
~ 1 ~ 
 
 

Mezinárodní seminář 

 

 

 

 

 

 

XI.Dopravně-inženýrské dny 

 

 

Realizace významných dopravních staveb a zajišťování 

oprav a údržby komunikací v městských aglomeracích 

 

Mikulov 2.-3.června 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanti: Ing.Leoš Chasák, provozní ředitel akciové společnosti Brněnské komunikace 

Prof.Ing.Bystrík Bezák, CSc., Slovenská cestná spoločnosť 

Ing.Rudolf Kubr, předseda přípravného výboru ČS 

 



~ 2 ~ 
 
 

Obsah: 

I. Všeobecná  část   
1) Legislativní předpisy pro zajišťování provozu oprav a údržby pozemních komunikacích, 

chodníků jako místních komunikací IV třídy a dopravní ostrůvky, jejich význam a začlenění dle 

zákona o pozemních komunikacích -   Ing. Viktor Synek, Ministerstvo dopravy, JUDr. František 

Hak, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ing. Bohuslav Paclík, Ředitelství silnic a dálnic ČR  ............. 4 

 

2) Dopravní modely sítě pozemních komunikací aneb „Potřebuje Česká republika e-viněty?“ - 

prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., Fakulta dopravní, ČVUT  ............................................................. 15 

 

3) Skúsenosti so zavedením e-mýta na Slovensku - Pavol Kirchmayer, Ministerstvo dopravy, pôšt 

a telekomunikácií SR  .............................................................................................................. 24 

II. Realizace velkých dopravních staveb a jejich bezpečnost  
1) Vizualizace míst nehod a nehodová situace v roce 2009 - Pplk. ing. Josef TESAŘÍK, Ředitelství 

služby dopravní policie, Policejní presidium ČR  ..................................................................... 29 

2) Cvičení Integrovaného záchranného systému JMK TRAUMA 2009 (20. srpna 2009) - ing. 

Vlasta Neklapilová, prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., Úrazová nemocnice v Brně  ................ 40 

III. Poznatky z přípravy, projektování a realizace staveb v 

městských aglomeracích   
1) Významné stavby pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji - Ing. Tichý Jiří VŠB-TU 

Ostrava, Fakulta stavební  .......................................................................................................45 

2) Využití nových technologií pro dopravní inženýrství v Praze - Ing. Vladimír Kadlec, TSK-ÚDI 

Praha  ...................................................................................................................................... 53 

IV. Poznatky z projektování, realizace staveb, provádění oprav a 

údržby ve Slovenské republice -  Slovenská cestná spoločnosť – 

garant bloku Prof.Ing.Bystrík Bezák, CSc   
1) Poznatky z riešenia dopravnej obslužnosti veľkých územných celkov na Slovensku - Bezák, 

Bystrík, Prof. Ing. PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra 

dopravných stavieb, Skýva, Milan, Dr. Ing. DIC Bratislava  ..................................................... 59 

 

2) Investičné projekty v dopravne intenzívne využívaných územiach - príležitosti a ohrozenia - 

PhDr. Mária Kocianová, Alfa 04 a.s.  ........................................................................................65 

3) Pasportizácia a diagnostika stavu povrchu miestnych komunikácií pre potreby mestskej 

samosprávy - Daniela Ďurčanská, Eva Remišová, Katedra cestného staviteľstva, Stavebná 

fakulta Žilinskej univerzity v Žiline  ......................................................................................... 71 

4) Bezpečnoť diaľničnej dopravy na Slovensku - Ing.Ivan Dohnal, Slovenská správa ciest, 

Bratislava, Ing.Vladimír Kapusta,PhD., Stavebná fakulta STU, Bratislava  .............................. 82 



~ 3 ~ 
 
 

V. Výsledky a zkušenosti uplatňované při řešení  dopravně – 

inženýrských úkolů  
1) Aktuální kroky k řešení parkování v Brně - Ing. Jiří Řehák, středisko Útvar dopravního 

inženýrství, Brněnské komunikace a.s.  .................................................................................. 90 

2) Výuka dopravního inženýrství na vysokých školách v České republice- Ing. Bc. Dagmar 

Kočárková, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta dopravní  ...............................................................   98 

3) Prognóza intenzit dopravy do roku 2050 - Ing. Aleš Richtr, EDIP s.r.o.  ................................ 102 

4) Stanovení kapacity všech druhů okružních křižovatek - Ing. Luděk Bartoš, EDIP s.r.o.   ....... 114 

5) Kvalitní dopravně-inženýrský návrh – bezpečná komunikace – přímá souvislost. - Ing. Jiří 

Landa, CityPlan spol. s r.o.  ................................................................................................... 121 

6) Technické podmínky TP 219 Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové 

dopravy na životní prostředí - Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o.)  .............................................  131 

VI. Provádění  údržby a oprav komunikací v městských 

aglomeracích  
1) Řešení údržby a oprav komunikací ve městě Brně - Ing. Roman Nekula, Brněnské 

Komunikace a.s. .................................................................................................................... 136 

2) Nová dimenze v opravách asfaltových vozeovek - Siltek Brno – Ing. Jiří Charvát   ............... 145 

3) Technická správa komunikací – oddělení mostů - Ing. Jan Zemánek, Ing. Antonín Semecký, 

Technická správa komunikací hlavního města Prahy  ........................................................... 148 

4) Správa o údržbe pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy - Ing.Janka 

Mešťaníková, Magistrát hl.mesta Bratislavy   ....................................................................... 160 

  



~ 4 ~ 
 
 

Legislativní předpisy pro zajišťování provozu 

oprav a údržby pozemních komunikacích, 

chodníků jako místních komunikací IV třídy a 

dopravní ostrůvky, jejich význam a začlenění dle 

zákona o pozemních komunikacích 

Ing. Viktor Synek, Ministerstvo dopravy, JUDr. František Hak, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ing. 

Bohuslav Paclík, Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

 

Údržba a opravy pozemních komunikací.     
 

Obecně  

Údržba silničního majetku je tvořena souhrnem prací, kterými se silniční majetek udržuje v technicky 

a provozně vyhovujícím stavu. Údržba se provádí cyklicky po celý rok, buď jako jednotlivé práce, nebo 

jako ucelené soubory prací.  

Mezi základní úkoly silniční údržby patří: zajištění podmínek pro plynulou a bezpečnou silniční 

dopravu, zabránění postupnému chátrání tělesa silniční komunikace a provádění nezbytného dozoru. 

Podle účelu, způsobu a rychlosti provedení se silniční údržba stavební povahy dělí na údržbu 

operativní, která je zaměřena na urychlené odstranění vzniklých strukturálních nebo povrchových 

poruch, lokálního opotřebení a závad, a údržbu preventivní, jejímž účelem je zabránit vzniku poruch 

cyklickým prováděním údržbových prací.  

Běžná údržba je souhrn pravidelně prováděných prací, jejichž cílem je zabezpečení sjízdnosti ve všech 

ročních obdobích. Jedná se zejména čištění krajnic, příkopů, dopravních značek a zařízení, směrových 

sloupků, údržbu silniční zeleně apod. 

Souvislá údržba zahrnuje zejména rozsáhlejší práce sloužící k zachování a obnově původních 

vlastností vozovky komunikace obnovením či zlepšením proměnných parametrů její obrusné vrstvy. 

Zimní údržba je prováděna na základě provozních plánů aktualizovaných dle potřeb silniční sítě a 

s ohledem na vývoj zimního období a  na objemu přidělených prostředků. Pro zimní období jsou 

zpracovány a schvalovány operační plány zimní údržby pozemních komunikací na jednotlivých stupňů 

silničních správních úřadů v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. v platném znění k zákonu č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Stavebními pracemi se v rámci opravy odstraňují vady, opotřebení nebo rozsáhlé poškození 

komunikace, jejich součástí a příslušenství, popř. se zlepšuje kvalita stavby a zvyšuje bezpečnost 

provozu.Opravou dochází k obnově či zlepšení všech parametrů vozovky, popřípadě také ke zlepšení 

některých dalších součástí a příslušenství komunikace. 
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Jak je výše uvedeno jde o následující běžnou údržbu vozovky a krajnic 

- výsprava asfaltových krytů, výsprava cementobetonových krytů, vyrovnání a údržba 

dlážděných krytů, údržba štěrkových krytů, seříznutí, doplnění, zpevnění a čištění krajnic. 

Údržba dopravního značení, dopravního zařízení a dalšího příslušenství 

- svislé a vodorovné dopravní značky a zařízení, zrcadla, hlásky, veřejné osvětlení, světelná 

signalizační zařízení sloužící k řízení provozu, zábradlí, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové 

sloupky, zásněžky, zásobníky a skládky údržbových hmot. 

Údržba odvodňovacího zařízení  

- propustky, příkopy,, rigoly, skluzy, trativody a vsakovací jímky, silniční kanalizace, uliční vpusti 

a lapače splavenin. 

Údržba svahů a násypů zemního tělesa komunikace. 

Údržba chodníků a dalších nemotorických komunikací, dělicích pásů a dopravních ostrůvků. 

Údržba ploch a vybavení odpočívek, odstavných a parkovacích ploch a dalších součástí komunikace 

- staničníky, mezníky, zpomalovací prahy, únikové zóny, protihlukové zdi a valy. 

Údržba silničních objektů 

Tunely, galerie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy. 

Ošetřování silniční vegetace.  

 

Souvislá údržba zahrnuje rozsáhlejší práce v souvislých úsecích sloužící k zachování a obnově 

původních vlastností. Podkladem pro rozhodnutí o jejím provedení jsou  výsledky systému 

hospodaření s vozovkou, případně vyhodnocené údaje z prohlídek komunikací,jedná se zejména o 

následující práce 

- obnova opotřebované obrusné vrstvy, zpevnění a úprava krajnic, chodníků a dalších 

nemotoristických komunikací vozovky s asfaltovým krytem, obnova protismykových 

vlastností krytu, obnova rovnosti krytu, metody využívající recyklace původního krytu, 

obdobně i vozovky s cementovým krytem, dále pak obnova jednotlivých druhů součástí a 

příslušenství komunikace v souvislém tahu, úprava zemního tělesa a jeho zabezpečení 

zřízením zdí, odstranění výmrazků v souvislých úsecích, obnova silniční vegetace v souvislých 

úsecích. 

Pro zimní údržbu jsou zpracovávány plány, které předkládá do 30.9.správce silnic příslušnému 

správnímu úřadu k zaujetí stanoviska, a to v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., v platném znění. 

Zde v příloze č. 6 je uvedeno co je nutno pro plán a organizaci zimní údržby zpracovat, postup 

operačního štábu zimní údržby. V příloze č. 7 pak technologie zimní údržby, příloha č. 8 pak denní 

záznam o zimní údržbě a její vyhodnocení, jehož podklady pak slouží pro přípravu v následujícím roce.  

 

 



~ 6 ~ 
 
 

Opravy pak zahrnují především následující práce: 

- zesílení nebo rozšíření vozovky a krajnic, zřízení chodníku, jejich zesílení, popř. zvýšení nivelety, 

odstranění sesuvů, zpevňování hornin v zářezech a odřezech, odstranění důlních škod na tělese 

silnice, oprava koruny komunikace, včetně součástí a příslušenství, obnova silničních objektů.  

Vzhledem k tomu, že zde hovoříme taky o údržbě a opravách součástech a příslušenství, nelze 

zapomenout na údržby zejména mostů, tunelů zdi a  dalších silničních objektů. Na příklad údržba 

mostů tvoří souhrn prací, kterými se mosty a jejich vybavení udržují v řádném technickém, 

bezpečném a sjízdném stavu za všech povětrnostních a za běžných dopravních podmínek. Tato 

údržba se provádí po celý rok. Při opravě mostu se stavebními pracemi podle schválené 

dokumentace se odstraňují zjištěná poškození nebo vady. Větší podrobnosti o údržbě a opravách 

mostů obsahuje doporučená ČSN 73 6221. Rovněž tak podrobnosti o běžné údržbě nalezneme v ČSN 

nebo v Technických podmínkách vydávaných Ministerstvem dopravy. 

         Jak bylo výše uvedeno je cílem údržby a oprav odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo 

poškození komunikace, jejich součástí a příslušenství. Rozsah a způsob provedení závisí na 

vyhodnocení výsledků prohlídek, ale i na doporučeních systému hospodaření s vozovkou. Součástí 

údržby jsou také opatření která neprodleně po zjištění závady zajišťují usměrnění dopravy na 

závadných úsecích komunikací. Jedná se zejména o uzavírku závadného úseku, nebo upozornění na 

závadu ve sjízdnosti (výtluk, jiné poškození vozovky), při výrazné změně dopravního zatížení (např. 

v důsledku nařízení objížďky). K tomu lze velice dobře využit Metodický pokyn Ministerstva dopravy – 

Pomůcka pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obec a v obci. Tato 

opatření je správce komunikace povinen neprodleně oznámit příslušnému silničnímu správnímu 

úřadu. Zjištění závad je rovněž důležité při získaní vstupních dat pro systémy hospodaření s vozovkou. 

Údaje získané hlavní nebo mimořádnou prohlídkou mohou být účelně doplňovány diagnostickým 

měřením parametrů a využívají se při evidenci a v systémech hospodaření s vozovkou. 

        Prováděné prohlídky zabezpečuje vlastník komunikace nebo správce komunikace a o jejím 

výsledku vede záznam. Dělíme je na běžné, hlavní a mimořádné prohlídky. Běžnou prohlídkou se 

zjišťuje především správná funkce dopravního značení, bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti 

nebo schůdnosti. Jsou stanoveny lhůty- pro dálnice a rychlostní silnice každý pracovní den, ostatní 

silnice I.třídy 2x týdně, silnice II.třídy 2x měsíčně, a silnice III. třídy 1x měsíčně. Hlavní prohlídky 

zajišťuje vlastník nebo správce dotčené komunikace. Cílem prohlídky je zjištění stavebně technického 

stavu komunikace včetně jejich součástí a příslušenství. Rozsah a způsob provádění hlavních 

prohlídek a způsob záznamu je uveden opět v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky 104/1997 Sb. 

Mimořádnou prohlídku zajišťuje vlastník nebo správce dotčené komunikace mimo termíny běžných a 

hlavních prohlídek zejména při náhlém poškození vozovky (dopravní nehodou, živelní pohromou), při 

výrazné změně dopravního značení v důsledku nařízení objížďky. 

 

Kriteria pro efektivní využití finančních prostředků pro zajištění údržby a oprav na 

silniční síti.  

Údržba má být prováděna tak, aby zajistila co nejdelší životnost silniční stavby a jejího příslušenství. 

K tomu je nezbytná evidence a perfektní znalost stavu silničních komunikací, vycházejících výsledku 

zavedeného systému prohlídek, dále je důležité včasné rozpoznání příčin poruch a z toho vycházející 

volba optimální technologie pro jejich odstranění. Včasná  a účinná údržba stavební povahy dovoluje 

prodloužit životnost stavby silniční komunikace při optimálních nákladech. Zanedbání údržby naopak 
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vede k mimořádně vysokým nákladům a odstranění často závažných poruch. Potřeba kvalitní údržby 

silničních komunikací vzrůstá s významem daných komunikací a jejich dopravním zatížením. Z tohoto 

důvodu musí být údržbě silniční sítě věnovaná maximální pozornost. 

 

Plánování údržby a oprav vozovek 

Vozovka musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby s požadovanou spolehlivostí (která 

je ve vztahu k pořizovacím nákladům, nákladům na údržbu a opravy, ztrátám uživatelů při omezování 

provozu) odolala zatížením a vlivům, jejichž výskyt lze během provádění a užívání očekávat.. 

Požadovaná spolehlivost se zajišťuje volbou vhodných konstrukčních vrstev stavebních materiálů, 

přiměřeným dimenzováním a konstrukčními úpravami a dále stanovením kontrolních postupů při 

projektování, výrobě a provádění, a také užíváním, které odpovídá návrhu. 

Provozní funkce vozovky spočívají ve schopnosti vozovky umožnit bezpečný, plynulý, rychlý, 

hospodárný a pohodlný provoz. Vlivem mechanických, fyzikálních, chemických a jiných procesů 

dochází k poškozování konstrukčních vrstev vozovek. Kumulace poškození vede k poruchám vozovky 

a k poruchám povrchu vozovka s vlivem na provozní způsobilost vozovky.  Postup navrhování údržby 

a oprav vozovek je založen na řadě podmiňujících kroků mimo jiné, které byly již uvedené. Jedná se 

např. získání základních údajů o posuzované vozovce, vyhodnocení charakteristiky provozní 

způsobilosti nebo druhu a rozsah poruch, rozhodnutí o údržbě vozovky, nebo nutnosti posouzení 

únosnosti, provedení ekonomického vyhodnocení různých variant technologií údržby nebo oprav a 

zejména pak přizpůsobení návrhu údržby a oprav dostupnému objemu finančních prostředků 

určených na údržbu a opravy spravované sítě pozemních komunikací s přihlédnutím ke 

společenskému přínosu, nehodovosti, nebo k správním hospodářským, politickým a jiným hlediskům. 

Velkou část postupných kroků pro návrh údržby a oprav řeší automaticky systém hospodaření 

s vozovkou, jak bylo výše již zmíněno. Systémy hospodaření s vozovkou tvoří ucelené soubory 

programů, které automatizovaným způsobem – evidují mimo jiné neproměnné a proměnné 

parametry pozemních komunikací, obsahují technické a ekonomické podklady pro každoroční 

plánování údržby a oprav vozovek každého jednotlivého úseku pozemní komunikace a další. V ČR 

jsou zavedeny a užívány dva systémy hospodaření s vozovkou, usnadňující rozhodnutí o údržbě a 

opravách na základě zjištěných informací. Návrh opravy postupem podle systému hospodaření 

s vozovkou se doplňuje zkouškami a průzkumy. K zabezpečení funkce systému hospodaření 

s vozovkou je zaveden tok informací o síti pozemních komunikací. 

