generel dopravy (ďalej ÚGD) mesta Bratislavy [1.] ako alternatívnu trasu,
ktorá nebola predmetom priameho zadania, ale má sa s ňou počítať a má sa overiť štúdiou
realizovateľnosti. Prvým krokom je overiť možnosť technického riešenia čo príspevok predkladá.
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Obr. 2 – Koľajová sieť MHD - súčasný a navrhovaný stav (zdroj: openstreetmap.org)
Legenda: (Červená – centrálny okruh, Zelená – Karlovesko-dúbravská radiála, Tyrkysová – Račianska radiála, Oranžová –
Vajnorská radiála, Rúžová – Ružinovská radiála, Žltá – napojenie Petržalky, Fialová – navrhovaná električková trať, Modrá –
plánované trate podľa ÚGD)

2. Súčasný stav hromadnej dopravy v Bratislave
Dopravu do mesta a v rámci mesta tvorí sieť cestných komunikácií a koľajových tratí. Mestskú
hromadnú dopravu v meste tvorí sieť električkových, trolejbusových a autobusových liniek.
Električková doprava (ED) tvorí v meste nosný dopravný systém verejnej dopravy, ktorú dopĺňajú
doplnkové autobusové a trolejbusové linky. ED sa zabezpečuje na koľajovej sieti rozchodu 1 000
mm. Dĺžka električkovej siete v Bratislave je 42 km dvojkoľajne, tvorí ju 155 zastávok a takmer tri
štvrtiny sa prevádzkuje na vlastnom segregovanom telese. Tvorí ju 9 liniek, ktoré sú zriadené ako
radiálne mestské koľajové trate. Koľajovú sieť v meste tvorí v súčasnosti okruh v centrálnej časti
mesta po trase Náb. arm. Gen. L. Svobodu – Rázusovo nábr. – Vajanského náb. – Šafárikovo nám. –
Štúrova ul. – Námestie SNP – Kapucínska ul. a tunel, na ktorý sa napájajú jednotlivé radiály
(obrázok 2). Podľa ÚGD nie je koľajová sieť MHD v optimálnom stave a odporúča, okrem
zlepšenia údržby a stavu koľají, aj nový rozvoj električkovej siete v meste. Za posledných takmer
40 rokov sa v Bratislave neinvestovalo do žiadnej novej električkovej trate okrem naposledy
otvorenej trate obojsmernej viacpásovej koľaje, južným radiálnym smerom do Petržalky v úseku
Štúrova ul. – Starý most – Jungmannova ul., ktorej dĺžka je 2,4 km a bola sprevádzkovaná v júli
2016.

3. Územie okolo mosta SNP
Cieľom návrhu je vytvorenie a posúdenie dopravnej obsluhy v oblasti okolo Mostu SNP, vymedzeného územím Nábrežie arm. gen. Ľ. Slobodu - Rázusovo nábrežie a ich napojenie s mostným telesom. Požiadavkou architektov bolo vytvoriť z tohto priestoru s dopravnou funkciou verejnej dopravy nielen uzol pre motorizovanú dopravu, ale vytvoriť aj uzol pre pešiu dopravu. Majú sa obnoviť
pôvodné, historické pešie ťahy z Rybného a Hviezdoslavovho námestia, ako aj Židovskej a Panskej
ulice. Zásadou zmien je:
 zrušiť objekty konečnej autobusovej stanice pod mostom SNP,
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zrušiť spojovaciu vetvu, ktorá začínala pri hoteli Danube a pripája sa na Staromestskú ulicu
a riešiť ju v inej polohe,
navrhnúť novú polohu zastávok električkovej a autobusovej MHD pod mostným objektom,
vytvoriť nový spôsob dopravnej obsluhy územia s ohľadom na hlavnú pešiu trasu vyústenia
Hviezdoslavovho námestia na Dunajskú promenádu,
navrhnúť nové polohy na miestnej komunikácií nábrežia so zapojením štyroch častí – vetiev
Mosta SNP, ktorých návrh je závislý od výškového a smerového vedenia zostávajúcich vetiev.
Obr. 3 – Navrhovaný stav zmeny predpolia Mostu SNP

Legenda: (Červená – nábrežie, Modrá – V01, Zelená – V02, Oranžová – V03, Ružová – V04)