Velký systém hospodaření s vozovkou (VSH) poskytuje návrh souvislé údržby a souvislých oprav 

vozovek na pozemních komunikacích včetně vyčíslení objemu potřebných finančních prostředků 

s využitím proměnných parametrů-všech charakteristik provozní způsobilosti (drsnost, podélná a 

příčná nerovnost), výskytu poruch, únosnosti vozovky. Systém je zaveden na všech krajských 

správách ŘSD a na GŘ ŘSD pro centrální plánování údržby a oprav vozovek dálnic a silnic I. třídy. 

HDM-4: Systém řízení silničního hospodářství (Highway and Development Management Tool). 

V tomto systému je pro údržbu a opravy k dispozici modul nazvaný Strategie. Tohoto modulu se 

používá pro přípravu střednědobých a dlouhodobých odhadů finančních prostředků, potřebných ke 

zlepšení nebo udržení technického stavu silniční sítě. Silniční síť je popsaná délkami sítí, spadajících 

do kategorií, vymezenými zvolenými parametry, kterými mohou být třída silnice, druh povrchu, 

technický stav vozovky, intenzita silničního provozu apod. Hlavním výstupem rozboru je odhad 

finančních prostředků za zvolené období a prognóza vývoje technického stavu vozovek a výsledkem 
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je optimální využití disponibilních finančních prostředků pro zachování maximální funkční hodnoty 

sítě pozemních komunikací s minimalizovanými negativními vlivy na životní prostředí.  

Pro potřebu stanovení výše potřebných finančních prostředků se vychází z okamžité reprodukční 

hodnoty této infrastruktury a její životnosti. Na příklad obecně uznávaná míra potřebných ročních 

výdajů na údržby a opravy se pohybuje v intervalu od 1,5% do 3,5% reprodukční hodnoty. V našich 

podmínkách při průměrné životnosti 40 let (roční odpis je udáván ve výši 2,5%), při brutto 

reprodukční hodnotě pro komunikace I.třídy ve výši cca   332 mld. Kč, by prostředky na údržbu silnic 

I.třídy měly ročně činit: 

332 mld. Kč x 0,025 = 8,3 mld. Kč. Tyto prostředky je potřeba navýšit o náklady, vynakládané 

nezajišťování sjízdnosti v zimním období. 

SHRNUTÍ 

Silniční síť v ČR, aby umožňovala plynulou a bezpečnou dopravu, je nezbytné, aby její stav odpovídal 

běžným evropským standartům. K tomu je důsledné provádění běžné a souvislé údržby, opravy a 

rekonstrukce. Finanční prostředky, dosud přidělované na tyto činnosti neumožňují provádění všech 

potřebných prací. Dochází ke zhoršování stavebně technického stavu mostů, propustků, zárubních a 

opěrných zdí a v neposlední řadě i povrchu vozovek. K zastavení tohoto nepříznivého trendu nemá 

společnost možnosti a řešení se pouze odkládá. Pro nedostatek finančních prostředků se provádí jen 

v omezené míře obnova vodorovného dopravního značení, čištění odvodňovacích zařízení, sekání 

trávy, čištění silničního příslušenství apod. Tento nepříznivý stav je zapotřebí dle možnosti co 

nejrychleji napravit. 

Vážení přítomní, v této obecné části jsme chtěli seznámit a obecně popsat potřebu zajišťování  

údržby a oprav silniční sítě, jako jedním z prvořadých úkolů správců a vlastníků silničních 

komunikacích, jak zabránit podstatnému zhoršování stavu již provozovaných komunikací, a to i přes 

omezené prostředky určené na jejich údržbu a opravy. V průběhu platnosti zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a zejména po rozdělení pozemních komunikací mezi jednotlivé vlastníky 

(dálnice a silnice I.třídy- stát, II. a III. třídy- příslušné kraje, místní a veřejné účelové komunikace-

obce), bylo nutné upřesnit některé názory  na zajištění údržby. V této části zde uvádíme nejčastější 

dotazy na zajišťování údržby součástí a příslušenství pozemních komunikací. Jedná se na příklad: 

 

Údržba silniční vegetace  

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PK), 

rozeznává silniční vegetaci jako příslušenství dálnice, silnice a místní komunikace (viz § 13 písm.d 

zákona o PK) a silniční vegetaci průjezdních úsecích dálnic, silnic a místních komunikací. 

V prvém případě vyplývá povinnost starat se o silniční vegetaci přímo ze zákona o PK majiteli 

příslušné pozemní komunikace. V druhém případě zákon o pozemních komunikacích pouze 

konstatuje, že silniční vegetace v průjezdním úseku (průjezdní úsek je definován v § 8 zákona o PK) 

dálnic, silnic a místních komunikací není jejich součástí (§14 odst.1 písm. b). Protože tento speciální 

zákon již neřeší, kdo je povinen se o předmětnou vegetaci starat, je nutno hledat obecný právní 

předpis, který se touto problematikou zabývá. To je zcela nepochybně občanský zákoník, který v § 

120 odst. 1 a v § 121 odst. 1 konstatuje, co je součástí a co je příslušenstvím věci hlavní. Stromy 

nemohou být samostatnou věcí, mohou však tvořit součást věci hlavní, v tomto případě pozemku. 
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Vlastníkem stromu je tedy vlastník pozemku, protože silniční vegetace může být pouze součástí nebo 

příslušenstvím věci hlavní, tzn. pozemku. Vztahují se na něj všechna práva a povinnosti vlastníka 

nemovitosti. Rozhodující je při tom uvedení vlastníka příslušného pozemku v katastru nemovitosti. 

Podle § 9 zákona o PK je vlastníkem dálnic a silnic I.tř. stát, vlastníkem silnic II. a III.tř. kraj a místních 

a veřejně účelových komunikací obce. Jestliže tedy je v katastru nemovitosti uveden některý z těchto 

vlastníků, patří mu ze zákona také veškeré porosty na pozemku vzešlé a zároveň  a zároveň i 

povinnost se o ně starat.. 

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 

v ustanovení § 2 odst. 2 jasně říká, že vlastník pozemku je vlastníkem porostů na nich vzešlých. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v ustanovení §7 

odst. 2 stanoví, že péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinnost vlastníků 

pozemku. 

Nejedná se zde o právo hospodaření obce ve smyslu zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých 

věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí protože, jak již bylo výše uvedeno trvalé porosty 

patří do vlastnictví majitele pozemku a nelze je považovat za samostatnou věc a majiteli pozemku, 

jak z výše uvedeného vyplývá povinnost údržby. 

 

Mostní objekty sloužící jako podchody 

Zákon o PK v § 12 obsahuje taxativně výčet součástí a příslušenství pozemních komunikací. Jedná se o 

uzavřený výčet, který nelze výkladem zákona  rozšiřovat nad rámec jeho znění. Vzhledem k tomu, že 

zákon podchody jako součásti silnic ve výčtu neuvádí, nelze je za součásti silnic považovat. Podchody 

jsou zmiňovány pouze v souvislosti se stavbami místních komunikací. Ve smyslu § 12 odst. 4 je 

podchod samostatnou stavbou místní komunikace, nebo součástí místní komunikace a nemůže být 

dělen na část užívanou chůzí a část ostatní tj. stěny a strop. Součást místní komunikace je vše co 

slouží k zajištění jeho účelu, nelze ani u podchodu dospět k jinému závěru, že podchod bude vždy 

jako celek náležet vlastníku místní komunikace, kterým může být dle ustanovení § 12 zákona o PK 

pouze konkrétní obec. Pokud je konstrukce vozovky uložena na konstrukci jiné stavby, patří mezi 

součásti pouze tato vozovka ( § 12 odst. 2 zákona o PK). Pokud tedy vozovka silnice vede přes mostní 

objekty, které slouží jako podchody, je součástí pozemní komunikace pouze vozovka této silnice. 

Povinnost udržovat podchod je na příslušném vlastníkovi místní komunikace. 

 

Chodníky jako místní komunikace IV. třídy, jejich vlastnictví 

a zajišťování údržby. 

JUDr.František Hak 

 

Vážení kolegové, dámy a pánové, 

v poslední době se objevují různé výklady zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

v platném znění (dále jen zákon o PK), pokud jde o vlastnictví a zajišťování údržby chodníků.    
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Obdrželi jsme právní úvahu Svazu měst a obcí, ve které se snaží na výše uvedený problém odpovědět, 

samozřejmě jejich výklad je poplatný zájmu, který tento Svaz sleduje, tj. vyhnout se povinnosti nejen 

chodníky vlastnit, ale je i řádně udržovat.  

Ihned v úvodu svého vystoupení musím konstatovat, že právní názor Svazu měst a obcí je nepřesnou 

směsicí právních úvah, kterým mají dodat věrohodnost odkazy na judikaturu soudů. Z jejich 

stanoviska je především zřejmé, že vědomě či nevědomě nerespektují příslušná ustanovení zákona 

o PK a jeho prováděcí vyhlášky č. 104 /1997 Sb. (dále jen vyhláška). 

Zpracovateli  není zcela jasné: 

- kdo je vlastníkem samostatných chodníků a chodníků přiléhajících k průjezdním úsekům silnic 

obcemi.  

- dále uvádí, že vlastníkem chodníků může být jeho zhotovitel, 

- nakonec dospívá k názoru, že vlastníkem chodníku má být vlastník pozemku na němž je 

chodník vybudován.  

K předmětné problematice je nutné uvést, že zákon o PK v platném znění je předpisem speciálním 

(lex specialis) což znamená, že se užije přednostně ve věcech, které upravuje odlišně od obecných 

právních předpisů, tedy v daném případě občanským zákoníkem v platném znění.  

Tento zákon o PK v ustanovení § 9 odst. (1) deklaruje zcela jednoznačně vlastnictví pozemních 

komunikací, přičemž místní komunikace svěřuje do výlučného vlastnictví obcí.  I soudní judikatura se 

ustálila na výkladu, že vlastníkem místní komunikace může být jedině a pouze obec.  

Chodníky jsou v ustanovení § 12 odst. (4) zákona o PK definovány následujícím způsobem: „Pokud 

nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi místních komunikací též přilehlé 

chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště atd.......“   Z této citace pak jednoznačně 

vyplývá, že chodníky jsou vždy místními komunikacemi, a to buď: 

- samostatnými, což jsou všechny chodníky vedené podél průjezdních úseků silnic obcemi a 

dále chodníky vedené mimo místní komunikace I. II. nebo III. třídy, 

- nebo tvoří součást přilehlé místní komunikace. 

Prochází-li tedy obcí místní komunikace (I. II. nebo III. třídy) podél které jsou vybudovány přilehlé 

chodníky, jsou tyto chodníky součástí předmětné místní komunikace, a to přímo ze zákona. Nejsou 

proto samostatnou věcí v právním slova smyslu a jejich vlastníkem je bez ohledu na vlastnictví 

silničního pozemku této místní komunikace vždy vlastník předmětné stavby místní komunikace, tedy 

obec. Naopak prochází-li obcí silnice I., II. nebo III. třídy podél které jsou vybudovány přilehlé 

chodníky, pak tyto chodníky nejsou součástí průjezdního úseku dané silnice, ale jsou tzv. 

samostatnými chodníky. Podle ustanovení § 3 odst. (4) vyhlášky jsou tyto samostatné chodníky 

místními komunikacemi IV. třídy.  

Je zřejmé, že toto ustanovení prováděcího právního předpisu zpracovatel právního názoru Svazu 

měst a obcí zcela pominul. Z uvedeného vyplývá, že i tyto samostatné chodníky, jako místní 

komunikace IV. třídy, vlastní a může vlastnit pouze příslušná obec, a to opět bez ohledu na vlastnictví 

silničního pozemku na kterém se případně nacházejí. Zásadní nesprávnost stanoviska spočívajícího ve 

vývodu, že vlastník pozemku je i vlastníkem chodníku vyvrací nejen příslušná ustanovení občanského 

zákoníku, podle kterých není stavba  součástí pozemku, ale např. i ustanovení § 17 odst. (2) zákona o 

PK, kde je uvedeno, „jestliže byla zřízena stavba místní komunikace na cizím pozemku, je příslušný 

speciální stavební úřad oprávněn na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno pro existenci této 
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stavby na cizím pozemku“. Je tedy nepochybné, že zákon o PK rozlišuje vlastnictví stavby od 

vlastnictví pozemku. Takovýto závěr ovšem vyžaduje komplexní znalost zákona o PK, jelikož tento 

zákon ve svém ustanovení § 2 odst. (2) pojem stavba nepoužívá, ale ke škodě věci se pouze omezuje 

na pojem „dopravní cesta“. Tento legislativně nešťastný pojem pak dělá i značné problémy našim 

soudům a zejména z poslední doby jsou známy rozsudky, které jsou s tímto zákonem v  rozporu. Stačí 

pouze připomenout otázku mostů vybudovaných investorem např. nové dálnice z důvodů zachování 

křižující pozemní komunikace.   

  Z uvedeného je proto jednoznačně zřejmé, že od vlastnictví pozemku nelze odvíjet vlastnictví stavby 

chodníku, který na tomto pozemku spočívá. Právní logika je v těchto případech přesně opačná, tedy 

od vlastnictví stavby chodníku je třeba odvíjet i vlastnictví jeho silničního pozemku. Vlastník chodníku 

by proto měl být i vlastníkem pozemku pod tímto chodníkem. Pokud v určitých případech vlastníkem 

tohoto pozemku není a nemůže jej od dosavadního vlastníka získat dobrovolně, pak mu právě zákon 

o PK umožňuje získat oprávněnost umístění této stavby zřízením věcného břemene na pozemku 

jiného vlastníka. 

Pokládám za nutné v této souvislosti zdůraznit, že popsané právní vztahy jsou definovány přímo 

zákonem a proto veškeré úvahy a případné odvolávky na občanský zákoník nejsou správné, resp. jsou 

v rozporu s citovanými ustanovení zákona o PK. 

Z uvedeného právního rozboru jednoznačně vyplývá, že vlastníkem místní komunikace a tedy i 

samostatných chodníků nemůže být nikdo jiný než příslušná obec, která je současně povinna 

chodníky udržovat ve schůdném stavu a odpovídajícím stavebním stavu. 

Dle ustanovení § 27 odst. (3) zákona o PK „vlastník místní komunikace (tedy i chodníku) odpovídá za 

škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice 

atd. .......“ Z uvedeného vyplývá, že za schůdnost chodníků bez ohledu na to, zda jsou součástí místní 

komunikace nebo zda jsou samostatnými chodníky, tedy místními komunikacemi IV. třídy, odpovídá 

vždy příslušná obec a jak již bylo uvedeno, vlastnictví pozemku nemůže mít v těchto souvislostech 

relevantní právní význam.  

Právní názor, publikovaný Svazem měst a obcí tedy trpí zásadní vadou, že se na celou záležitost dívá a 

je formulován ryze z pohledu občansko právního. Z  tohoto důvodu nemohou být jeho závěry 

správné, jelikož  obecný právní předpis nelze nadřazovat nad předpis speciální, tedy nad zákon o PK. 

Pokládám za nutné v této souvislosti ještě uvést, že odvolávka Svazu měst a obcí na rozhodnutí 

Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 52/2002 není zcela korektní, jelikož se jedná o jediné rozhodnutí 

tohoto soudu, které bylo i následnými rozhodnutími překonáno. Skutečností je, že v této podobě již 

Nejvyšší soud obdobné rozhodnutí nevydal. 

Další úvahy zpracovatele o vlastnictví chodníků ze strany jeho zhotovitele, tedy že vlastníkem 

chodníků by byl jeho zhotovitel, pak již ponechávám bez komentáře neboť sám zhotovitel, dle 

příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění, obvykle 

vlastníkem zhotovované věci nebývá, ale tímto vlastníkem zpravidla bývá příslušný investor stavby 

chodníku.  

Z uvedeného je zřejmé, že vlastník silnice (tedy stát nebo kraj) nemůže být v žádném případě 

vlastníkem místních komunikací IV. třídy, tedy chodníků, neboť je jim zákonem svěřeno pouze 

vlastnictví dálnic, resp. silnic. Naopak zákon o PK svěřuje toto vlastnictví, jakož i následnou údržbu 

jednotlivým obcím, na jejichž území se takové místní komunikace nacházejí.  
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Vlastníci silnice, ať již jakékoli třídy, proto nemohou vynakládat finanční prostředky na úklid či údržbu 

chodníků, a to ani v těch případech, kdy se tato místní komunikace nachází na pozemku v jejich 

vlastnictví a v příslušnosti hospodaření pro ŘSD ČR nebo příslušné Správy a údržby silnic. Mám tedy 

na mysli případy, které nejsou do současné doby majetkoprávně, tedy pozemkově vypořádány. 

Konec konců obce své vlastnictví chodníků v praxi nijak nezpochybňovaly a bez jakýchkoli problémů 

obdobné případy řešily uzavřením darovací smlouvy, týkající se právě pouhého převodu pozemků, na 

kterých chodníky spočívají. 

Odlišným způsobem od uvedeného pravidla přistupuje zákon o PK k vlastnictví chodníků na mostech. 

Dle ustanovení § 12 odst. (1) písm. b) jsou součástí dálnice, silnice a místní komunikace mostní 

objekty, po nichž je komunikace vedena včetně chodníků na těchto mostech. Takový chodník 

v průjezdním úseku silnice je tedy součástí této silnice přímo ze zákona a je proto i ve vlastnictví 

vlastníka takové silnice. 

Podle ustanovení § 27 odst. (3) zákona ovšem „vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá 

za škody jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního 

úseku silnice“. Ze zákona mu tedy vyplývá tzv. objektivní odpovědnost za schůdnost všech chodníků 

na území obce, tedy i takových, které jsou situovány v průjezdním úseku silnice danou obcí. To ve 

svém důsledku znamená, že vlastník místní komunikace je odpovědný i za schůdnost chodníků 

umístěných na mostech silnice, která danou obcí prochází a jak ze zákona o PK vyplývá zcela bez 

ohledu na otázku vlastnictví takového chodníku. Je tomu tak samozřejmě pouze za splnění podmínek, 

že: 

- je situován na mostě silnice,  

- a tato silnice tvoří  průjezdní úsek danou obcí, 

Pro úplnost zbývá pouze zopakovat, že vlastníkem místních komunikací je dle ustanovení § 9 odst. (1) 

zákona o PK obec, na jejímž území se tyto místní komunikace nacházejí. 

 

 

Dopravní ostrůvky, jejich členění, význam a vlastnické vztahy s důrazem na 

ochranné ostrůvky. 

Ing. Bohuslav Paclík 

 

 Vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové, 

v roce 2009 se opětovně otevřela polemika mezi obcemi, kraji a ŘSD ČR ohledně funkce a vlastnictví 

tzv. ochranných dopravních ostrůvků. V této diskusi zaujalo stanovisko i Ministerstvo dopravy. 

V tomto stanovisku ze dne 3.11.2009 je vyjádřen právní názor, že ochranné dopravní ostrůvky jsou ve 

smyslu ustanovení § 12 odst. (1) písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

v platném znění (dále jen zákon o PK) součástí dálnice, silnice a místní komunikace. Dále je v tomto 

stanovisku uvedeno, že se dopravní ostrůvky dělí na ostrůvky  dělící, směrovací a ochranné.  

Se základním rozdělením těchto dopravních ostrůvků lze samozřejmě souhlasit, považuji však za 

nutné tuto problematiku doplnit a vyjasnit s ohledem na dikci zákona o PK, pokud jde o dálnic, silnici 
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a místní komunikaci a jejich součásti a příslušenství. Podle účelu se dopravní ostrůvky dělí na 

směrovací, dělící a ochranné. 

Zatímco ostrůvky dělící a směrovací slouží k oddělení protisměrných jízdních proudů, nebo naopak 

zajišťují směrové vedení jízdních proudů v oblasti křižovatky, pak ochranné ostrůvky jsou určeny 

k ochraně chodců.   

Účelem ochranných dopravních ostrůvků je tedy dle ČSN 736102 – projektování křižovatek 

pozemních komunikací, ochrana chodců a cyklistů. Dle ČSN 736100 - silniční názvosloví, je ochranný 

ostrůvek dopravním ostrůvkem určeným k ochraně chodců před jedoucími vozidly, přičemž jeho 

účelem je: 

- členit dlouhé přechody pro chodce na kratší úseky,  

- nebo může tvořit nástupní ostrůvek určený pro nastupování a vystupování cestujících. 

K takto stanovenému účelovému určení ochranných ostrůvků je třeba uvést, že v prvním případě 

nemohou ochranné ostrůvky plnit jinou funkci než ochranu chodců při přecházení vozovky po 

stanovených přechodech pro chodce. Ve druhém případě je pak jejich účel zcela zřejmý a není nutné 

jej blížeji specifikovat. 

Z hlediska zákona o PK jsou dopravní ostrůvky sice součástí dané komunikace, ale pouze tehdy, 

pokud sám tento zákon nestanoví jinak. Zcela jasně jsou ze součástí a příslušenství  silnice vyloučeny 

ochranné ostrůvky, které tvoří ostrůvky nástupní - viz. ustanovení § 14 odst. (2) písm. b) zákona o PK. 

Pokud jde o ochranné ostrůvky na přechodech pro chodce nemohou být z hlediska jejich funkce a 

účelu ničím jiným, než zařízením pro zabezpečení přechodů pro chodce. Jinými slovy tento ochranný 

ostrůvek plní zcela výlučně funkci zabezpečení přechodu pro chodce a je tedy zařízením pro 

zabezpečení tohoto přechodu.  

Pod pojmem zařízení je třeba chápat jakýkoliv předmět nebo věc, které byly vytvořeny lidskou 

činností a plní určitou funkci nebo účel. Můžeme hovořit například o kulturních zařízeních (divadla, 

kina), výrobních zařízeních (továrna, truhlárna) a dalších zařízeních mezi něž zcela nepochybně patří 

právě i dopravní zařízení (metro, železnice, ale i světelná signalizace). Mezi tato dopravní zařízení 

patří i zařízení pro zabezpečení přechodů pro chodce.     

Dle ustanovení § 12 odst. (4) zákona o PK jsou součástmi místních komunikací mimo jiné podchody a 

zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce. To znamená, že tato zařízení nemohou být 

přímo ze zákona součástí silnice i když jsou na jejich přechodech pro chodce umístěny, ale jsou, jak již 

bylo uvedeno, součástí dané (převáděné) místní komunikace, tedy obvykle samostatného chodníku, 

který je místní komunikací IV. třídy. 

Pro úplnost tohoto výkladu je nutné uvést, že sám zákon rozlišuje pojmy: 

- zařízení pro zajištění přechodů pro chodce, 

- zařízení pro zabezpečení přechodů pro chodce. 

V prvním případě se jedná o všechna zařízení, jejichž účelem je daný přechod prostorově vymezit a 

zajistit tak, aby všichni účastníci provozu byli dostatečným způsobem informováni o existenci daného 

přechodu. Právě do této skupiny zařízení patří řetězy a zábradlí, které zákon o PK uvádí ve svém 

ustanovení § 14 odst. (1)  písm. b). Ve druhém případě se pak jedná o účelová zařízení, určená 

k zabezpečení přechodů pro chodce, kterými mohou být pouze uvedené ochranné ostrůvky. 
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Na základě výše uvedeného právního rozboru problematiky zajištění a zabezpečení přechodů pro 

chodce je nutné konstatovat, že stanovisko Ministerstva dopravy plně nevystihuje v celém kontextu 

zákona funkci, účel a praktické užití dopravních ostrůvků a zejména pak ostrůvků ochranných. Dle 

našeho názoru jsou tyto ochranné ostrůvky jako zařízení pro zabezpečení přechodů pro chodce 

součástí převáděné místní komunikace a nikoli silnice na jejímž přechodu pro chodce jsou, resp. 

mohou být umístěny. Tento výklad pak přímo odpovídá platnému znění § 12 odst. (4) zákona o PK, 

ale i zcela logickým závěrům, kdy na existující přechod, který je vyznačen vodorovným dopravním 

značením a docházelo na něm k řadě střetů vozidel s chodci, bude umístěn ochranný ostrůvek. Je 

tedy zcela jasné, proč a z jakého důvodu je na toto místo ochranný ostrůvek umisťován. Nevyžaduje 

jej proto bezpečnost projíždějících vozidel, ale naopak bezpečnost přecházejících chodců. Nezáleží 

přitom na vlastním stavebním provedení, tedy zda je ostrůvek  pevně spojen s konstrukcí vozovky 

dané PK nebo je samostatnou stavební úpravou umístěnou na této vozovce. 

Pro názornost prezentovaného právního názoru a dokladaci jeho správnosti je možné uvést opačný 

příklad, kdy např. před zaústěním komunikací do okružní křižovatky jsou pro vedení dopravy obvykle 

umisťovány směrovací dopravní ostrůvky. V řadě případů pak po těchto ostrůvcích jsou vedeny 

přechody pro chodce. Přesto v takovýchto případech jsou tyto směrovací ostrůvky součástí dané 

komunikace i když současně plní i funkci ochranného ostrůvku z hlediska provozu chodců. Jejich 

základním účelem je ovšem usměrňování dopravy. 
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Dopravní modely sítě pozemních komunikací 

aneb „Potřebuje Česká republika e-viněty?“ 

prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., Fakulta dopravní, ČVUT 

Ing. Jakub Wosyka, Eltodo EG, a.s. 

 

Úvod 
V článku je popisována metoda rozvinutá v rámci výzkumného projektu Ministerstva obchodu a 

průmyslu SATEL, která umožňuje v reálném čase modelovat dopravu na silnicích a dálnicích. Tento 

model umožňuje i rychlé odhadování pozic dopravních excesů. Principiální výhodou je, že metoda 

nevyžaduje instalaci dodatečných dopravních senzorů na komunikace, ale využívá údajů z tzv. 

plovoucích vozidel, tedy vozidel vybavených satelitním systémem pro určování pozice GPS se 

schopností přenášet tyto údaje v reálném čase sítí GSM. Podstatné na této myšlence je, že není 

nutné vybavovat systémem GPS/GSM speciální „měřící“ vozidla, ale je možné využívat data z vozidel, 

kterými jsou vybavena komerční vozidla mnoha organizací pro zaznamenávání tzv. knihy jízd. 

Na druhé straně je v článku zpochybněna idea nevýhodné investice do tzv. e-vinět, která je 

zdůvodňována právě možností vytvoření dopravního modelu. Tuto myšlenku opakovaně kritizovala 

expertní skupina ministra dopravy, zpochybnila ji skupina poslanců, ale přesto byla prosazena v 

březnu 2010 v Parlamentu České republiky představiteli dvou politických stran. 

Možnosti modelování dopravy 

Dopravní model 

Co je vlastně míněno dopravním modelem: základy teorie dopravních modelů byly položeny již ve 

30létech minulého století. Od té doby jsou známy makroskopické modely vyjadřující nelineární 

závislosti mezi třemi veličinami – intenzitou dopravy, hustotou a rychlostí. 

Moderní pojetí modelů vychází samozřejmě ze vztahů mezi těmito parametry, ale snaží se popsat 

úsek komunikace stavovým modelem, který vyjadřuje chování dopravního proudu v čase a prostoru, 

lit. *1+. Snahou je sledovat po celém úseku dynamický vývoj sledovaného parametru, což umožní, 

například při jeho skokové změně, odhalit dopravní exces. 

Pokud je znám minulý vývoj parametru, je možné poměrně jednoduchými matematickými metodami 

předvídat poměrně spolehlivě další vývoj a to až v horizontu desítek minut. Pak mluvíme o tzv. 

prediktivních modelech. 

Ideální dopravní model pro liniové komunikace je tedy takový, který spojitě podél komunikace měří 

dopravní parametry, predikuje jejich vývoj, např. na dalších 30 minut, ale zároveň umí pouze s malým 

zpožděním identifikovat významné změny jednoho či více parametrů. 

Situace v České republice 

V naší republice jsou v přípravě, či se již realizují projekty, jejichž součástí jsou subsystémy dopravní 

telematiky, ať se již jedná o připravovanou rekonstrukci dálnice D1 z Prahy do Mirošovic, dopravní 

systém okolo Brna, či budovaný jihovýchodní segment Silničního okruhu okolo Prahy. 
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U těchto liniových staveb je obvyklé, že projektanti v jistých vzdálenostech, většinou v 

mezikřižovatkových úsecích umisťují dopravní detektory, které v pravidelných časových intervalech, 

většinou pěti-minutových, předávají agregovaná dopravní data do nadřazeného systému. 

Takto navržený systém může být bez problémů použit pro účely dopravní statistiky, tedy off-line, ale 

již s jistými omezeními pro primární účel, pro který je budován - tím je tvorba dopravního modelu v 

reálném čase pro řízení dopravy, či včasnou automatickou identifikaci dopravních excesů. Základním 

omezením je, že je nutné, z ekonomických důvodů umisťovat dopravní detektory v jistých, většinou 

dosti značných, vzdálenostech. Například v Holandsku umisťují detektory na zatížené komunikace v 

blízkosti měst ve vzdálenostech nepřesahujících 500 m. Tohoto stavu u nás nemůžeme, ale ani snad 

nechceme docílit. Důvodem jsou kromě investičních nákladů na detektory měřící minimálně intenzitu 

a rychlost dopravy i následné provozní náklady. Intrusivní detektory typu indukčních smyček se 

přerušují působením vozidel, neintrusivní detektory, jako je videodetekce se musí čas od času 

adjustovat a čistit. 

S jistým omezením, daným tím, že detektory jsou ve větších vzdálenostech, lze sofistikovanými 

matematickými postupy odhadovat dopravní model pro celou komunikaci a hlavně odhadovat vznik 

dopravního excesu. Platí, že čím jsou detektory blíže u sebe, tím je spolehlivost a rychlost odhadování 

vyšší. V současné době však není v naší republice systémově aplikováno automatické vyhodnocování 

excesů založené na dopravních detektorech. Informace o nehodách jsou založeny na „řídkém“ 

kamerovém systému a hlášení řidičů. Výjimkou jsou tunely, kde je provoz a tím i jakékoli zastavení 

identifikováno povinně videodetekcí. Pro dálnice a silnice vyšších tříd dokonce neexistuje předpis, jak 

by měly být systémy pro odhadování dob jízdy či dopravních excesů navrhovány. 

Algoritmy pro detekci excesů lze rozdělit na plně automatické a algoritmy pracující s asistencí 

člověka. Automatické algoritmy identifikují incident, pokud měřená data splní jisté podmínky. Ne-

automatické algoritmy jsou založené na lidském úsudku, často podporovaném počítačovým 

návrhem. 

V dalším textu jsou uvedeny možnosti doplnění modelu o spojité údaje získané z tzv. plovoucích 

vozidel. 

Plovoucí vozidlo 
Plovoucí vozidlo je v moderních inteligentních dopravních systémech významným a do určité míry 

nenahraditelným prvkem. Ještě před několika lety bylo využívání plovoucího vozidla výsadou 

dopravních inženýrů, kteří pomocí měřícího monitorovali jeho pohyb v dopravním proudu. Princip 

měření spočíval v zásadě v kontinuálním záznamu času, rychlosti a trasy vozidla. Tento záznam byl 

uložen v záznamovém médiu ve vozidle. 

V současné době jsou již téměř standardně vybavovány satelitním systémem pro určování pozice i 

vozidla střední cenové třídy. Satelitní přijímač GPS, digitální mapa a algoritmy pro eliminaci 

nepřesnosti GPS (Map Matching Algorithm) umožňují spolehlivé navigování. V případě doplnění o 

systém dopravního vysílání RDS-TMC je možné i dynamické navigování změnou trasy, v případě 

dopravních problémů. 

Kromě této aplikace existuje velká flotila vozidel, která nejenom monitorují svou pozici, ale vysílají 

svou pozici do centra. Jedná se převážně o firemní vozidla a on-line monitoring pozic firemních 

vozidel slouží například ke kontrole a optimalizaci jejich tras. Prvotní úvahy o pravděpodobné nízké 

penetraci těchto vozidel v běžném provozu se ukázaly jako liché, viz následující kapitola. 
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Tato vozidla jsou tedy vybavena pozičním satelitním systémem GPS a pro přenos signálu do centra 

využívají převážně GPRS přenosy. Jedná se tedy o skutečná plovoucí vozidla (FC – Floating Cars) v 

dopravním proudu. 

 

Оbr. 1: Princip FC pro záznam své pozice (zdroj projekt GALILEO, Eltodo EG) 

Běžný GPS modul je schopen měřit souřadnice pozice na Zemi (zeměpisnou šířku a délku) s 

průměrnou chybou 10-30 m. Dále pak měří rychlost pohybu, směr pohybu (azimut) a přesný čas 

zaměření. Zaměření lze provádět s frekvencí běžně okolo 1 Hz (jedenkrát za s), i když na trhu již jsou 

dostupné zařízení pracující s frekvencí i 4 Hz. 

Dopravní model liniových komunikací 

Teoretický přístup 

 

V rámci projektu SATEL, viz lit. *3+, byla vypracována základní teorie pro spojité modelování 

dopravního proudu založená na fúzování dat statických dopravních detektorů a pozičně proměnných 

dat plovoucích vozidel. Jedna se o heterogenní data, která integruje nově navržený hybridní model, 

který tvoří dva zásadní moduly. První využívá dat z dopravních detektorů, které jsou umístěny na 

komunikaci. Mohou to být indukční smyčky či některý z neintrusivních detektorů, jako jsou 

ultrazvukové, mikrovlnné či infra detektory. Detektory musí měřit alespoň dva dopravní parametry –  

 

intenzitu a rychlost či obsazenost. Čím blíže jsou u sebe, tím je spolehlivost a rychlost odhadování 

dopravních excesů vyšší. Pokud jsou detektory umístěny na mezikřižovatkovém úseku ve vzdálenosti 

několika kilometrů s vjezdem a výjezdem mimo oblast detekce je kvalita získaných odhadů 

nesrovnatelně horší a to i při velmi dobrých algoritmech. 
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Pro získání lepších odhadů je druhý modul tvořen údaji z firemních vozidel, která jsou monitorována 

systémem GPS/GSM (plovoucími vozidly). Tato vozidla představují vlastně „měřící“ vozidla, která 

přesně a v reálném čase sledují jízdu v dopravním proudu. 

Hybridní model byl úspěšně ověřován pro Jižní spojku v Praze, kde fúzoval data z videodetekce 

(intenzitu a obsazenost) a údaje z plovoucích vozidel. Při modelování provozu na dálnici mezi Prahou 

a Mirošovicemi neměli řešitelé k dispozici údaje z těch několika detektorů, které jsou dosud 

instalovány, a proto bylo nutné využít jen jednu komponentu modelu a to hodnoty z plovoucích 

vozidel. 

Dopravní model dálnice D1 

 

V dalším textu je popsán pouze zlomek z řady měření, která poskytují FC. Jak bude vidět, 

monitorování dopravního proudu je v denních hodinách naprosto spolehlivé a odhalí jakékoli 

anomálie. 

Řešitelé měli k dispozici data z plovoucích vozidel, které spravuje pouze společnost Secar Bohemia, 

a.s. Kromě této společnosti FC vlastní a provozuje celá řada dalších společností (Telefonica, Eltodo EG 

apod.). I pro skupinu vozidel 

Secar Bohemia jsou výsledky velmi povzbudivé. Průměrný počet vozidel, která projela během 

jednotlivých pětiminutových intervalů jsou v grafu na Obr. 2. Z grafů lze vyčíst, že v pracovní dny 

sleduje počet plovoucích vozidel přibližně variace dopravy a ve špičkových ranních a odpoledních 

hodinách je identifikováno 4-5 % FC vozidel v pětiminutovém intervalu. Z grafů vyplývá, že dopravu 

lze tímto způsobem modelovat od cca 4 hodiny ráno do 18 hodiny večer v pracovní dny. V nočních 

hodinách a o víkendu je počet plovoucích vozidel podstatně menší (údaje jsou z května 2009). 
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Оbr. 2: Průměrný počet průjezdů plovoucích vozidel na dálnici D1 za 5 minut 

Praktické využití těchto dat a dopravní model pro úsek dálnice mezi 32 a 18 km směrem od Mirošovic 

a to v době kdy u Mirošovic byl ve směru na Prahu uzavřen jeden jízdní pruh je na Оbr. 3. Jedná se o 

tzv. L-t diagram znázorňující trajektorii vozidel v čase. Na vodorovné ose je vyznačen čas v hodinách a 

na svislé ose je vzdálenost vozidla od Prahy. 