Nábrežie sa navrhlo v kategórii MZ 20,5/50 pre celý úsek. Priečny rez zastávkami a nábrežím je na
obrázku 4. Zrušenie ľavého odbočenia do obratiska autobusovej MHD pod mostom SNP sa na spojovaciu vetvu vytvoril priestor pre novú polohu a dispozíciu zastávok MHD, čo umožňuje ich vertikálne prepojenie s mostom SNP systémom výťahov znázornenom na obrázku 3. Tento návrh zvyšuje bezpečnosť a pohodlie chodcov alebo telesne postihnutých pri pohybe po celom území. Pridaním
priechodu pre chodcov pri križovatke Nábr. arm. gen. L. Slobodu s pripojením na most SNP, sa
vytvoril uzol pešej dopravy s prístupom do historického centra, na promenádu a taktiež do komplexov Zuckermandel a Vydrica.
Z dôvodu obnovenia a prepojenia historických peších ťahov sa navrhlo nové smerové a výškové
vedenie vetiev spájajúcich nábrežie s Mostom SNP a Staromestskou ul.. Presunutím spojovacej
vetvy sa úplne odstránila automobilová doprava z predĺženia Hviezdoslavovho nám. a Rybného
nám.. Zrušením konečnej autobusovej stanice pod mostom SNP sa skrátil zjazd z mosta až o jednu
tretinu a oblúk sa vedie už o jedno stĺporadie skôr, čím vzniká úplne nová plocha pre peších spájajúca Židovskú ul. s Rybným nám. a Panskou ul.. Zmenou trasovania úseku pripájajúceho sa na Staromestskú ulicu sa tak rozšírilo prepojenie Rybného nám. s Hviezdoslavovým nám. a vytvoril sa
predpoklad pre odstránenie masívnej konštrukcie tohto úseku a jej nahradenie, priestorovo efektívnejším stĺpovým konštrukčným riešením. Navrhnuté parametre nových vetiev Mostu SNP sú v tab.
1.
Obr. 4 – Priečny rez zastávkami MHD a komunikáciou na nábreží
Tab.
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4. Úsek nám. Ľudovíta štúra – Fajnorovo nábr. – Starý most
Generel dopravy [1.] celú túto trať opisuje ako pripojenie k južnej (Prievozskej) radiále, resp. ako
alternatívu trasovania od Šafárikovho nám.– Pribinova ul. – Landererova ul. – na križovatku
Karadžičova ul. - Mlynské Nivy, kde sa napojí na svoju trasu [1.]. Trať má pokračovanie po
Karadžičovej na Krížnu, cez budúcu stanicu Filiálka s napojením na Jarošovej ul. na Račiansku
radiálu. Toto predĺženie trate od Mlynských nív nie je predmetom našej analýzy.
Východzím prvkom riešenia je triangel na nám. Ľ Štúra, ktorý bude musieť byť vo všetkých
smeroch dvojkoľajný. Trasovanie trate (obrázok č.5 – triangel nám. Ľ. Štúra až po múzeum) začína
na Nám. Ľ. Štúra na mieste súčasnej koľajovej križovatky od Rázusovho nábrežia na Vajanského
nábrežie a pokračuje smerom k Slovenskému národnému múzeu, kde bude odbočenie na Fajnorovo
nábrežie dvomi protismernými oblúkmi polomerov minimálne 115 metrov. Trať sa navrhuje medzi
súčasnou historickou zástavbou a protipovodňovým múrom smerom na Gondovu ul.. Návrh
priečneho rezu je na obrázku 6 (Fajnorovo nábr.). Charakteristickými vlastnosťami je šírkové

usporiadanie bez obrubníkov a chodník pre peších je na strane zástavby. Po koľajovej trati bude
umožnený prejazd dopravy len dopravnej obsluhe. Pozdĺžne parkovanie bude zrušené. Navrhuje sa,
aby sa promenáda preložila za protipovodňový múr. Problémom pozdĺžneho vedenia trasy nastáva
pri Starom moste s mimoúrovňovým krížením navrhovanej trasy, hlavne kvôli zachovaniu
potrebného prechodového prierezu električkovej dvojkoľajnej trate priamo pod telesom Starého
mosta a to tým, že pôjde hlbšie, pod úroveň terénu. Výškové vedenie trasy v tomto mieste musí
spĺňať normou dané podmienky a to: maximálny pozdĺžny sklon trate a potrebné výškové oblúky.
Vzhľadom na to, že trať sa vedie na nábreží Dunaja, bude treba uvažovať aj s ochranou konštrukcie
protipovodňovým múrom od vplyvu tlakovej vody a taktiež odvodnenie podjazdu.
Obr.5 – Situácia navrhovanej trasy triangel Nám. Ľ. Štúra – Fajnorovo nábrežie