Vozidla přijíždějící od Brna nemají, až do zhruba páté hodiny, žádný problém a pouze začínají mírně 

zpomalovat, což se projevuje v grafu menším sklonem. Od této hodiny se až do deseti hodin formuje 

kolona, jejíž délka dosahuje od osmé hodiny již až na třicátý kilometr. Z grafu je pěkně vidět fenomén 

nazývaný šokové vlny, lit. *1+. Rychlost šokové vlny šířící se proti směru jízdy je dána směrnicí 

rychlosti narůstání kolony a je v tomto případě asi 3,2 km.h-1. 

Po desáté hodině se kolona velmi rychle vyprazdňuje a vozidla projíždí pouze s malým omezením 

rychlosti daným dopravním značením. 

 



~ 20 ~ 
 
 

 

Оbr. 3: Diagram dráha-čas (L-t) pro úsek od Mirošovic směrem ku Praze 

Další efektní a užitečné zobrazení je na dalším obrázku. Jedná se vlastně o 3D zobrazení, kde je na 

pomyslné ose z je rychlost plovoucího vozidla. Jednotlivé body v grafu jsou pozice vozidel v čase, 

včetně aktuální rychlosti, která je vyznačena barevně dle barevné škály v legendě. Tento L-t diagram 

znázorňuje dopravní situaci 20. května 2009 a to až do 5. kilometru u Prahy. Kromě již analyzované 

situace u Mirošovic lze vysledovat, že se snížila rychlost po 9 h okolo sedmnáctého kilometru před 

výjezdem na Stránčice a vznikla tam zhruba kilometrová kolona, která se po dvaceti minutách 

rozptýlila. 

Nízké rychlosti, které v grafu nemění svou polohu (horizontální řez v grafu), vyznačují polohu nájezdů 

a sjezdů na  dálnici. Například na dvanáctém kilometru je křižovatka u Modletic a z grafů je patrné, že 

rychlost v oblasti křižovatky klesala pravidelně pod 60 km.h-1, což znamená, že zde byla téměř po 

celý den doprava nestabilní, charakterizovaná šokovými vlnami, které jsou významným potenciálním 

zdrojem nehod. Tento jev je dán patrně velkými intenzitami dopravy před Prahou. 
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Оbr. 4: Diagram dráha-čas s vyznačením rychlostí od 35 do 5 kilometru 

(Ne)význam elektronických vinět 
 

Jak již bylo řečeno expertní skupina ministra dopravy hodnotí aplikaci e-vinět, která je stále 

připravována, jako krajně nevýhodnou pro Českou republiku a to z několika důvodů. Jedním, ale ne 

primárním, důvodem je cena provozování systému vinět, který významně sníží ekonomiku výběru 

oproti stávajícím známkám. V současné době tvoří náklady na dálniční známky asi 10% vybírané sumy 

z osobních vozidel. Po zavedení vinět se účinnost sníží na hodnoty okolo 30%. 

Dalším důvodem je, že se u nás připravuje druhá etapa mýta spočívající propojení současného 

mikrovlnného systému se satelitními jednotkami. Jedná se o tzv. hybridní systém, kdy centrální 

systém vyhodnocuje palubní jednotky mikrovlnného systému a má otevřené rozhraní pro připojení 

satelitních palubních jednotek a to jednotek různých dodavatelů, což je základem pro vytvoření 

konkurenčního prostředí. Odůvodněně lze předpokládat, že cena satelitních palubních jednotek 

klesne v několika málo letech tak, že nebude problém s nimi vybavit jakékoli vozidlo, viz cenový vývoj 

mobilních telefonů. 

Základním argumentem proti zavedení je doslova prezentované nesmyslné zdůvodněni. Zastánci 

zjednodušeně řečeno říkají – pokud budeme monitorovat vozidla na branách mýtného systému, 

budeme mít dokonalý dopravní model, který odhalí dopravní problémy. Jejich odstraněním se sníží 
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ekologické ztráty za stání v kolonách, klesnou nehody, doprava bude plynulá, takže vyčísleno – 

zavedením systému se ušetří miliardy. Patrně úmyslně nemluví o tom, že současný dálniční systém 

neposkytuje možnost, jak dopravní problémy na dálnici regulovat. Těch několik instalovaných 

informačních tabulí není určeno k regulaci, ale jsou skutečně jen informačními zdroji. Pokud by se 

dopravní proud měl regulovat, musí se instalovat systém liniového řízení známý z Německa, kdy jsou 

v pravidelných odstupech umístěny portály se značkami B20a omezujícími rychlost. Takovýto systém 

se buduje v místech nejvyšších hustot dopravy, stojí stovky milionů a nepotřebuje dopravní data, 

protože má vlastní senzory. 

Pokud se týká argumentace o nutnosti vytvářet dopravní model založený na údajích z mýtného 

systému. V předchozích kapitolách je doložen již dnes fungující systém, který spojitě poskytuje 

dopravní parametry, ale rozprostírá se nad celou dopravní sítí, na rozdíl od současného mýtného 

systému, který čítá cca 1200 km dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. Je zde instalováno cca 

236 portálů měřících v diskrétních místech vzdálených v průměru mezi 8 až 10 km projíždějící vozidla. 

Závěr 

Článek ukazuje obrovskou možnost, kterou poskytují plovoucí vozidla pro monitorování dopravy nad 

dopravní sítí v České republice. Tento systém je v provozu a z hlediska státu je pouze nutné vyjednat 

obchodní model pro poskytování dopravních dat a integrovat ho do národního systému. 

Dále je v článku poukázáno na nesmyslnou argumentaci, která provází snahu zavedení elektronických 

vinět pro osobní vozidla. 

Literatura 
[1] Kerner B.: The Physics of Traffic, Springer, Germany, 2004, pp. 682, ISBN 3-540-20736-3 

*2+ Přibyl P., Mach R.: Řídící systémy silniční dopravy, skripta FD, vyd. nakladatelství ČVUT, 

Praha, 2003 

*3+ Wosyka J.: Využití plovoucích vozidel pro management dopravy, VZ 266-2008-1930, Eltodo EG, 

Praha, 2008, str. 31 
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Skúsenosti so zavedením e-mýta na Slovensku 

Pavol Kirchmayer 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 

Námestie slobody 6 
P.O. BOX 100 

810 05 Bratislava 
pavol.kirchmayer@telecom.gov.sk 

 

Výrazný nárast automobilovej dopravy v poslednom období a potreba urýchlenia dostavby diaľničnej 

siete, strategicky dôležitej pre rozvoj zaostalých regiónov Slovenska, si vyžiadalo zmenu dopravnej 

politiky v oblasti spoplatnenia cestnej infraštruktúry. Systém časovo obmedzenej nálepky za použitie 

vybraných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest zavedený od roku 1996 umožňoval len čiastočné 

pokrytie výdavkov na údržbu, opravy a na novú výstavbu. V súlade s legislatívou platnou v štátoch EU 

boli ročné nálepky pôvodne pre 5 kategórií vozidiel zmenené od roku 2002 len na tri kategórie do 3,5 

t, od 3,5 do 12 t a nad 12 t pre ročné a krátkodobé nálepky a jednodňové nálepky pre vozidlá nad 3,5 

t. Výrobu a distribúciu nálepiek zabezpečovalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, od 

roku 2005 Národná diaľničná spoločnosť. V roku 1996 bolo spoplatnených 200 km diaľnic, v roku 

2009 už 360 km diaľnic, 173 km rýchlostných ciest a 560 km ciest I. triedy.  

Príprava zavedenia elektronického výberu mýta 
 
V roku 2002 vláda SR uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií predložiť na rokovanie vlády 

návrh koncepcie zavedenia systému elektronického výberu mýta pre ťažké nákladné vozidlá nad 12 

ton harmonizovaný s členskými štátmi Európskej únie, v prvej etape do roku 2004 s predpokladom 

rozšírenia aj pre ostatné motorové vozidlá po roku 2007. Vzhľadom na schválenie smernice 

38/2004/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej 

dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Eurovignette), bolo rozhodnuté o príprave 

elektronického výberu mýta v súlade so smernicou na vybraných úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest 

a  a paralelných ciest I. triedy, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete, 

alebo ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete. Tieto zásady a podmienky boli potvrdené v 

záveroch spracovaných štúdií realizovateľnosti elektronického výberu mýta v SR (ISIS-EGOS  Connect, 

VUD Žilina  Alfa 04), ktoré poukazovali na nutnosť zabránenia odklonu z diaľnic primeraným 

spoplatnením súbežných ciest I. triedy. 

Legislatíva 
 

Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných 

komunikácií bol schválený v decembri 2006. Zákon stanovil rozsah práv a povinností užívateľov 

vymedzených ciest, ich správcov a orgánov štátnej správy. Správcom výberu mýta bola ustanovená 

NDS, a.s. Zákon  upravuje okruh vozidiel platiacich užívateľov na vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 

3,5 t, pričom za vozidlá do 3,5 t zostáva naďalej povinnosť úhrady za užívanie vymedzených úsekov 

diaľnic a ciest formou zakúpenia nálepky. Zákonom bola transponovaná smernica 2004/52/ES 

Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych 

systémov v spoločenstve a smernica2006/38/ES. Elektronický mýtny systém môže využívať 

technológiu satelitného určenia polohy, mobilnej komunikácie podľa normy GSM – GPRS, 
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mikrovlnové technológie 5,8 GHz a ich kombinácie. K stanoveniu prejdenej vzdialenosti, výšky mýta, 

automatického odúčtovania mýta a pre umožnenie elektronickej kontroly platby mýta je povinné 

umiestnenie palubného zariadenia vo vozidle. Spracovanie určitých osobných údajov využívaných pre 

určenie výšky mýta a zúčtovanie musí byť v súlade s pravidlami ochrany slobody a základných práv 

súkromia v zmysle smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES. Zákon ustanovuje výšku pokút za priestupky 

a správne delikty za nesplnenie podmienok výberu mýta a používania palubnej jednotky. Za 

priestupok sa uloží pokuta v blokovom konaní vo výške 1 655 eur v priestupkovom konaní vo výške 2 

655 eur a za správny delikt až 16 595 eur. Na kontrolu plnenia povinností súvisiacich s platením mýta 

bola zákonom zriadená mýtna polícia ako samostatná zložka Železničnej polície.  

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z. novelizované Nariadením vlády Slovenskej 

republiky č. 586/2009 Z. z. ustanovuje spôsob výpočtu mýta a výšku sadzby mýta za 1 km 

vymedzeného úseku cesty, vypočítané podľa prílohy III smernice 2006/38/ES. Určenie úrovní 

vážených priemerných mýt, jednotkové hodnoty a iné parametre, ktoré boli použité na výpočet 

rôznych nákladových položiek a percentuálny podiel nákladov, boli oznámené Európskej komisii štyri 

mesiace pred začatím výberu mýta.  

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest  

 euro/km bez DPH 

  Kategória vozidla EURO 0 - II EURO III. EURO IV, V, 

EEV 

Nákladné 

vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0,093 0,086 0,083 

12 t a viac ● 2 nápravy 0,193 0,183 0,179 

● 3 nápravy 0,202 0,193 0,189 

● 4 nápravy 0,209 0,199 0,196 

● 5 náprav  0,206 0,193 0,186 

BUS 3,5 t – do 12 t 0,060 0,050 0,030 

12 t a viac 0,110 0,100 0,060 
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Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy  

 euro/km bez DPH 

  Kategória vozidla EURO 0 - II EURO III. EURO IV, V, 

EEV 

Nákladné 

vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0,070 0,063 0,063 

12 t a viac ● 2 nápravy 0,146 0,136 0,136 

● 3 nápravy 0,153 0,146 0,143 

● 4 nápravy 0,156 0,149 0,146 

● 5 náprav  0,153 0,146 0,143 

BUS 3,5 t – do 12 t 0,040 0,030 0,020 

12 t a viac 0,080 0,070 0,040 

BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča 

 

Vyhláška MDPT SR č. 388/2009 Z. z. ktorou sa vydáva Mýtny poriadok ustanovuje podrobnosti o 

právach a povinnostiach prevádzkovateľa a vodiča vozidla podliehajúceho mýtu, vozidla 

oslobodeného od mýta, správcu výberu mýta a ním poverenej osoby.  

Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest, uzatvára Správca výberu mýta (NDS, a.s.) a 

prevádzkovateľ vozidla alebo iná osoba na to oprávnená. Ustanovuje podrobnosti o spôsobe a 

podmienkach úhrady mýta a preukazovaní úhrady mýta, v režime predplateného mýta (obdoba 

predplatenej karty u mobilných operátorov), v režime následného platenia mýta  v pravidelných 

zúčtovacích obdobiach (obdoba paušálu u mobilných operátorov). 

Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky uzatvára prevádzkovateľ mýtneho systému 

s prevádzkovateľom vozidla. Táto zmluva upravuje všetky podmienky poskytnutia palubnej  jednotky 

(OBU), podmienky jej užívania, umiestnenia, inštalácie, pripojenia, obsluhe, prevádzke, technických 

špecifikáciách a o postupoch riešenia osobitných prípadov a porúch.  

Vyhláška MDPT SR č. 470/2009 Z. z. ustanovuje vymedzenie úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 

I. triedy s elektronickým výberom mýta. Návrhom vyhlášky sa určuje vymedzenie vybraných 397,08 

km úsekov diaľnic, 173,82 km rýchlostných ciest a 1454,46 km úsekov ciest 1. triedy, spolu 2025,36 

km. V tejto dĺžke nie sú zahrnuté cesty prechádzajúce cez zastavané územie miest a obcí. 
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Vyhláška MDPT SR č. 389/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o doklade na preukazovanie 

osoby poverenej výkonom kontroly elektronického výberu mýta ustanovuje náležitosti preukazu, 

tvaru, umiestnenia fotografie a textu s vymedzením oprávnení osoby poverenej výkonom kontroly. 

Proces verejného obstarávania 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., správca výberu mýta podľa zákona č. 25/2007 Z. z. o 

elektronickom výbere mýta, bola poverená verejným obstarávaním zhotoviteľa a prevádzkovateľa 

systému. Verejná súťaž na poskytovateľa „Komplexnej služby elektronického výberu mýta“ bola 

vyhlásená dňa 27.9.2007. Služba elektronického výberu mýta zahŕňa zabezpečenie dizajnu a 

vybudovanie technológie pre poskytovanie Služby, výkon prevádzkovania, údržby, obnovy a rozvoja 

technológie Služby. Do verejnej súťaže sa prihlásilo 8 záujemcov (skupín), na základe vyhodnotenia 

splnenia podmienok účasti a po uplatnení revíznych postupov boli vylúčení traja, piati predložili 

ponuky, ktoré boli otvorené 13. 3. 2009. Víťazné konzorcium Ibertax – Santoll založilo spoločnosť 

SkyToll, a.s., s ktorým podpísala NDS, a.s. 13. 1. 2009 zmluvu na poskytovanie komplexnej služby 

elektronického výberu mýta v SR od 1. 1. 2010. 

Komplexná služba elektronického výberu mýta 

Pre motorové vozidlá od 3,5 t je povinnosť registrácie v sieti zákazníckych miest, ktorú tvorí 8 

kontaktných miest vo všetkých krajských mestách a  94 distribučných miest označených logom služby 

emýto na vybraných čerpacích staniciach a hraničných priechodoch. Na základe uzatvorenej Zmluvy o 

poskytnutí palubnej jednotky s prevádzkovateľom systému a po inštalácii palubnej  jednotky vo 

vozidle je možné užívať vybrané úseky spoplatnené mýtom. Správny výber mýta a kontroly údajov 

pre správny výpočet mýta zabezpečujú stacionárne, prenosné a mobilné kontrolné zariadenia. 
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Stacionárny kontrolný systém pracuje 24 hodín denne, pričom automaticky identifikuje všetky vozidlá 

u ktorých výber mýta neprebehol alebo prebehol iba čiastočne. V prípade vzniku nezrovnalosti je 

ihneď automaticky informovaná mobilná kontrola. Mobilnú kontrolu vykonávajú pracovníci Mýtnej 

polície, ktorí majú zo zákona oprávnenie zastavovať identifikované vozidlá, overiť nezrovnalosti a 

v prípade ich potvrdenia požadovať pokutu, zahájiť správne konanie alebo vymerať a vybrať 

dodatočné mýto, prípadne vozidlo odstaviť. Systém uchováva údaje o nezrovnalostiach, takže vozidlu 

hrozí zadržanie aj s časovým odstupom po vzniku nezrovnalosti alebo porušenia pravidiel mýtneho 

poriadku. 

Podrobné informácie o elektronickom výbere mýta sú dostupné: 

na zákazníckej linke: + 421 2 35 111 111,  

na internetovom portáli www.emyto.sk 

Zmeny legislatívy po zavedení elektronického výberu mýta 

Protesty autodopravcov a nedostatky v systéme si vynútili novelizáciu legislatívy a všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta: 

- novela č. 31/2010 znížila pokutu z 2 655 na 160 eur, v blokovom konaní z 1655 na 120 eur, účinnosť 

od 1. 2. 2010. 

Nariadenie vlády SR č. 350/2007 Z. z ,ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta: 

- novela NV SR č.586/2009 Z. z. znížila sadzby autobusov, pre EURO 0,I II o 40%, EURO III o 46 % 

a EURO IV,V o 68 %, účinnosť od 1. 1. 2010. 

Vyhláška MDPT SR č. 388/2009 Z. z. ktorou sa vydáva Mýtny poriadok:  

- novela č. 1/2010 Z. z. zaviedla tranzitné úseky ciest, s platbou mýta na tranzitných hraničných 

priechodoch tzv. ticketing, účinnosť od 12. 1. 2010,  

- novela č. 27/2010 Z. z. ustanovila platbu mýta za prejdenie len celého úseku do 46 hodín, účinnosť 

od 1. 2. 2010. 

Vyhláška MDPT SR č. 470/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky s elektronickým výberom: 

- novela č. 10/2010 Z. z. zrušila spoplatnenie na 76 úsekoch v intravilánoch miest, účinnosť od 14. 1. 

2010.  

- novela č. 26/2010 Z. z. zvýšila počet úsekov z 826 na 1000, účinnosť od 1. 2. 2010. 

 

Záver  

Napriek nedostatkom v prvých dňoch prevádzky elektronického výberu mýta a opakovaným 

protestom autodopravcov bolo za prvé dva mesiace prevádzky zaregistrovaných v systéme 138 000 

vozidiel s výnosom z výberu mýta 12 836 507,91 eur. 
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Vizualizace míst nehod a nehodová situace 

v roce 2009 

Pplk. ing. Josef TESAŘÍK, Ředitelství služby dopravní policie, Policejní presidium ČR 

 

V roce 2009 Policie ČR šetřila celkem 74 815 nehod, při kterých bylo 832 osob usmrceno, 3 536 těžce 

zraněno a 23 777 osob zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 4 981,09 mil. Kč. V 

porovnání s rokem 2008 zaznamenáváme pokles u všech základních ukazatelů nehod, a sice: 

 

 počet nehod o 85 561, tj. o 53,4% 

 počet usmrcených o 160 osob, tj. o 16,1% 

 počet těžce zraněných o 273 osob, tj. o 7,2% 

 počet lehce zraněných o 999 osob, tj. o 4,0% 

 odhad hmotné škody o 2 760,4 mil. Kč, tj. o 21,1%. 

Vývoj následků nehod v roce 2009 byl velmi příznivý, neboť zaznamenáváme významný pokles počtu 

usmrcených a zraněných osob a vysoký je i pokles počtu nehod, který lze především přisoudit 

legislativní změně, která od 1.ledna 2009 změnila „hranici“ povinnou pro hlášení nehody policii 

z původních 50 000 Kč na 100 000 Kč. 

 

Počet nehod v roce 2009 je od roku 1990, když nejvíce nehod bylo v roce 1999 (225 690 nehod). 

 

Počet usmrcených v roce 2009 je nejnižší od roku 1990. Nejvíce usmrcených bylo v roce 1994, kdy 

zahynulo 1 473 osob a tzn., že počet usmrcených v  roce 2009 je oproti roku 1994 nižší o 641 osob (tj. 

téměř o 44%). Za posledních 49 let bylo méně usmrcených jen čtyřikrát (v roce 1984 – 786 osob; 

v roce 1986 – 768 osob; v roce 1987 – 766 osob a v roce 1988 - 810 osob). Poprvé od roku 1990 se 

počet usmrcených „dostal pod hranici“ 900 osob. V období od roku 1970 byl srpnový a zářijový počet 

usmrcených osob nejnižší a prosincový druhý nejnižší. 

 

Počet těžce zraněných osob je od roku 1990 nejnižší; nejvíce těžce zraněných bylo v roce 1997 (6 632 

osob). Roční počet těžce zraněných se přiblížil k  hranici 3 500 osob, kterou jen lehce překročil (o 36 

osob). 

 

Počet lehce zraněných osob je za posledních 20 let 3. nejnižší. Nejvíce lehce zraněných bylo před 13 

lety - v roce 1996 (31 296 osob) a naopak nejméně v roce 1991 – „jen“ 22 806 osob. 
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V následující tabulce je uvedena závažnost nehod u vybraných druhů vozidel. 

 

Druh vozidla závažnost 

nehod rok 

2009 

Malý motocykl 13 

Motocykl 38 

Osobní automobil 13 

Nákladní automobil 11 

Autobus 14 

Traktor 18 

Jízdní kolo 20 

 

Nejhorší ukazatel je u motocyklů, kde na 1 000 nehod připadá 38 usmrcených osob. Průměrná 

hodnota tohoto ukazatele v České republice v roce 2009 představuje 11,1 usmrcených osob 

připadajících na 1000 nehod. Pro porovnání uvádím, že u nehod zaviněných chodci má tento ukazatel 

hodnotu 25 usmrcených. 

 

V následující tabulce je uvedeno členění nehod a počtu usmrcených osob v závislosti na objemu válců 

osobních automobilů v roce 2009. Počet nehod byl nižší u všech uvedených kategorií. Obdobný vývoj 

je i v následcích nehod, neboť více usmrcených zaznamenáváme pouze v objemové třídě 2 až 3 litry 

(o 13 osob, tj. o 12%). Největší absolutní pokles je u nehod zaviněných řidiči osobních automobilů 

objemové třídy 1,1 až 1,4 litru (o 67 osob, tj. o 27,3%).  

 

Osobní automobily 

objemová třída - rok 2009 

Počet 

nehod 

tj. % Počet 

usmrcených 

tj. % Rozdíl 

usmrcených 

do 1 l 1 176 2,7 20 3,6 -8 

1,1 až 1,4 15 940 36,1 178 31,8 -67 

1,5 až 1,9 18 068 40,9 232 41,5 -63 

2 až 3 8 399 19,0 122 21,8 13 

nad 3 litry 594 1,3 7 1,3 -2 
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V následující tabulce je uvedeno porovnání počtu nehod a jejich následků podle roku výroby 

osobních automobilů. Z tabulky je patrný poměrně nízký počet nehod zaviněných řidiči vozidel 

vyrobených před rokem 1980 a tento počet se v porovnání s rokem 2008 dále snížil.  

 

Rok výroby; 

r. 2009 

nehody Počet  

usmrcených 

Počet 

usmrcených,rozdíl 

2005 - 09 11 538 93 7 

2000 -04 10 604 110 -14 

1995 - 99 13 243 218 -11 

1990 - 94 5 868 82 -77 

1985 - 89 2 042 35 -31 

1980 - 84 256 6 -5 

před r. 1980 222 7 3 

nezjištěno 410 8 1 

 

Nejvyšší podíl na počtu usmrcených osob (39%) mají řidiči osobních automobilů vyrobených 

v rozmezí let 1995 až 1999. Druhou nejčetnější skupinu pak tvoří nehody vozidel vyrobených v letech 

2000 až 2004, jejichž řidiči se na počtu usmrcených se podílejí bezmála 20%. Závažnost nehod (= 

počet usmrcených připadajících na 1 000 nehod) je nejvyšší u vozidel vyrobených před rokem 1980 a 

v letech 1980 až 1984, kde dosahuje hodnoty 31,5, resp. 23,4 usmrcených na 1000 nehod (hodnota 

ukazatele je ovlivněna mj. i malým počtem zaviněných nehod) a pak směrem k „mladším vozidlům“ 

postupně klesá. Nejnižší hodnota je u vozidel vyrobených v roce 2005 až 2009 – 8,1 usmrcených, tj. 

cca 64% průměrné hodnoty platné pro osobní auta (12,7). 

 

Jak vyplývá z další tabulky, nejtragičtější příčinou nehod řidičů motorových vozidel v roce 2009 bylo 

nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (19,1% - prakticky každá 5. oběť 

nehod), následují nehody zaviněné nevěnováním potřebné pozornosti řízení vozidla (12,1%) a 

nepřizpůsobením rychlosti stavu vozovky (téměř 11,9%) atd. Celkem pak na tyto tři nejtragičtější 

příčiny připadá přes 43% z celkového počtu usmrcených osob. 

pořadí 
DESET nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel;  

rok 2009 

počet 

usmrcených 

osob 

1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 144 

2. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 91 

3. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 90 
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4. vjetí do protisměru 88 

5. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu 59 

6. nezvládnutí řízení vozidla 33 

7. nedání přednosti upravené dopravní značkou "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ ! " 31 

8. jiný druh nepřiměřené rychlosti 26 

9. jiné nedání přednosti 18 

10. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu 17 

 

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel (40,5% z celkového počtu nehod) a srážka 

s pevnou překážkou (23,8%). Poměrně vysoký je i počet nehod končících srážkou s vozidlem 

zaparkovaným nebo odstaveným (16,4%) apod. 

 

Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou kolizí jedoucích vozidel (41,7% 

z celkového počtu usmrcených osob) a nejtragičtěji končí čelní srážky vozidel (184 usmrcených osob, 

tj. 53%) a srážky z boku (76 usmrcených, tj. 21,9%). 

 

Přes 27% z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou a 

nejtragičtější bilanci mají kolize se stromem (132 usmrcených, tj. o 45 osob méně, než v roce 2008) a 

zdí nebo pevnou částí mostů, podjezdů (30 osob, tj. o 4 osoby více) apod.  

 

Nelze opomenout ani nehody končící srážkou s chodcem (18,5% z počtu usmrcených), byť se na 

celkovém počtu nehod podílejí jen necelými 5%. Více usmrcených bylo především u nehod končících 

havárií – nárůst o 13 osob a zvýšení je i u nehod končících srážkou s tramvají a s domácím zvířetem 

(shodně o 1 osobu).  

 

Největší závažnost (tj. počet usmrcených osob připadajících na 1 000 nehod) je u nehod končících 

srážkou s vlakem (téměř 111 usmrcených připadajících na 1 000 nehod a srážkou s chodcem (41 

usmrcených na 1 000 nehod). 

Policie ČR v roce 2009 šetřila celkem 74 815 nehod, při kterých bylo 832 osob usmrceno , z toho bylo: 

 

320 
 

řidičů osobních automobilů 

157 
 

chodců 

148 
 

spolujezdců v osobních automobilech 

76 
 

řidičů motocyklů 

72 
 

cyklistů 

28 
 

řidičů nákladních automobilů 
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14 
 

spolujezdců v nákladních automobilech 

5 
 

řidičů malých motocyklů 

4 
 

spolujezdci na motocyklech 

3 
 

řidiči mopedů 

2 
 

řidiči autobusů 

1 
 

cestující v autobuse 

1 
 

traktorista 

1 
 

řidič pojízdného pracovního stroje. 

 

Nejvíce usmrcených osob bylo ve věkové  kategorii 25 až 34 let (166 osob). Následuje kategorie 35 až 

44 let (zahynulo 155 osob), dále kategorie nad 64 let (zahynulo 141 osob), v kategorii 45 až 54 let 

zahynulo 119 osob atd. V porovnání s rokem 2008 zaznamenáváme více usmrcených prakticky jen 

v kategorii 35 až 44 let (o 14 osob), naproti tomu došlo k výraznému snížení v kategorii 25 až 34 let (o 

58 osob) a v kategorii 18 až 20 let (o 38 osob) 

 

Negativní trendy - v s rokem 2008 zaznamenáváme nárůst počtu usmrcených u následujících položek 

statistiky nehod: 

 u nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (o 43 osob) 

 u nehod, které se staly na náledí, ujetém sněhu (o 16 osob) 

 u nehod, které skončily havárií (o 13 osob) 

 u nehod v noční době (o 11 osob) 

 u nehod, které se staly na vybraných křižovatkách velkých měst (o 4 osoby) 

 u nehod, které se staly na nezpevněných komunikacích (o 3 osoby) 

 u nehod, které se staly na účelových komunikacích (o 3 osoby) 

 u nehod, končících srážkou s tramvají (o 1 osobu) 

 u nehod, končících srážkou s domácím zvířetem (o 1 osobu) atd. 

 

Jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících bezpečnost silničního provozu je komunikace, resp. její 

stav a vybavení. Pro posuzování míry vlivu komunikace v místě nehody je rozhodující znalost 

přesného místa nehody. Použití GPS nabízí žádoucí úroveň přesnosti a některé země již uvedly tento 

nástroj v omezeném rozsahu. Použití GPS bylo představené v České republice jako standardní 

metoda lokalizace místa nehody od 1. července 2006. Dalším pokračováním bylo zpřístupnění všech 

registrovaných parametrů u každé nehody pro vnitřní použití dopravní policie v roce 2007. V další fázi 

byl systém přizpůsoben pro širší použití dopravně bezpečnostních odborníků a veřejně přístupná 

webová stránka byla zpřístupněna 1. prosince 2008 a hned vyvolala živý zájem statisíců uživatelů 

internetových stránek během prvních dnů. Systém umožňuje identifikovat každou nehodu, včetně 

základních statistických údajů (vyjma osobních dat). V následujícím grafu je znázorněn počet přístupů 

na stránky obsahující elektronickou nehodovou mapu ČR v prvním měsíci po zpřístupnění těchto 

stránek veřejnosti. V současné době jsou data aktualizována každý měsíc. 
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Uvedenou mapu lze nalézt na webové adrese: www.policie.cz, dále dopravní servis a pak nehody 

v mapě. 

 

Vlastní postup Policie ČR při lokalizaci je zřejmý z připojeného schématu tzn., že kromě obvyklých 

úkonů při řešení nehody zaměří pomocí přenosného přístroje GPS polohu místa nehody (stiskem 

jednoho tlačítka uloží souřadnice do přístroje) a po připojení na notebook se data (souřadnice místa 

nehody) automaticky přehrají do dokumentace příslušné nehody a spolu s nimi i další údaje vztažené 

ke komunikaci v místě nehody. Zejména se jedná o: 

 

 název obce, ulice, číslo popisné 

 druh komunikace a její číslo 

 provozní staničení *km+  

 číslo úseku 

 úsekové staničení 

 dopravní směr ( směr jízdy) 

 druh pruhu apod. 

 

Při vytváření statistického souboru (ze 70% je vytvářen automaticky při zpracovávání protokolu 

nehody) se data se souřadnicemi, včetně doplňujících údajů o komunikaci, automaticky připojují 

k elektronickému formuláři statistiky nehod, který je pak cestou Skupin statistiky (na jednotlivých 

krajských ředitelstvích, kde provádějí kontrolu správnosti a úplnosti) odvysílán do centra. 

 

Systém nabízí široký okruh možností vizualizace nehod v mapě podle celé řady kritérií. Kritéria 

mohou být kombinovaná a vybraná uživatelem. Každá nehoda je popisovaná prakticky všemi, ve 

statistice nehod, sledovanými parametry (vyjma osobních dat). Informace může být také vytištěna v 

pdf formátu, včetně základního statistického rozboru.  

 

Výběrová kritéria zahrnují: 

 identifikační číslo nehody 

 druh nehody 

 nehody zaviněné pod vlivem alkoholu 

 viditelnost 

 typ vozidla 

 počet vozidel účastněných na nehodě 

 následky nehody (usmrcení, těžké, lehké zranění) 

 zavinění nehody 

 unik provozních, nebo přepravovaných hmot 

 druh a číslo komunikace 

 název obce (města) 

 datum nehody. 

http://www.policie.cz/
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Mapový systém obsahuje data o nehodách od 1. ledna 2007 a představuje důležitý informační 

pramen především pro státní správu na všech regionálních úrovních. Umožňuje analyzovat 

nehodovou situaci ve vybraných oblastech a poskytuje nezbytné údaje pro jejich vlastní rozhodovací 

činnost a tak napomáhá k pozitivnímu ovlivňování dopravně bezpečnostní situace. Například 

starostové mohou prozkoumat a velmi jednoduchým způsobem analyzovat nehodové lokality v místě 

jejich teritoria a přijímat adekvátní opatření v aktuálním čase. Na základě získaných informací mohou 

kvalifikovaně rozhodovat, ve spolupráci s ostatními orgány státní správy (včetně dopravní policie) o 

optimálním řešení místních problémů. Očekáváme, že systém usnadní a urychlí realizaci 

bezpečnostních opatření a uživatelům poskytne více aktuálních informací potřebných pro 

rozhodovací činnost. 

Systém umožňuje i detailní pohled na konkrétní nehody, kdy pomocí funkce „Informace“ a kliknutím 

na konkrétní nehodu se v dolní části zobrazí statistický výpis vybraných dat o vybrané nehodě. 

 

Systém lokalizace nehod a jeho využívání pro vizualizaci nehodové situace (např. na webových 

stránkách Policie ČR) představuje světový unikát. 

 

Systém byl v  roce 2009 prezentován na celé řadě mezinárodních konferencí a jednání, např. 

v Bruselu na jednání zástupců policejních sborů při příležitosti českého předsednictví EU, na jednání 

IRTAD OECD v Paříži ve dnech 23. a 24. března 2009, na jednání Pracovní skupiny pro dopravní 

statistiky WP.6 EHK OSN v Ženevě ve dnech 15. až 17. 6. 2009, na Světové konferenci v Soulu v září 

2009 a dále na celé řadě domácích konferencí a pominout nelze ani konference na Slovensku.  
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Nehodová místa je možné zobrazit také na informační mapě PJsoft, ke které má „přístup“ prakticky 

každý policista, neboť se jedná o multilicenci. Tato mapa je pravidelně 2x ročně aktualizována. 

Potřebná mapa pro zobrazení jsou umístěna na webových stránkách Ředitelství služby dopravní 

policie PP ČR, včetně stručného návodu. 

Pro informaci přikládám mapu s místy nehodách, kde došlo v roce 2009 k usmrcení zúčastněných 

osob (celkem bylo usmrceno 832 osob na 779 místech).  

 

Mapa s místy, kde došlo k usmrcení při nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu (celkem při těchto 

nehodách bylo usmrceno 123 osob).  

 

 



~ 37 ~ 
 
 

Mapa s místy, kde došlo k usmrcení při nehodách končících srážkou se stromem (celkem při těchto 

nehodách bylo usmrceno 132 osob). 

 

 

Ze zprávy, kterou na 1. Celosvětové konferenci k bezpečnosti silničního provozu v Moskvě (19. a 20. 

listopadu 2009) přednesl Generální sekretář Mezinárodního dopravního fora (ITF) Jack SHORT 

vyplývá, že každým rokem více jak 100 000 lidi zemře na evropských cestách a silniční nehody jsou 

odpovědné za více než 60 000 usmrcených v rámci zemí OECD mimo Evropu. Přitom by více jak 

60 000 životů mohlo by být ušetřeno v Evropě, kdyby všechny země dosáhly hodnot závažnosti 

nehod jako dosud nejlepší státy. 