5. Úsek Starý most – Eurovea – Olejkárska
Spod Starého mosta sa trať bude viesť ľavotočivým oblúkom medzi budovy komplexu Eurovea
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a Ministerstva vnútra SR, kde sa zasiahne do parkoviska ministerstva a pred hlavným vchodom do
OC Eurovea sa navrhuje obojstranná zastávka. Od zastávky sa študovali dva varianty vedenia trasy
električkovej trate. Prvý variant sa navrhuje po Krupkovej ul. na Dostojevského rad a druhý pozdĺž
Eurovey po Pribinovej a Olejkárskej na Dostojevského rad. Odporúčame však variant č.2 – vedenie
trasy po Olejkárskej ul., z dôvodu nedostatočného šírkového usporiadania pri vyústení
Dostojevského radu do predraďovacieho priestoru križovatky Landererova. Po Pribinovej ul. sa na
bulvári navrhuje viesť električková trať po okrajoch z dôvodu vstupu/výstupu do /z hromadnej
garáže OC Eurovea. Prekríženie smeru električkovej trate na Krupkovej ul. sa rieši pred
križovatkou v smere k Slovenskému národnému divadlu. Zásada vedenia električkovej trate po
okrajoch mestskej komunikácie sa ponecháva aj na Olejkárskej ul., ktorá bude musieť byť v celej
dĺžke 4-pruhová. Návrh priečneho rezu je na obrázku 7.

6. Úsek Karadžičova – Mlynské nivy
Trať pokračuje cez svetlene riadenú križovatku Landererova, kde sa električková trať spája
a v priestore pred ZSE sa navrhuje obojstranná zastávka, ktorá bude hlavnou zastávkou do územia
Sky Park. Električková trať sa ďalej vedie vpravo od mestskej komunikácie na Karadžičovej po
vlastnom telese smerom ku križovatke s Mlynskými Nivami, kde križuje navrhovanú električkovú
trať Kamenné nám. – Dunajská ul. – Mlynské Nivy podľa [4.]. V rámci variantných riešení sa
študuje aj prepojenie tratí, nielen kríženie. Problematickým bodom križovatky bude smerovanie
navrhovanej električkovej trate vzhľadom na to, že súčasným realizovaním projektu Twin City
Tower sa nezachovala uličná čiara Karadžičovej ulice, kde budúci objekt doslova stavebne zasahuje
do priestoru uličného priestoru a z hľadiska šírkového usporiadania vytvorilo nový problém
(obrázok č.8). Túto chybu si mala uvedomiť administratíva mesta Bratislavy.

Obr.6 – Priečny rez Fajnorovo nábrežie

Obr.7 – Priečny rez Olejkárska ulica

Ob.8 – Priečny rez pri Twin City Tower
Návrh trasy končí zastávkou za križovatkou, pri budove VÚB banky a úsekom trate za križovatku
s Paríčkovou ulicou, kde bude zabezpečený prejazd vozidiel z jednej koľaje na druhú. Výhľadovo
sa počíta s pokračovaním tejto trate ďalej smerom na Filiálku a Račiansku radiálu. Vzhľadom na to
a aj kvôli priestorovým pomerom sa počíta len s dvojitou koľajovou spojkou a nie s obratiskom.

7. Záver
Riešenie tejto technickej štúdie potvrdilo možnosť riešenia dopravnej obsluhy územia a definovalo
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hlavné body problematiky a prínosu návrhu trasy vedenej po Fajnorovom nábr.. Návrh je súčasťou
komplexného riešenia územia a treba zabezpečiť jeho kompatibilitu s ostatnými časťami, najmä
architektonickými riešeniami zástavby. Pretvorením územia okolo mosta SNP na plnohodnotnejšie
dopravný uzol by navrhovaná trasa spojila dva dôležité uzly v Bratislave a to most SNP a Mlynské
Nivy.
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9. Návrh trasy električkovej dopravy v zastavanom území Bratislavy z centra
mesta do územia Mlynských nív
Enikö POMICHAL, Tibor SCHLOSSER, Gabriel BÁLINT, Stavebná fakulta, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, SR