 

44 evropských zemí souhlasilo s cílem redukovat počet usmrcených lidí na evropských komunikacích 

o 50% mezi roky 2000 a 2010. Bohužel tohoto ambiciózního cíle se ve většině zemí nepodaří 

dosáhnout a podle předběžných hodnocení je reálné dosáhnutí tohoto cíle pouze ve třech zemí (ve 

Francii, Lucembursku a Portugalsku). 

 

Čísla obětí, která se týkají celého světa, jsou více než alarmující a podle oficiálních odhadů WHO 

(Světová zdravotnická organizace) umírá v důsledků zranění utrpěných při nehodách v silničním 

provozu každoročně přinejmenším 1,3 milionů lidí a zraněno je více než 50 milionů. Je to větší a 

hroznější daň, než smrt v důsledku malárie. 

 

Tragédie spočívá i v tom, že 90% z těchto tragických dopravních nehod připadá na země s nízkým až 

středním HDP. Každým rokem 260 000 dětí zemře na silnicích a další milion dětí utrpí těžká zranění, 

často s doživotními následky. Do roku 2015 mohou být silniční nehody (podle prognóz WHO) hlavní 

příčinou tzv. předčasných úmrtí u dětí starších pěti let. 
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Předpovědi vývoje těchto tragických následků jsou více, než děsivé – nepřijme-li Světové společenství 

rozhodné kroky k nápravě, zvětší se za dalších deset let nynější počet usmrcených z úrovně cca 1,3 

milionů na více než 1,9 milionů do roku 2020. 

 

Komise pro globální silniční bezpečnost je přesvědčena, že naléhavou prioritou je zastavit tento 

děsivý a nikoliv nezbytný vzestup v silničních zranění a pak začít rok od roku snižovat počty těchto 

tragédií. V rámci Světového společenství by bylo možné předejít až 5 milionům usmrcených a až 50 

milionům těžkých zranění do roku 2020 a to především dramatickým zvýšením investic do silniční 

bezpečnosti v globální, ale i národní úrovni. 

 

S určitou nadsázkou, lze elektronickou mapu s vyznačením míst nehod a dalších podrobností o 

nehodách (kliknutím na konkrétní nehodu se otevře celý statistický formulář) označit jako malý vklad 

Policie ČR k pozitivnímu ovlivňování bezpečnosti silničního provozu, neboť umístění na internetových 

stránkách Policie umožňuje široký přístup všem zájemcům. 

 

 

.............o nehodách se velmi často hovoří jako o novodobé „metle“ lidstva, ale to neznamená, že 

následky na životech a zdraví při nehodách v silničním provozu jsou nutným zlem s kterým se prostě 

musíme smířit. Zkušenosti, především Skandinávských zemí ukazují, že i u nás existují značné rezervy, 

neboť závažnost nehod je u nás více jak dvojnásobná oproti již zmiňovaným zemím.....  
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Cvičení Integrovaného záchranného systému 

JMK TRAUMA 2009 (20. srpna 2009) 

ing. Vlasta Neklapilová, prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. 
Úrazová nemocnice v Brně 

 

Prověrkové cvičení TRAUMA 2009 bylo pořádáno dle rozhodnutí Bezpečnostní rady Jihomoravského 

kraje z 6.1.2009. Bylo zaměřeno na zvládnutí rozsáhlého hromadného neštěstí na dálničním 

přivaděči. Hlavním cílem cvičení bylo ověření funkčnosti systému traumatologické péče v 

Jihomoravském kraji při hromadném postižení osob na zdraví při mimořádné události podle 

Traumatologického plánu JMK.  

Cvičení simulovalo dopravní nehodu velkého rozsahu, při srážce dvou autobusů, čtyř osobních aut a 

motocyklu na exitu 190 dálnice D1 u Starého Lískovce. Postižené účastníky nehody představovalo 72 

figurantů mistrně maskovaných jako poranění nebo zemřelí.  

Účastníci cvičení: Zdravotnická záchranná služba JMK, Policie České republiky KŘP JMK, Hasičský 

záchranný sbor JMK, FN Brno, FN U sv. Anny v Brně, Úrazová nemocnice Brno, Nemocnice 

Milosrdných bratří Brno, Vojenská nemocnice Brno, Nemocnice Ivančice, Nemocnice Tišnov, Český 

červený kříž, Městská policie Brno, Dopravní podnik Města Brna 

Cvičení bylo pořádáno ve čtvrtek 20.8.2009 v době mezi 10 – 13 hod. Bylo nutno kvůli jeho přípravě, 

vlastnímu provedení a poté i uklizení od brzkých ranních hodin do 16 hod. uzavřít frekventovaný 

dálniční přivaděč a zajistit bezpečnost provozu na dálnici. Cvičení bylo připraveno jako prověrkové, 

předem ohlášené, protože mělo prověřit nejen součinnost práce základních složek Integrovaného 

záchranného systému (tj. Policie ČR, HZS a ZZS), ale i návaznost zdravotní péče při předávání pacientů 

do nemocnic. Nemocnice v Jihomoravském kraji se po řadu let neměly příležitost podobného velkého 

cvičení aktivně účastnit a toto cvičení bylo myšleno jako první krok k účinnější spolupráci mezi nimi a 

složkami IZS při dalších cvičeních.  

Postup záchranných složek na místě neštěstí i na operačních střediscích a postup při příjmu 

v nemocnicích byl sledován kvalifikovanými rozhodčími, odborníky na danou problematiku z jiných 

krajů ČR. Průběh cvičení sledoval také hejtman JMK, další krajští úředníci a zastupitelé, zástupci 

Ministerstva zdravotnictví a sdělovacích prostředků. 

Figuranti byli vyprošťováni z havarovaných autobusů a vozidel, roztříděni podle závažnosti 

„poranění“, ošetřeni na obvazišti a postupně vrtulníkem nebo sanitkami převáženi do nemocnic. Dle 

zadání cvičení bylo 6 figurantů označeno jako zemřelí, 12 těžce a 18 středně těžce raněných, 18 lehce 

raněných a 18 nezraněných. Všichni museli být ošetřeni nejen na místě neštěstí, ale i v nemocnici. 

Maskéři ČČK odvedli profesionální práci a figuranti byli dobrovolníci, kteří se již dříve podobných akcí 

zúčastnili a uměli věrně předvést svou roli poraněných. 

Policisté, hasiči a zdravotníci na místě neštěstí si vyzkoušeli spolupráci při zajištění prostor místa 

neštěstí, při vyprošťování a předávání „raněných“, vzájemnou komunikaci na místě i s operačními 

středisky a nemocnicemi. Hasiči si částečně zkusili také postupy při prvním třídění raněných při jejich 

vyprošťování v havarovaném autobusu. 



~ 41 ~ 
 
 

Úkolem nemocnic při tomto cvičení bylo pouze prověřit způsob komunikace s operačním střediskem 

ZZS i uvnitř nemocnice a systém předávání pacientů na urgentním příjmu. Většina zúčastněných 

nemocnic si navíc chtěla také procvičit „ošetření“ pacientů a jejich další postup nemocnicí až na 

operační sály včetně časových možností v této situaci. 

Léčba těžkých poranění, zvláště následků dopravních nehod, je jedním z tradičních zaměření Úrazové 

nemocnice a naši lékaři a zdravotníci mají v tomto směru velké zkušenosti. Uvítali jsme toto velké 

cvičení jako možnost vyzkoušet a prověřit si připravené postupy pro příjem velkého množství 

pacientů současně, protože v těchto situacích je nutno léčebnou péči v nemocnici organizovat tak, 

aby se v krátkém čase ošetřilo co nejvíce pacientů. Při tomto cvičení bylo v ÚN Brno ošetřeno 6 

pacientů s těžkým poraněním, 6 se středně těžkým poraněním a 9 lehce poraněných pacientů. Každý 

pacient při příjmu prošel tzv. tříděním, při kterém byla posouzena závažnost jeho zdravotního stavu. 

Pacientovi s těžkým a středně těžkým poraněním se poté věnoval tým složený z traumatologa, 

anesteziologa, anesteziologické sestry a sanitáře. Tento tým provedl první nutná „ošetření“ a 

doprovázel pacienta přes nutná diagnostická vyšetření (sono, CT, RTG) až na odd. ARO, JIP nebo 

přímo na operační sály. Lehce poraněným pacientům se věnoval v oddělených prostorách další tým 

složený z chirurga, anesteziologa, zdravotních sester, psychiatra a psychologa.  

12 pacientů by bylo hospitalizováno, z nich by byli 4 operováni ihned a dalších 6 mělo operaci 

plánovanou odloženě (vzhledem ke zdravotnímu stavu). Tři pacienti by byli hospitalizováni na 

anesteziologicko-resuscitačním oddělení, 8 na jednotce intenzivní péče a jeden (původně označen 

jako lehce raněný, ale se zhoršením stavu) by byl hospitalizován na standardním oddělení.  

Všechny lékařské týmy pracovaly s plným nasazením a hromadný příjem byl organizačně dobře 

zvládnut. Také psychologická pomoc byla po cvičení hodnocena jako velmi prospěšná. 

Ambulance Úrazové nemocnice pracovaly pro akutní pacienty bez jakéhokoliv omezení provozu a za 

toto dopoledne ošetřily 72 pacientů (cca 50 z nich v době cvičení).  
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Příloha – Obrázky ze cvičení 

 

Mapka místa události 

Havarovaná vozidla na místě neštěstí (převzato z www.zzsjmk.cz a www.firebrno.cz) 
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Průběh cvičení v Úrazové nemocnici v Brně 
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Významné stavby pozemních komunikací 

v Moravskoslezském kraji 

Ing. Tichý Jiří 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

Úvod 
V návaznosti na příspěvky Dopravně inženýrských dnů v letech 2005 a 2009 k problematice 

dálnice D1 (resp. D47) a Moravskoslezského regionu bych se chtěl zmínit o dopravním 

propojení D1 s dalšími významnými pozemními komunikacemi tohoto regionu z hlediska 

kvality jeho dostupnosti a tranzitních vazeb střední Evropy jeho územím. Především jde o 

dopravní propojení ve směrech sever – jih (D1) a východ – západ (SI/11 resp. SI/57) nazývané 

též „Slezský kříž“ (viz obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Vazby Slezského kříže na síť pozemních komunikací 

 

Jak jistě víme, že evropská dopravní síť v podstatě zahrnuje trans-evropské dopravní sítě 

západní Evropy, dopravní sítě střední a východní Evropy, včetně dopravních sítí evropských 

zemí bývalého Sovětského svazu. Úkolem této sítě je především zajištění kvalitního, rychlého 

a ekonomicky výhodného dopravního propojení významných center. 
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Na území České republiky má tuto úlohu, kromě dalších vybraných dálničních a silničních 

úseků, zajišťovat v oblasti severní Moravy a Slezska úsek dálnice D1 (D47) spolu 

s navazujícími úseky vybraných silnic I. třídy. 

Z hlediska evropského významu tento úsek dálnice D1 je součástí větve VI. B multimodálního 

koridoru rozšířené Transevropské sítě TEN, definované třetí evropskou dopravní konferencí 

v Helsinkách, vedeného v severojižní trase Katovice-Ostrava-Brno-Vídeň, který v Brně 

navazuje na IV. multimodální koridor TEN Norimberk-Brno-Istanbul. Na polském území 

navazuje na dálnici D1 dálnice A1 směřující na Gdaňsk, kterou v oblasti Katovic kříží dálnice 

A4 zajišťující východo-západní dopravní vazby Krakov-Katovice-Berlín (viz obr. 2). Tímto 

propojením důležitých pozemních komunikací dochází mimo jiné i k významnému 

zpřístupnění území Slezské aglomerace celé Evropě.  

Z hlediska kvality dopravy lze konstatovat, že významná část Slezského kříže - dálnice D1, 

kromě dostavby návazného úseku dálnice do Polska, je v kvalitních parametrech 

zprovozněna. Zbývá dobudovat v odpovídající kvalitě příčné návazné úseky pozemních 

komunikací. 

 
Obr. 2 Poloha D1 větve VI. B multimodálního koridoru 

 

Úloha Slezského kříže 

Již zmíněné dopravní propojení severu s jihem a západu s východem Evropy územím severní 

Moravy a Slezska včetně jeho napojení na území České republiky Slezským křížem (viz obr. 3) 

plní několik významných úloh v území, zejména: 

- přímou návazností na D1 rychle a kvalitně připojuje toto území na evropskou dálniční 

síť a tím i navzájem sbližuje oblasti po obou stranách hranice Polska a České 

republiky, 

- propojuje navzájem hospodářská centra na území Moravskoslezského kraje, 
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- zpřístupňuje území Opavska, Krnovska, Osoblažska a Bruntálska jak ze strany České 

republiky, tak i Polska a zvyšuje tím možnost jejich výraznějšího zapojení do 

ekonomických struktur a společenského života Evropy, 

- zvyšuje přístupnost oblastí Českého Těšína a Třince a současně zrychluje dopravní 

propojení se Slovenskem. 

 

Výše uvedené územní oblasti jsou však v současném stavu velmi špatně dostupné jak z 

vnitrozemí našeho státu, hlavně pak ze správních center dotyčných krajů Ostravy a 

Olomouce, tak i z polské strany. Z tohoto důvodu byl také v roce 2002 zprovozněn hraniční 

přechod v Bartultovicích, ležící na silnici I/57, který má pomoci lepšímu propojení obou států 

i obsluze daného regionu zejména pak pro nákladní dopravu. 

 
Obr. 3 Předpokládané výhledové intenzity dopravy západní části Slezského kříže 

Dopravní zdůvodnění, intenzity dopravy 

Podle dosavadních objemů intenzit dopravy lze charakterizovat již v současné době poměrně 

velké objemy dopravy v trase sil.I/11 v úsecích Ostrava – Opava 16 500 voz/den (údaj z roku 

2009), Ostrava – Havířov 18 400 voz/den (údaj z roku 2005). Celkový přehled o současném 

stavu zatížení sítě udává obrázek 4 a tabulka 1. 

 

komunikace úsek intenzita v roce 

2005 2009+ 2025++ 2025+++ 

 

D1 

Ostrava ke Klimkovicím  8 300 25 400 25 400 

Ostrava MÚK Severní spoj  11 500 44 000 44 000 
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Ostrava MÚK Místeká  7 700 43 200 43 200 

 

I/11 

Jablunkov k Českému Těšínu 10 900  15 600 15 600 

Český Těšín k Havířovu 7 800  10 200 10 200 

Havířov k Ostravě 18 400  26 300 26 300 

Ostrava průtah Vítkovicemi 34500 38 500 50 500 50 500 

Ostrava k Opavě 13 300 16 500 21 500 21 500 

Opava k Ostravě 15 400  22 000 22 000 

 

I/57 

Opava ke Krnovu 8 700  15 600 15 600 

Krnov k Opavě 8 100  11 600 11 600 

Krnov k Bruntálu 6 200  8 900 10 600 

hranice ČR/PL 1 200  1 700 6 100 

+ údaj ze sčítání dopravy provedeného Ostravskými komunikacemi 

++ dle koeficientů růstu dopravních výkonů ŘSD 

+++ atraktivita území 

Tab. 1 Vývoj intenzit dopravy v trasách hlavních pozemních komunikací Slezského kříže 

 

Předpokládané výhledové intenzity dopravy v trasách pozemních komunikací Slezského kříže 

dávají najevo, nezbytnou nutnost zvýšení kapacity celého tahu silnic I/11 a I/57, zejména 

navazujících úseků silnice I/11 na dálnici D1 (viz tab. 1). 
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Obr. 4 Intenzity dopravy v roce 2005 

 

 

 

Stav realizace pozemních komunikací Slezského kříže 

Již zmíněné současné objemy intenzit dopravy v trasách silnic I/11 a I/57 procházejících 

obcemi, většinou jejich středem, rozdělujícími zejména v obdobích dopravních špiček tyto 
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obce na dvě, navzájem velmi obtížně komunikující, části (Velká Polom, Hrabyně, Hrádek 

atd.), vyžadují zásadní řešení. 

K tomuto je nutno přičíst i problém nevyhovující kapacity některých úseků. Současně i 

stavebně-technický stav, zejména pak geometrické parametry vyžadují, především z hlediska 

plynulosti a bezpečnosti provozu zásadní rekonstrukci. 

 

Pro naplnění uvedených požadavků je i v návaznosti na zprovozněné stavby D1 a SI/11 

dokompletovat navazující úseky Slezského kříže (tedy sil. I/11 a I/57) zejména z hledisek: 

- kapacity komunikací (úsek D1 Bohumín – hranice ČR/PL, úseky I/11 Český Těšín – 

Havířov, Ostrava průtah Vítkovicemi, Ostrava – Opava, Opava průtah městem, úsek 

I/57 Opava – Krnov), 

- homogenity geometrických a normových parametrů (úseky I/11 Jablunkov – Havířov, 

Ostrava – Opava včetně průtahu oběma městy, úseky I/57 Krnov – Město 

Albrechtice, Město Albrechtice – hranice ČR/PL v Bartultovicích), 

- bezpečnosti a plynulosti (v podstatě celý tah s výjimkou úseků I/11 hranice ČR/SR – 

Bystřice nad Olší, Havířov – Ostrava, Ostrava průtah Porubou). 

 

V současné době jsou ve fázi rozpracování úseky: 

a) dálnice D1 

- stavba 47092 Bohumín – státní hranice CZ/PL, stavba zahájena, úsek v délce 6,1 km 

kategorie D 27,5/120, zprovoznění se předpokládá v 06/2011 (původně v 05/2010) 

b) silnice I/11 (popis proti staničení) 

- stavba Hrádek průtah, stavba zahájena, úsek v délce 3,3 km kategorie výhledová 

S 22,5/100 (etapa při zprovoznění S 11,5/80 ??), zprovoznění se předpokládá 

v 11/2011, 

- stavba Oldřichovice – Bystřice, stavba před zahájením, úsek v délce 6,2 km kategorie 

S 24,5/100 ??, zprovoznění se předpokládá v 11/2013, 

- stavba Nebory – Oldřichovice, stavba před zahájením, úsek v délce 4,9 km kategorie 

S 24,5/100, zprovoznění se předpokládá v 11/2013, 

- stavba Třanovice – Nebory, stavba před zahájením, úsek v délce 6,1 km kategorie 

S 24,5/100, zprovoznění se předpokládá v 11/2013, 

- stavba Ostrava – Prodloužená Rudná, stavba před zahájením, úsek v délce 6,5 km 

kategorie S 24,5/100, zprovoznění se předpokládá v 05/2013, 

- stavba Mokré Lazce – hranice okr. Opava – Ostrava, stavba ve výstavbě, úsek v délce 9,8 

km kategorie S 22,5/80, zprovoznění se předpokládá v 09/2012, 

- stavba Opava – Severní obchvat vých. část, stavba před zahájením, úsek v délce 2,0 km 

kategorie S 22,5/80, zprovoznění se předpokládá v 05/2013, 

- stavba Opava – Severní obchvat západní část, stavba ve fázi zapracování do ÚZPL Opavy, 

úsek v délce 5,1 km předpokládaná kategorie S 22,5/80, zprovoznění není stanoveno, 

 

c) silnice I/57 

- stavba Krnov – Severní obchvat, stavba před zahájením, úsek v délce 7,8 km kategorie 

S 22,5/80, zprovoznění se předpokládá v 03/2014. 
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Při porovnání předpokládaných intenzit dopravy ve výhledu do roku 2025 v jednotlivých 

úsecích Slezského kříže lze však vyvodit určité pochybnosti o navržených kategoriích. Jak je 

souhrnně uvedeno v tabulce 2 výhledové intenzity dopravy v úsecích silnice I/11 od Havířova 

v podstatě až po státní hranici ČR/SR nevyžadují návrhovou kategorii S 24,5/100.  

 

 

Pozemní 

komunikace 

Úsek Navržená 

kategorie 

Průměrná 

výhledová 

intenzita (2025) 

Poznámka 

D1 Bohumín – státní hranice D 27,5/120 25 400  

 

 

S I/11 

Jablunkov k Českému Těšínu S 24,5/100 15 600  

Český Těšín - Havířov S 24,5/100 10 200  

Ostrava – prodloužená 

Rudná 

S 24,5/100 21 500  

Opava - Ostrava S 22,5/80 22 000  

S I/57 Opava - Krnov S 22,5/80 15 600  

Tab. 2 porovnání navržených kategorií vybraných úseků s výhledovými intenzitami 

 

Rovněž tak lze mít připomínku k návrhové rychlosti etapy výstavby průtahu obcí Hrádek a 

konečnému řešení. 

Z hlediska homogenity navazujících úseků silničního tahu I/11 a I/57 východně – západním 

směrem lze do určité míry připustit ve východní části jednotnou kategorii limitovanou již 

stávajícími úseky mezi Ostravou a Havířovem. Nicméně jednotnost šířkového uspořádání 

celého tahu tím nebude dosaženo, a to i proto, že v průtahu Ostravou v úseku od křižovatky 

se sil. I/59 po křižovatku se sil. I/58 existuje šířkové uspořádání kategorie S 22,5/70. 

 

Z uvedeného popisu vyplývá, že v hlavních úsecích nejkritičtějších z hlediska kapacity, 

bezpečnosti dopravy a jejího negativního vlivu na okolí může být Slezský kříž zprovozněn do 

poloviny roku 2014. Zbývá pak dobudovat jeho část v úseku sil. I/57 Krnov – státní hranice 

ČR/PL v délce cca 28,5 km, propojit na polské straně kvalitní pozemní komunikací do Opole a 

urychleně zvýšit kapacitu úseku sil. I/11 v průtahu Vítkovicemi v Ostravě, kde jsou již 

v současné době intenzity v období špiček na hranici kapacity. 

Použité podklady 
- Sčítání intenzit dopravy v Ostravě v roce 2009, Ostravské komunikace, a.s. 

- Ředitelství silnic a dálnic, www.rsd.cz 

- Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 a I/57, www.opava.city.cz/sdruzeni1157  

- Úloha dálnice D47 v komunikačním systému města Ostravy a regionu, VI. DI dny 

Mikulov 2005 

http://www.rsd.cz/
http://www.opava.city.cz/sdruzeni1157
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Využití nových technologií pro dopravní 

inženýrství v Praze 

Ing. Vladimír Kadlec, TSK-ÚDI Praha 

1.Úvod 
Doprava se s intenzivním rozvojem městských aglomerací stává stále důležitějším tématem, 

vyžadujícím moderní řešení ve velkých městech. 

Přes obtížný světový i evropský hospodářský vývoj posledního období v Praze i v roce 2009 došlo 

k mírnému nárůstu dopravních výkonů automobilové dopravy, který dosáhl hodnoty 21,2 mil. 

vozokm/den (nárůst o 0,2 mil. vozokm/průměrný prac. den oproti roku 2008). Vývoj dopravy na 

centrálním kordonu setrval ve stagnaci nastoupené po roce 2000, a to mírným nárůstem na hodnotu 

566 tis. vozidel v obou směrech za průměrný pracovní den. Dynamický nárůst dopravy poslední doby 

na vnějším kordonu s meziročními nárůsty i přes 10% dosáhl oproti roku 2008 v celkovém počtu 

vozidel meziročního poklesu o 5% na hodnotu 506 tis. vozidel v obou směrech/prům. pracovní den. 

Tento pokles při stagnaci osobní dopravy byl způsoben 10% meziročním poklesem nákladní dopravy. 

Podrobnosti a dlouhodobé trendy lze nalézt v ročence dopravy Praha publikované též na www.tsk-

praha.cz v sekci Doprava/Úsek dopravního inženýrství/Ročenky. 

 

Pro komunikační síť zůstaly v platnosti charakteristiky plošně vysoké poptávky, v řadě případů 

přesahující dopravní propustnost, zejména kapacity křižovatek. 

Za tohoto stavu stoupá stále více do popředí význam technologií, umožňujících ovlivňovat dopravní 

proudy prostřednictvím dopravně telematických zařízení. 

Mezi takové v poslední době uplatňované aplikace patří m.j. úsekové měření rychlostí, inteligentní 

kamery, monitorování vozidel GPS - odvození rychlostí a cestovních dob. 

2.Úsekové měření rychlosti 
Tato aplikace je založena je založena na časové identifikaci konkrétního vozidla pomocí registrační 

značky na dvou řezech komunikace vzdálených od sebe o známou vzdálenost, kdy po doměření času 

potřebného k projetí příslušného úseku je dopočtena průměrná rychlost, kterou se vozidlo 

pohybovalo. Tento údaj kromě využití pro dopravní analýzy chování dopravního proudu přináší 

efektivní nástroj pro vynucení dodržování povolené rychlosti vozidel. 

Dopravní výkony automobilové dopravy 1961 - 2009
Celá komunikační síť, průměrný pracovní den, období 0 - 24 h
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Intenzita dopravy na centrálním a vnějším kordonu 1961 - 2009
Průměrný pracovní den, oba směry celkem, období 6-22 h
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Od podzimu 2006 bylo v Praze postupně uváděno do provozu  úsekové měření rychlosti, které 

v současnosti představuje téměř dvě desítky stanovišť. Za dobu provozu, a to zejména v počátečním 

období měření výrazně poklesly počty překračování povolené hranice rychlosti a řidiči ji ve stále větší 

míře respektují. Na počátku měření dosahoval podíl překročení povolené meze rychlosti přes 30% ze 

sledovaných vozidel, v roce 2008 tato hodnota poklesla v průměru k cca 10% a aktuálně (únor 2010) 

dosahuje tento podíl v průměru úrovně pod 5%. Dosažený stav se díky postihování přestupků 

rychlosti podařilo udržet. 

 

Úsekové měření rychlosti 

        

         

Období   III.07 III.08 II.09 II.10 

Naměřená úseková rychlost 

max. 

povolená 

rychlost 
Nad limit 

[%] 
Průměr 

[km/h] 
Nad limit 

[%] 
Průměr 

[km/h] 
Nad limit 

[%] 
Průměr 

[km/h] 
Nad limit 

[%] 

Vybrané úseky                 

Tunel Strahov směr Patočkova (Tunel Mrázovka - 

Patočkova) 70 32 65 8 57 0 63 2 

Tunel Strahov směr Mrázovka (Patočkova - Tunel 

Mrázovka) 70 21 65 14 66 2 62 1 

Tunel Mrázovka směr Strahov (Radlická - Strahovský 

tunel) 70 21 66 18 64 1 64 1 

Tunel Mrázovka směr Barrandovský most 

(Strahovský tunel-Radlická) 70 23 65 11 65 1 64 1 

Strakonická směr centrum (Výpadová - Dostihová) 80 11 68 3 68 0 68 0 

Dobříšská směr Mrázovka (Strakonická - Tunel 

Mrázovka) 70 19 66 9 65 2 65 2 

Dobříšská směr Barrandovský most (Tunel Mrázovka 

- Strakonická) 70 28 64 7 63 1 64 2 

Jižní spojka 1 směr Krč (Vrbova - Sulická) 80 14 70 3 71 0 70 1 

Jižní spojka 2 směr Zahradní město (5.května - 

Chodovská) 80 27 73 8 72 2 71 2 

Jižní spojka 3 směr centrum (Průmyslová - Lanový 

most) 80 7 56 16 55 4 56 4 

5. května směr centrum (Jižní spojka - Vyskočilova) 80/70 25 70 6 69 2 47 7 
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Ústecká směr Zdiby (K Ládví - Spořická) 50 27 46 16 45 1 46 4 

Evropská směr centrum (Pražský okruh - Libocká) 50 29 46 14 45 2 45 2 

Bělohorská směr Bílá Hora (Falcká - Thurnova) 50 19 42 7 43 2 43 2 

Podolské náb. směr centrum (Jeremenkova - 

Podolská) 50 35 47 13 45 4 46 4 

Poděbradská směr centrum (Slévačská - Pod 

turnovskou tratí) 50 40 45 12 44 3 44 3 

 

Průměrná jízdní rychlost na všech sledovaných místech dosahuje hodnot pod úrovní povolených 

rychlostí v dotčených lokalitách a tato hodnota je v porovnání za poslední období stabilní.  

Povědomí řidičů o pravidelném měření rychlosti úsekovými měřiči a o možném postihu je po čtyřech 

letech poměrně vysoké a aktivita v této oblasti přináší zamýšlený efekt. 

Měřící stanoviště jsou podle platné legislativy označena přenosnými dopravními značkami. Lokality 

měření jsou veřejnosti k dispozici i na webových stránkách města i TSK Praha. 

 

Na významných trasách např. na městském okruhu jsou sledované úseky následující za sebou ve 

směru jízdy spojovány a monitorovány mohou být delší úseky mezi krajními řezy na komunikaci. 

Získané údaje současně vytvářejí bohatou databázi pro dopravněinženýrské analýzy chování 

dopravního proudu v různých stavech zatížení komunikace včetně variací v čase. 

3. Směrový průzkum na tzv. severojižní magistrále 
S využitím stávajících stanovišť úsekového měření rychlosti doplněných operativními stanovišti s 

kamerami na odvrácené straně města bylo možno provést směrový dopravní průzkum automobilové 

dopravy mezi dvěma řezy na tzv. severojižní magistrále mezi Kačerovem (na ulici 5. května) a 

Vychovatelnou (na ulici Liberecké/ V Holešovičkách), a to v obou směrech. 

Sběr dat proběhl v době od 30.9.2009 do 11.11.2009. 

Na vjezdovém i výjezdovém řezu komunikace byl každý jízdní pruh sledován vždy jednou kamerou, 

která detekovala přítomnost vozidel a rozpoznávala jejich SPZ/RZ, které byly pro další vyhodnocování 
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anonymizovány speciálním jedinečným kódem. Současně byla měřena intenzita vozidel na základě 

videodetekčních algoritmů, kdy jsou zachycovány průjezdy vozidel pod kamerou (není nutné 

detekovat a rozpoznat jejich SPZ/RZ). Tímto způsobem dokáže systém měřit intenzitu dopravy i 

v případě, že jsou auta v částečných zákrytech a jejich SPZ/RZ nejsou dostatečně viditelné. 

Vzniklá databáze po spárování výskytu stejného vozidla na vjezdovém a výjezdovém stanovišti 

umožnila vyčíslit doby potřebné pro průjezd úsekem a po využití logického algoritmu odlišit jízdy vůči 

sledovanému úseku tranzitní a ostatní. 

Delší doba měření (6 týdnů) umožnila, na rozdíl od obdobných jednorázových manuálně prováděných 

průzkumů, získat i variace naměřených charakteristik v čase a vyčíslit jejich průměrné hodnoty. 

Doby průjezdu sledované trasy se v pracovních dnech pohybovaly v intervalu od 14 do 26 minut 

(průměr 18 min.) ve směru od jihu na sever a od 15 do 31 minut (průměr 26 min.) ve směru od 

severu na jih.  

Podíl jízd vůči sledovanému úseku tranzitních (vztaženo k vjezdové intenzitě) dosahoval v pracovních 

dnech hodnot 5 až 12% (průměr 5,5%) ve směru od jihu na sever a 4,5 až 12%(průměr 7%) ve směru 

od severu na jih. Výskyty vyšších podílů tranzitu byly zaznamenány v noci. 

O víkendu se doby průjezdu v obou směrech blížily minimu hodnot pro pracovní den t.j ve směru jih-

sever 18 min a ve směru sever-jih 16 min. 

Podíly jízd vůči sledovanému úseku tranzitních (vztaženo k vjezdové intenzitě) dosahovaly o víkendu 

hodnot 3 až 12,5% (průměr 7,5%) pro oba směry. Výskyty vyšších podílů tranzitu byly zaznamenány 

ve směru jih-sever byly zaznamenány v odpoledních a večerních hodinách, ve směru sever-jih 

v dopoledních hodinách. 

 

Průměrná intenzita na vjezdu, výjezdu úseku a intenzita průjezdů v dané hodině. 

Úsek„V Holešovičkách, směr centrum“ až „5. Květen, z centra“, víkend 

Pracovní den                                                                    Víkend 

 

Hlavním výsledkem průzkumu bylo potvrzení faktu, že tato významná komunikace nepřenáší dopravu 

vůči Praze tranzitní, ale je významným napaječem, který přenáší výrazné objemy dopravy mající 

v širším území centra města zdroj nebo cíl své jízdy. V centru Prahy je totiž z celoměstského hlediska 

soustředěn největší objem pracovních příležitostí na straně jedné a sídlí zde relativně nejmenší podíl 

obyvatelstva na straně druhé. 
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Výsledky potvrdily údaje zjištěné manuálním anketním průzkumem provedeným v roce 2004, kdy 

podíl jízd zjištěných na magistrále na profilu u Muzea tvořila cca ¼ jízd majících zdroj i cíl uvnitř 

budoucího Městského okruhu ½ jízd měla v tomto území začátek nebo konec a pouze ¼ byla vůči 

tomuto území města tranzitní. Podíl dopravy vůči městu Praze tranzitní byl na tomto profilu zjištěn 

 jen v naprosto zanedbatelné míře.  

 

4.Monitorování vozidel prostřednictvím GPS  
Tento typ zkoumání byl proveden s využitím flotily vozidel vybavených zařízením průběžně 

lokalizujícím polohu vozidla prostřednictvím GPS (bezpečnostní systém monitorující průběžně 

chování vozidla, ochrana před zcizením, sledování řádné jízdy řidiči firemních vozidel). Ve spolupráci 

s dodavatelskou firmou byly speciálně vyhodnocovány dosahované rychlosti vozidel na sledované 

komunikační síti. Četnost výskytů takto vybavených vozidel na celé sledované síti za monitorované 

cca tříměsíční období dosahovala řádu od desítek po stovky průjezdů jednotlivými komunikačnímu 

úseky a byla dostatečná pro vyhodnocení průměrných jízdních rychlostí. Tyto údaje umožnily 

aktualizovat rychlostní mapu pro sledovanou komunikační síť a vytvořit tak nominální základnu pro 

údaj o průměrné rychlosti, který je na jedné straně potřebným podkladem v sadě 

dopravněinženýrských údajů pro výpočty dopadů automobilové dopravy na životní prostředí 

(hlukové a emisní studie) na druhé straně je kvalitní podklad o dosahovaných rychlostech důležitým 

vstupem pro dopravně inženýrské analýzy a pro potřeby kalibrace dopravního modelu. 

 

zdroj i cíl v 

Praze

zdroj nebo 

cíl v Praze

tranzit přes 

Prahu

celkem 

"pražská" 

(1) (2) (3) (1+2)

Legerova 
(před Vinohradskou)

46 400 69% 27% 4% 96%

Wilsonova 
(před Vinohradskou, bez pravého 

odbočení na Václavské nám.)

45 900 71% 26% 3% 97%

zdroj i cíl 

uvnitř 

území MO

zdroj nebo 

cíl uvnitř 

území MO

tranzit přes 

území MO

celkem 

"nezbytná" 

(1) (2) (3) (1+2)

Legerova 
(před Vinohradskou)

46 400 26% 51% 24% 76%

Wilsonova 
(před Vinohradskou, bez pravého 

odbočení na Václavské nám.)

45 900 26% 53% 21% 79%

Typ cesty ve vztahu k území uvnitř 

Městského okruhu (MO)
(v plánované trase podle územního plánu)

Stanoviště

Směrový průzkum - Wilsonova a Legerova ul. - listopad 2004
Podíl typů vztahů podle zdroje či cíle cesty na sledovaných stanovištích

[všechna vozidla]

Průměrný pracovní den - období 0 až 24 hodin

Stanoviště

Typ cesty ve vztahu k území hl.m. Prahy

intenzita
(vozidel / den)

intenzita
(vozidel / den)
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Ukázka výstupu rychlostní mapy je uvedena na následujícím obrázku. 