Abstrakt
Vývoj a modernizácia hlavného mesta Slovenskej republiky priniesol zo sebou veľa nových investícií v centre mesta. Na území mestskej časti Staré mesto sa už začal proces budovania novej administratívnej, bytovej a oddychovej časti mesta. Výstavba tejto novej zóny mesta prináša so sebou aj
problematiku riešenia mestskej hromadnej aj osobnej automobilovej dopravy. Územný Generel
dopravy pre mesto Bratislava preto navrhol rozšírenie električkovej siete na území mesta. Podľa
návrhu bolo predložených dvadsaťdva nových trás. Na základe dopravného modelu a scenára sa
odporúčajú riešiť štúdie realizovateľnosti pre tri trasy. Predmet článku sa orientuje na návrh trasy
plánovanej električkovej trasy Kamenné námestie – Dunajská ulica – Mlynské nivy.

Summary
Development and modernization of the capital city of the Slovak Republic have brought large new
investments in the area of down town. On the territory of the urban parts of the Old city (Staré mesto) and in Ružinov on the shore of Danube River has already begun the process of building a new
central area of the city with all the major features of the territory. The construction of this new zone
of the city brings with it issues and solutions to public transport and personal car traffic.
Master Transport Plan of City Bratislava (ÚGD) [1] proposed the expansion of the tram network in
the city. According to plan twenty-two new routes were presented. On the basis of the transport
model and scenario are recommended to deal with feasibility studies for the three routes. The subject of the article focuses on the design of the route of a planned tram route Kamenné námestie –
Dunajská ulica – Mlynské nivy.

1. Úvod
Na území mestských častí Staré mesto a Ružinov pri rieke Dunaj sa už začal proces budovania
novej centrálnej časti mesta so všetkými hlavnými funkciami územia. Výstavba tejto novej zóny
mesta prináša so sebou aj problematiku riešenia mestskej hromadnej aj osobnej automobilovej
dopravy.
Územný Generel dopravy pre mesto Bratislava (ÚGD) [1.] preto navrhol rozšírenie električkovej
siete na území mesta. Na základe dopravného modelu a scenára pre MHD sa odporúčajú riešiť
štúdie realizovateľnosti pre tri trasy nosného systému koľajovej odpravy. Predmet článku sa
orientuje na návrh trasy plánovanej električkovej trasy Kamenné námestie – Dunajská ulica –
Mlynské nivy.
Mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Bratislave tvorí sieť autobusových, električkových
a trolejbusových liniek. Vybudovaná električková sieť MHD sa v územnom pláne mesta Bratislavy
definuje ako súčasť nosného systéme mestskej hromadnej dopravy mesta Bratislavy. Električková
doprava je zabezpečovaná na koľajovej sieti rozchodu 1000 mm. Dĺžka koľají je v súčasnosti
približne 42 km. Vozidlá majú maximálnu povolenú premávkovú rýchlosť do 65 km/h, ale
interným predpisom je povolená rýchlosť 50 km/h. V niektorých miestach je povolená rýchlosť
ešte nižšia, zohľadňujúc terénne pomery alebo okolitú zástavbu. Linky sú zriadené radiálne.
Obsluhujú centrum, východnú, západnú a južnú časť mesta. Na obrázku 1 sa nachádza schéma siete
električkových liniek.
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Obr.1: Schéma električkovej siete mesta Bratislava, Zdroj: www.imhd.sk

2. Triangel na Kamennom námestí
Úsek začína na Kamennom námestí s vybudovaním ďalšieho „trianglu“ v smere do Dunajskej ul.
Na trase Kamenné nám. – Štúrova, kde budú za sebou tri stykové križovania električkovej dopravy:
samotné Kamenné námestie, nové do Dunajskej ul. a Jesenského - Štúrova ul. Stratégiou vhodného
riešenia je dostatočné priestorové usporiadanie koľají s výhybkami na požiadavky smerovania
existujúcich a nových liniek do radiály Dunajská – Mlynské nivy. Schéma smerového vedenia
koľají a výhybiek je na obrázku 2. Samostatnou otázkou je prehodnotenie blokovania ďalšieho
rozvoja električkovej dopravy s normálnym rozchodom, ktorý klasifikovane ponúka mestu
Bratislava rozvíjať sa komfortne a integrovane na ďalších mnoho dekád aj do zázemia mesta.
Zárodok existuje vo viacpásovej koľaji, ktorá je už realizovaná z Petržalky.
Kľúčový problém technickej realizácie električkovej trate po Dunajskej ul. je triangel na
Kamennom námestí. Na koľajový triangel na Kamennom námestí sa bude napájať plánovaná
električková trať na Dunajskej ul. z dvoch smerov. V súčasnosti nový návrh umožňuje križovanie
električkových dvojkoľajných tratí na Štúrovej ul., Špitálskej ul. a na nám. SNP. Na Štúrovej ul. sa
nachádza duálna trať s dvomi rozchodmi po Jesenského ul., kde je taktiež triangel na ktorom končí
duálna koľaj ešte pred samotným trianglom. Duálny rozchod sa skladá z 1000 mm rozchodu
využívaný električkami, 1435 mm železničný rozchodu pre plánovaný tram-train.

Obr.1: Schéma prestavby električkového triangla na Kamennom námestí

Výstavba električkovej trate na Dunajskej ul. si vyžiada prestavbu oboch súčasných trianglov
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Jesenského ul. ako aj Kamenné nám.. Po prestavbe koľajová križovatka na Kamennom námestí
umožní prepojenie električkových tratí z dvoch smerov: v smere z námestia SNP na Dunajskú ul.
a zo Štúrovej ulice na Dunajskú ul. Druhou možnosťou bude možnosť prepojenie električkovej trate
s rozchodom 1000 mm z nám. SNP na Dunajskej ulici a koľajovej trate s rozchodom 1435 zo
Štúrovej ul. na Dunajskú ul. Na Dunajskej ul. by bola duálna trať s rozchodmi 1000 mm a 1435
mm. Pri prestavbe sa navrhuje použitie oblúkových obojstranných alebo jednostranných výhybiek,
prípadne rozraďovacích výmen. Zo smeru nám. SNP – Dunajská ul. sa navrhuje použitie dvojitej
obojstrannej výhybky a taktiež aj z opačného smeru Dunajská ul. – nám. SNP. Rýchlosti
na odbočujúcich koľajach sú 15 km/hod. Minimálny polomer je 27m, v stiesnených podmienkach
22m, ktorý sa použije pri oblúku zo Štúrovej ul. na Dunajskú ul.. Na obrázku 2 sa nachádza schéma
návrhu zapojenia Dunajskej ul. Samozrejme možno preskúmať aj iné technické prepojenia. V tomto
návrhu aj z hľadiska obsluhy centra mesta s napojením do jednotlivých radiál celého mesta
vychádza predkladané riešenia ako logické a technicky riešiteľné.

3. Trasa Kamenné námestie – Dunajská ul. a organizácia dopravy
Návrh novej koľajovej trasy berie ohľad na už vybudovanú sieť. Všeobecne je snaha navrhnúť novú
trasu s pravidlami horizontálnej segregácie, s maximálnymi polomermi alebo v priamej línií, ak to
dovoľujú okolité podmienky - existujúca komunikačná sieť, terén a zástavba. Podľa dopravného
modelu ÚGD [1.] pre mesto Bratislava sa nová trasa Kamenné námestie – Mlynské nivy – Prievoz
má riešiť takto:





ako jednokoľajové trate cez Dunajskú ulicu - smer do centra, a Grösslingovu ulicu - smer z centra až do
priestoru Mlynské nivy,
v priestore Mlynské nivy pokračuje až za úrovňovú križovatku s ulicou Košickou,
po križovaní s ulicu Košická pokračuje priestorom parku k okružnej križovatke s Plynárenskou ulicou,
až po križovanie s Bajkalskou ulicou.

Obr. 3: Organizácia dopravy na Dunajskej ulice, trolejbusy a automobilová doprava

Pri našom riešení sme vylúčili možnosť vedenia trate cez Grösslingovú ulicu. Dôvodom bolo okrem
záporného stanoviska verejnosti aj komplikácie vyskytujúce sa pri napojení na už existujúcu sieť pri
Štúrovej ulici. V tomto návrhu uvažujeme o výstavbe dvojkoľajnej električkovej trate cez Dunajskú
ulicu. Nakoľko šírkové usporiadanie a dopravný priestor na Dunajskej ulici nie sú dostatočné
súčasne pre osobnú automobilovú a električkovú dopravu, navrhujeme vylúčenie osobnej
individuálnej automobilovej dopravy z Dunajskej ulice. Následne vytvoríme pešiu zónu
s premávkou mestskej hromadnej dopravy a s prístupom cieľovej dopravy. Podobne ako je
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v prevádzke Obchodná ulica. Priečne prepojenia územia však budú ponechané pre priečny prejazd
automobilovej dopravy.
Od križovania Dunajskej ulice s jednosmernou Rajskou ulicou sa uvažuje aj s premávkou
trolejbusov liniek 205 a 202. Z tohto dôvodu treba riešiť elektrickú trakciu tak, aby sa umožnila
obsluha električkovej a aj trolejbusovej dopravy. Ide o vrchné trakčné vedenie, kde sa ho odporúča
riešiť v osi komunikácii pre električku a po stranách pre trolejbusovú dopravu. Nie je to technický
problém.
Z ulice Klemensova nebude umožnený prístup na Dunajskú ul., len prejazd cieľovej dopravy na
parkovisko pri Gymnáziu na Dunajskej ulici a do podzemného parkoviska objektu na Dunajskej 15.
Pri križovaní Lazaretskej ul. a Dunajskej ul. bude zákaz odbočenia z Lazaretskej ul. na Dunajskú
ul.. Zrušením parkovacích miest po oboch stranách Lazaretskej ul. vytvoríme priestor pre
obojsmernú premávku osobných automobilov na prepojenie Cintorínskej ul. a Grösslingovej ul..

4. Trasa Mlynské nivy pri novom mestskom centre Twin City
Od križovatky Dunajská ul. – ul. 29. augusta – Mlynské nivy sa električková trať z umiestnenia
v strede komunikácie rozdelí na oba kraje mestskej komunikácie. Posunie sa do polohy vonkajších
jazdných pruhov ulice a to v oboch smeroch ako jednokoľajová trať spolu s trolejbusovou dopravou
a tieto pruhy budú vyhradenými pruhmi len pre MHD. Od tejto križovatky bude električka vedená
spolu s ostatnou dopravou, v jazdnom pruhu vyhradeným pre MHD. Na konci Dunajskej ul. sa
končí aj pešia zóna.
Ďalšou dôležitou križovatkou v projekte je križovanie Karadžičovej ul. s Mlynskými nivami. Táto
križovatka je riadená svetelnou signalizáciou. Električková trať pokračuje ulicou Mlynské nivy
podobným priečnym usporiadaním ako na vyústení ul. 29. augusta, t.j. po stranách mestskej
komunikácie. Súčasne trať bude vytvárať horizontálne segregované pruhy pre MHD.

Obr. 4: ul. 29. augusta a Karadžičova ul. – rozšírenie trate po stranách ulice

Je dôležité brať do úvahy prebiehajúcu a plánovanú výstavbu objektov, ako sú: Autobusová stanica
a zóna Chalupkova. Zo zóny Chalupkova sú už realizované objekty Twin City „A“ a „C“. Ostatné
objekty sa podľa plánov realizujú do roku 2019. Po Karadžičovej ulici sa plánuje taktiež nová
električková trať, čím vznikne veľmi dôležitý dopravný a prestupný uzol. Jeho optimalizácia je
veľmi dôležitá aj z dôvodu už prebiehajúcej výstavby vežiaka Twin City a polohy novej
autobusovej stanice.
Na druhom konci územia a výstavby Twin City sa nachádza svetelne riadená križovatka Mlynské
nivy – Svätoplukova ul. – Košická ul.. Táto svojim tvarom 5 ramien vyvoláva kapacitný problém
pri riešení optimalizácie fázovania svetelnej signalizácie. Zaťaženie ramien križovatiek je na hranici
saturácie dopravných prúdov pričom sa bude vkladať navyše v priamom smere ešte aj fáza pre
električkovú dopravu. Za touto križovatkou električková trať nepokračuje v hlavnom dopravnom
prúde cez Prievozskú ulicu, ale pokračuje ulicou Mlynské nivy. Navrhujeme ju viesť v smere za
Košickou ulicou pri vyústení Súkenníckej ul. v strede hlavného dopravného priestoru, kde sú
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v súčasnosti parkovacie miesta alebo zeleň. V križovatke Prievozská ul. – Mlynské nivy treba
vyriešiť prekrižovanie električkovej trate smerom do centra s Prievozskou ulicou. Smer z centra
mesta po Mlynských nivách je logický a zostáva po pravej strane v smere jazdy. Opačný smer do
centra pri Súkenníckej ul. bude križovať Prievozskú ul. tak, aby sa električková koľaj dostala po
polohy na okraj komunikácie spolu s pruhom MHD pre autobusy a trolejbusy. Táto zmena
organizácie dopravy sa bude riadiť novou svetelnou signalizáciou. Umiestnenie automatických
snímačov prítomnosti električky - špeciálne električkové detektory na tomto uzle by vedeli
zabezpečiť dynamické riadenie premávky s preferenciou električkovej MHD jej koľaje smerom do
centra mesta.

5. Administratívne centrum Apollo a Mlynské Nivy - Západ
Na Mlynských Nivách sa uvažuje s vytvorením mestského bulváru až po križovatku s Bajkalskou
ulicou. Mestské bulváre tvoria dôležitú časť v urbanizme mesta. Sú to široké ulice so zeleňou,
jazdnými pásmi pre automobilovú dopravu, s chodníkmi, prípadne s pešou zónou. Majú priamy
alebo zakrivený charakter smerového vedenia mestskej komunikácie. Často slúžia ako vnútorné
obchvaty mesta. V našom prípade ide o možnosť vytvoriť vysokokvalitný mestotvorný prvok.

Obr. 5: Vedenie trate na Mlynských nivách po kraji komunikácie
a prepojenie pri Súkenníckej na Prievozskej ul.

Obr. 6: Priečny rez bulváru na Mlynských nivách

Mestský bulvár na ulici Mlynské nivy sa navrhuje čiastočne ako pešia zóna, v strede
dvojkoľajovým električkovým telesom. Šírkové usporiadanie uličnej čiary je dostatočné široké,
aby sa mohlo riešiť na okrajoch hlavného dopravného priestoru s jednosmernými jazdnými pásmi
cestnej dopravy na okraji bulváru. V návrhu je zatiaľ jeden jazdný pruh s možnosťou rozšírenia
smerom k osi bulváru.
Možno uvažovať aj s riešením, v ktorom sa individuálna automobilová doprava realizuje v podzemí
na úrovni navrhovaných podzemných garáží, s ktorými sa počíta v celej šírke hlavného dopravného
priestoru. Je to nevyhnutné, lebo priestor celých Mlynských nív od Košickej ul. až Bajkalskú
neuvažoval v minulosti pri príprave územia s dostatočným zázemím pre statickú dopravu pre
funkcie, ktoré sa nachádzajú v už existujúcom priestorovom usporiadaní. Neriešenie statickej
dopravy môže inak degradovať územnú a spoločenskú funkciu celej západnej oblasti Mlynských
nív. Preto sa musí zvážiť konštrukčné riešenie celého parteru, ktoré bude tvoriť nosný systém
koľajovej dopravy. Súčasťou ďalšieho podrobného návrhu sa bude riešiť vhodný odvodňovací
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systém a vhodná zeleň do pešej zóny bulváru s odporúčaním podľa štandardov známych napr.
z japonských miest.
Križovanie s Plynárenskou ul. sa navrhuje riešiť okružnou križovatkou. S výstavbou električkovej
trate a presmerovaním osobnej dopravy do podzemia sa musí zvážiť vhodnosť použitia okružnej
križovatky. Ak sa bude uvažovať s okružnou križovatkou, bude treba doplniť svetelnú signalizáciu
kvôli križovaniu električkovej trate cez jej stredový ostrovček.
Od križovatky Plynárenská ul. po križovatku Bajkalská ul. sa môže viesť električková trať
rovnobežne s komunikáciu v zelenom páse. Križovatka Bajkalská má plánované riešenie ako
mimoúrovňové, pretože tam existuje vybudovaný betónový mostný objekt, ktorý je v súčasnosti
zasypaný. Po križovatke sa pokračuje ulicou Mlynské nivy a navrhuje sa viesť túto trať do
budúceho rozvojového územia Domové role na Slovnaftskú ulicu s možnosťou pokračovať až do
Slovnaftu a Podunajských Biskupíc s možnosťou zapojenia sa do železničnej infraštruktúry. V tejto
etape návrhu sa odporúča ukončiť električkovú trať bez obratiska s tým istým riešením, ako sa
vyriešilo dočasné ukončenie električkovej trate v Petržalke s dvojitou koľajovou spojkou a nie
s obratiskom.
6. Záver

Nová výstavba na území centra mesta a v oblasti Mlynské nivy vyvolala súrnu potrebu vybudovať
kapacitný systém hromadnej dopravy na tomto území. Generel dopravy mesta uznal za odôvodnené
integráciu električkovej trate na tomto území linkou Kamenné námestie – Dunajská ulica – Mlynské
nivy, čím vzniká na území mesta nová radiála nosného systému MHD až do Podunajských
Biskupíc.
Výstavba novej zóny „Chalupkova“ vytvára vysoké požiadavky na hromadnú prepravu osôb.
Z toho vyplýva aj zmena obsluhy územia MHD zavedením nosného systému hromadnej dopravy.
Realizácia električkových liniek na tomto úseku odľahčí ostatné formy hromadnej dopravy
(autobusová a trolejbusová, ktorá sa stane doplnkovou) a prispeje ku komfortu a zvýšenej kapacite
cestovania v meste. Doplnením a zosúladením cestovných poriadkov s ostatnými druhmi hromadnej
dopravy možno vytvoriť kvalitný systém, ktorý by konkuroval využívaniu individuálnej dopravy.
Obsaditeľnosť osobných automobilov je menej ako 2 os./vozidlo, čo vyvoláva potrebu veľkého
množstva parkovacích miest pri pracoviskách, úradoch, obchodoch. Podľa predbežných prepočtov
v novom centre mesta pod pracovným názvom „Chalupkova“ sa počíta s viac ako 20 000
parkovacími miestami, čo inak potvrdí kolaps dopravy vo vymedzenom štvoruholníku komunikácií
Mlynské nivy – Košická ul. – Landererova ul. – Karadžičova ul..
Nová administratívno-obchodno-obytná zóna v centre mesta Bratislavy vo veľkej miere zmení
súčasný stav obsluhy územia a intenzity dopravy v tejto lokalite. Z našej štúdie vyplýva, že táto
zmena predefinuje kompletne súčasné dopravné vzťahy, vytvorí pre novú záujmovú oblasť inú
kvalitu obsluhy územia s dostatočne kapacitnou koľajovou dopravou, ku ktorej treba vyriešiť
prístup - vstupné/výstupné priestory verejnej dopravy.
Medzi hlavné atribúty na podrobné riešenie novej električkovej trate treba ešte doplniť tieto
základné dopravno-inžinierske, dopravno-urbanistické a dopravno-plánovacie kroky:
1. potvrdiť hlavné strategické vedenie električkovej trate v celom dotknutom území technickým riešením a
dopravno-kapacitným návrhom s posúdením z hľadiska dynamickej automobilovej dopravy, súčasne
však s transformáciou deľby dopravnej práce s orientovaním sa na verejnú hromadnú dopravu,
2. vykonať rozsiahly dopravný prieskum celého územia nového centra „Chalupkova“, ktorý sa už realizuje
[2.] a z neho kvalifikovane definovať disproporcie už v súčasnom stave obsluhy územia v prospech logickej tvorby systému MHD,
3. vytvoriť funkčný dopravný model vychádzajúci z porovnania modelu ÚGD [1.] s možnosťou tvorby
viacerých scenárov pre variabilitu obsluhy územia z hľadiska tvorby nových polôh zastávok MHD pre
všetky trakcie prevádzkované v Bratislave,
4. posúdiť na trase všetky svetlene riadené križovatky v scenároch pre rôzne časové horizonty s návrhom
zmeny križovatiek v smerovaní dopravných prúdov na území. V prípade kolapsu súčasného systému organizácie dopravy riešiť jej zmenu aj s návrhom nových typov križovatiek cez veľké okružné križovatky
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s vedením električkových tratí cez ich stredový ostrovček (príklady Varšava, Valencia a p.) až po návrh
mimoúrovňových križovatiek,
5. riešiť základný vzťah pešej dopravy a jej smerovania v dostatočných priestorových kapacitách
v parteroch mestských komunikácií, od návrhu novej pešej zóny na Dunajskej až po bulvár na Mlynských nivách,
6. v zázemí, mimo hlavných dopravných prúdov vymedzeného územia orientovaného na novú štruktúru
MHD spolu s veľkými objemami automobilovej dopravy komplexne riešiť alternatívne druhy dopravy –
najmä jej časť v cyklistickej infraštruktúre s napojením na hlavné prestupové zastávky MHD.
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