 

Práce s využitím uvedených údajů o rychlostech z archivní databáze dat umožnila pro konkrétní úseky 

komunikací provést dodatečně analýzu chování dopravního proudu na komunikaci po operativním 

zřízení vyhrazeného pruhu pro autobusy MHD metodou“před/po“. Dodatečně tak mohly být 

zapracovány údaje pro stav „před“, pro který již po zavedení vyhrazeného pruhu pro autobusy MHD 

nebylo možné průzkum v reálném provozu provést. Bylo tak možno přispět k objektivnímu 

hodnocení, kterou z pilotně ověřovaných úprav provozu stabilizovat pro definitivní řešení.  

5.Závěr 
Nové technologie a návazné postupy umožňují získávat stále širší míru dopravněinženýrských údajů, 

které slouží pro zkvalitnění analytických a rozborových prací. Ty pak ve svých výsledcích slouží 

k optimalizaci dopravních řešení, zvyšování plynulosti a bezpečnosti dopravy a rozvoji telematických 

zařízení k poskytování cenných informací pro potřeby dopravního dohledu, pro řízení dopravy i pro 

rozhodování cestující veřejnosti v prostředí městských aglomerací.  
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Poznatky z riešenia dopravnej obslužnosti 

veľkých územných celkov na Slovensku 

Bezák, Bystrík, Prof. Ing. PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra 

dopravných stavieb, Radlinského 11, Bratislava, tel.: +421 02 592 74 707, email: 

bystrik.bezak@stuba.sk 

Skýva, Milan, Dr. Ing. DIC Bratislava, s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava, tel.:++421 2 55642474, 

email: dic@stonline.sk 

Úvod 
Súčasné obdobie je charakteristické trvalým zvyšovaním dopytu po mobilite, ktorá sa v prevládajúcej 

miere realizuje individuálnou automobilovou dopravou. Efektívna verejná osobná doprava stagnuje, 

alebo zaznamenáva pokles vo výkonoch a to nielen v mestskej, ale aj vo vonkajšej prímestskej 

doprave. Nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie zásadného zvratu v tomto negatívnom 

vývoji je zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy, ktorú je možné dosiahnuť len vyššou kvalitou 

dopravnej obslužnosti územia. Tento cieľ je možné dosiahnuť len optimalizáciou ponuky VOD 

s cieľom zvýšenia jej podielu v preprave osôb na území miest a prímestských oblastí aj v našich 

podmienkach a zabezpečiť tak ďalší udržateľný vývoj v mobilite osôb aj v očakávanom hospodárskom 

raste našej krajiny.  

Regionalizácia prepravných vzťahov vyvoláva požiadavky na skvalitňovanie dopravnej obsluhy nielen 

v rozsahu územia mestských aglomerácií a veľkých územných celkov ale aj v cezhraničných 

regiónoch. V príspevku sú prezentované poznatky z riešenia dopravnej obslužnosti veľkých územných 

celkov využitím originálnej metodiky optimalizácie verejnej osobnej dopravy a možnosti využitia 

týchto poznatkov v cezhraničnom území. 

1. Ciele optimalizácie regionálnej osobnej dopravy 

Základným cieľom optimalizácie verejnej osobnej dopravy (VOD) je zvýšenie výkonu a najmä 

dostupnosti VOD, ako služby vo verejnom záujme v danom regióne, čo je nespochybniteľne trvalá 

úloha najmä pre samosprávne VUC a tiež dopravcov, ktorí vykonávajú licencovanú dopravu 

v predmetnom priestore. 

Najúčinnejším nástrojom pre priebežné zabezpečovanie tohto cieľa je spracovaný Plán dopravnej 

obslužnosti, ktorý by mal mať v sebe zakomponované aj prvky integrácie všetkých druhov verejnej 

dopravy v príslušnom regióne. 

2. Metóda riešenia optimalizácie siete HD 

Základným zdrojom údajov pre spracovanie optimalizácie prímestskej hromadnej dopravy sú údaje 

z palubných počítačov vozidiel hromadnej dopravy so zaznamenaním počtov cestujúcich 

a prejdenej trase v rozsahu 1 týždňa. Vyhodnotenie možno viackrát opakovať. 

Použitú metódu riešenia optimalizácie siete HD s následným spracovaním Plánu dopravnej 

obslužnosti VÚC, alebo mesta, je možno považovať za nový pohľad na riešenie optimalizácie siete 

hromadnej dopravy s maximálnym využívaním hromadného spracovania dát s veľmi širokým 

a zásadným požívaním výpočtovej techniky v reťazci palubné počítače – dopravca - analyzátor 

prevádzky – objednávateľ VOD - dopravca.  
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Tento prístup umožňuje zohľadnenie veľkého množstva okrajových podmienok, ktoré majú limitujúce 

vplyvy na výslednú organizáciu hromadnej dopravy s podstatnými dopadmi na trasovanie liniek, ich 

previazanosť a frekvenciu spojov. Tieto základné faktory majú dopady na organizáciu nasadzovania 

vodičov a vozidiel prepravcov v sieti VOD, čo v konečnom dôsledku sa priamoúmerne odráža 

v ekonomickej efektivite siete VOD a príslušného prepravcu. 

3. Spôsob a metodika spracovania optimalizovaného návrhu  

Takýto Plán dopravnej obslužnosti bol v uplynulom období spracovaný na základe podrobnej analýzy 

prepravných vzťahov v hromadnej doprave vo viacerých mestách Slovenska (Trnava, Banská Bystrica, 

Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves...) a vo VÚC v Banskobystrickom samosprávnom 

kraji.  

Vo všetkých týchto projektoch boli skúmané a podrobne hodnotené prepravné vzťahy a smerovanie 

ciest v riešenom území na základe záznamov v palubných počítačov vozidiel na všetkých linkách VOD, 

ktoré udávali nástupy a dĺžku jazdy cestujúcich podľa vydaných cestovných lístkov.  

Výsledkom bolo posúdenie využiteľnosti a výkonnosti všetkých liniek VOD, spolu s návrhom: 

 Štandardov prevádzky VOD  

 Odporučenia pre úpravy linkovania VOD 

 Prípadná deľba výkonov vo VOD v riešenom území medzi jednotlivými dopravcami VOD 

 

4. Zásady použitej metódy optimalizácie VOD 

Navrhovaná metodika hodnotenia účinnosti systému verejnej osobnej dopravy v sledovanom regióne 

je postavená na nasledovných zásadách: 

 Komplexné používanie výpočtovej techniky na všetky etapy práce v reťazci: „palubné 

počítače – digitalizácia siete a prevádzky VOD – analýza – návrh optimalizácie“; 

 Celková digitalizácia siete VOD s jej  umiestnením v príslušnom mapovom podklade, 

s uvedením trás, liniek, polôh zastávok, cestovných poriadkov a všetkých dopravcov 

s priradením jednotlivých prevádzkovaných liniek; 

 Spracovanie a analyzovanie údajov z prieskumov dopravy. V tejto etape je možná maximálna 

variabilita postupu, podľa rôznosti zdrojov od jednotlivých prepravcov; 

 Spracovanie smerovania dopravy, získanie smerovania dopravy v medziobvodových, 

medzioblastných, medzizástavkových vzťahoch podľa časových priebehov a pentlogramov 

zaťaženia jednotlivých liniek, trás a siete VOD. 
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Obr.1 - Postup riešenia optimalizácie VOD 

 

Obr.2 - Podrobné riešenia optimalizácie VOD 
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5. Hodnotenie prevádzky a výkonnosti VOD 

Na základe vykonaných predchádzajúcich krokov je možné pristúpiť k veľmi operatívnemu 

a permanentnému hodnoteniu prevádzky VOD na mestskej a regionálnej úrovni. 

Pri spracovaní hromadných dát získaných v týždenných, alebo mesačných dávkach z palubných 

počítačov z vozidiel VOD je možné vykonávať priebežnú analýzu výkonov VOD v rôznych 

ukazovateľoch – vykonané vzkm, počty spojov, odvezení cestujúci, smerovanie a denné priebehy 

zaťažení jednotlivých liniek VOD, príjmy z cestovného... 

Osobitný určením je hodnotiaci a kontrolný systém pri riadení prevádzky HD, ktorý je nastavený na 

paralelné hodnotenie výkonov HD zo strany objednávateľa a operátora HD v meste alebo v regióne. 

Samostatný programová balík CONTROL. 

 

6. Príprava integrovaného systému HD 

Pri príprave integrovaného systému hromadnej dopravy, kde prichádza k spojeniu prepravných 

kapacít do jedného funkčného celku, je potrebné v počiatočných fázach prípravy vyriešiť niekoľko 

závažných úloh, ktoré budú mať postupný dopad na všetky následné rozhodnutia, dohody a zmluvy. 

Jednou takouto oblasťou je určenie tarifných pásiem, ktoré budú vyhovovať všetkým zúčastneným 

prepravcom v danej oblasti. 

Je niekoľko možných prístupov k riešeniu tejto úlohy. Vzhľadom na pozitívne skúsenosti postavené na 

metóde optimalizácie HD na báze digitalizácie komunikačnej a prevádzkovej siete HD, považujeme 

výsledky získané z informačného systému HD (program ISMED) za veľmi vhodné a optimálne pre 

tento stupeň rozhodovania. 

Výsledky získané analytickou prácou s využívaním programov DIGIS a ISMED možno dospieť 

k prijateľným výsledkom pri tvorbe hraníc jednotlivých tarifných pásiem. 

Rozsah a zameranie programu ISMED bol pre potreby tvorby tarifných pásiem doplnený o: 

 Demografické údaje, ktoré sa viažu k jednotlivým tarifným pásmam 

 Prestupové možnosti 

 Nástroj zmeny rozsahu tarifného pásma v rozmedzí 1 – 20 km 

 

Na základe doterajších výsledkov je možno konštatovať, že použitá metóda optimalizácie HD 

s multikriteriálnym hodnotením je vhodným nástrojom pre dosiahnutie optimalizácie dopravnej 

obslužnosti vo vzťahu k vynaloženým nákladom. Použité multikriteriálne hodnotenie umožňuje 

vložiť do procesu hodnotenia váhové zvýhodnenie, alebo znevýhodnenie vybraných kritérií. Uvedená 

metóda je založená na komparatívnom vyhodnotení všetkých disponibilných charakteristík 

jednotlivých liniek VO pomocou viacerých kritérií, ktoré boli porovnávané a posudzované vo vzťahu 

k odchýlkam k priemerným hodnotám vychádzajúcich zo všetkých liniek daného systému VOD.  

Výstupy z multikriteriálneho hodnotenia a komparácie súčasného s navrhovaným stavom poskytujú 

tiež údaje o neefektívnych, stratových a poruchových linkách, ktoré je nutné v procese optimalizácie 

linkovania siete v návrhu upraviť a vytvoriť tak kvalitatívne vyšší a atraktívnejší systém dopravnej 

obslužnosti regionálnej VOD v danom území. 
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7. Záver 

Problematika dopravnej obslužnosti územia pokrýva nielen rozsah územia jednotlivých krajín, ale 

vplyvom postupujúcej integrácie európskych krajín presahuje ich hranice. Z tohto pohľadu 

prichádzajú do úvahy otázky kompatibility dopravnej obslužnosti územia prihraničných regiónov, 

ktorých prirodzené väzby boli pretŕhané v poslednom storočí politickými procesmi diferenciácie 

jednotlivých krajín a tiež vojnovými udalosťami. Postupné otváranie sa hospodárskej spolupráce 

v rámci európskeho integračného procesu nastoľuje požiadavky na odstránenie úzkych miest 

v cezhraničnom prepojení systémov osobnej aj nákladnej dopravy. V snahe riešiť tieto požiadavky 

Európska únia vydáva výzvy pre riešenie projektov zameraných na kompatibilitu prepojenia 

prihraničných území: Jedným z takýchto projektov je aj projekt „Dopravný model AT-SK, ktorého 

cieľom je vytvoriť databázu vstupných údajov pre model dopravného prepojenia územia východného 

Rakúska a západného Slovenska (obr.3). 

 

Obr. 3 Rozsah modelového územia 

 

Vzhľadom k tomu, že ťažiskovou otázkou riešenia projektu je databáza vstupných údajov pre 

modelovanie dopravy v tomto cezhraničnom území možno predpokladať, že skúsenosti a poznatky 

získané z riešenia optimalizácie verejnej osobnej dopravy na Slovensku, budú môcť byť využité aj pri 

riešení dopravnej obslužnosti v tomto modelovom projekte veľkého cezhraničného územia. 

Literatúra/pramene 

Skýva, M., Dubravický, D.: Metodika optimalizácie regionálnej VOD, DIC Bratislava  

Projekt Cezhraničnej spolupráce CBC SK_AT N 00043 „VKM Dopravný model“ 
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Zapsán v OR Krajským soudem v Brně 1997, oddíl C, vložka 24862, IČO: 25504011, DIČ: CZ25504011 

 

 

Mezi hlavní výrobní program společnosti ZEMAKO patří provádění: 
       

1) Inženýrských staveb  

 zakládání průmyslových hal včetně infrastruktury  

 kanalizačních řadů včetně kanalizačních přípojek,  

 vodovodních řadů včetně vodovodních přípojek,  

 plynovodních řadů včetně plynovodních přípojek 
 
2) Dopravních staveb 

 stavby vozovek 

 chodníků a zpevněných ploch 

 stavby a opravy opěrných zdí 

 stavba odvodňovacích zařízení – rigolů, jímek, trativodů,dešťových vpustí, aj. 
 
3) Ostatních staveb 

 výstavba hřišť, tenisových kurtů aj. 

 provádění oprav havarijních stavů komunikací a inženýrských sítí 

 demoliční práce 
 
4) Zemních prací  

 hrubé terénní práce 

 výkopové práce pro pokládky kabelů VO,NN 
 
5)  Obchodní a inženýrská činnost 

 koupě a prodej zboží 

 inženýrská činnost 

 
Držitel certifikátů integrovaného systému managementu podle norem ČSN ISO 9001:2001, 

14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 
 

Bohunická cesta 9,664 48 Moravany, tel.:544 501 076, fax:544 501 077, mobil:777 555 775, 

 E-mail: zemako@tiscali.cz, www.zemako.cz 

mailto:zemako@tiscali.cz
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INVESTIČNÉ PROJEKTY V DOPRAVNE 

INTENZÍVNE VYUŽÍVANÝCH ÚZEMIACH – 

PRÍLEŽITOSTI A OHROZENIA 

PhDr. Mária Kocianová 

Alfa 04 a.s. 

Jašíkova 6 

821 03 Bratislava 

Mail: kocianova@alfa04.sk 

Život je turbulentný – priority sa menia 
 

V súčasnosti sme konfrontovaný s rýchlym vývojom a zmenami v spôsobe života, v spôsobe 

využívania územia, v hodnotení priorít, v boji o zachovanie trvalo udržateľného rozvoja pre budúce 

generácie. Trvalo udržateľný rozvoj má viacero aspektov, pre našu oblasť pôsobenia sa jedná o trvalo 

udržateľný rozvoj dopravy. Zmeny sú v niektorých prípadoch tak rýchle, že je problém ich sledovať 

a sledovať aj kontinuitu vývoja v území. 

 

Bratislava ako: 

 jeden z vrcholov tzv. „Zlatého trojuholníka“ v strede Európy (Viedeň - Budapešť – Bratislava),  

 mesto na hranici troch štátov,  

 jedno z centier „stredoeurópskeho euroregiónu“, 

 mesto na križovatke automobilových, železničných, leteckých aj vodných ciest má obrovský 

rozvojový potenciál, ktorý je násobený aj socio-demografickým potenciálom obyvateľstva. 

 

V Bratislave je rýchlosť vývoja ťažko sledovateľná. Veď len skutočnosť, že v máji 2007 bol schválený 

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a už v súčasnosti sú procese 

prerokovávania Zmeny a doplnky č.2 hovorí veľmi veľa. Významnou súčasťou zmien a doplnkov sú aj 

demografické prognostické údaje. Do tabuľky sme zoradili iba niekoľko informatívnych údajov, ktoré 

naznačujú predpokladané zmeny vo vývoji na území mesta. Tieto zmeny sa predpokladajú aj napriek 

skutočnosti, že už druhý rok sa celý svet pokúša prelomiť svetovú hospodársku krízu so všetkými jej 

negatívnymi dôsledkami. A treba povedať aj to, že už ani tieto zmeny a doplnky nezahrňujú najnovšie 

rozvojové projekty na území mesta a jeho širšieho okolia. 

 

 

 

mailto:kocianova@alfa04.sk
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Platný ÚP z roku 2007 Zmeny a doplnky prerokovávané v roku 2010 

Počet obyvateľov 2020 507 300 Počet obyvateľov 2020 527 000 

Počet obyvateľov 2030 550 200 Počet obyvateľov 2030 591 000 

Počet obyvateľov I.okres – r.2030 60 300 Počet obyvateľov I.okres – r.2030 67 555 

Počet obyvateľov II.okres – r.2030 125 800 Počet obyvateľov II.okres – r.2030 133 731 

Počet obyvateľov III.okres – r.2030 82 900 Počet obyvateľov III.okres – r.2030 85 412 

Počet obyvateľov IV.okres – r.2030 123 100 Počet obyvateľov IV.okres – r.2030 138 580 

Počet obyvateľov V.okres – r.2030 158 100 Počet obyvateľov V.okres – r.2030 165 988 

Počet denne prít. obyv. - r.2030 824 980 Počet denne prít. obyv. - r.2030 944 000 

Počet pracovných príl. – r.2030 403 300 Počet pracovných príl. – r.2030 486 000 

 

Umiestnenie veľkých investičných projektov z pohľadu atraktivity 

územia.  
 

Umiestniť novú investíciu tak, aby zhodnotila územie pre všetkých zúčastnených a zároveň zhodnotila 

sama seba, tak ako investori očakávajú je v husto urbanizovanom území úloha veľmi ťažká. 

Bratislava – hlavné mesto Slovenska rovnako ako väčšina európskych metropol má veľké problémy 

s dopravou.  

Dopravné problémy sú dôsledkom: 

 zmien v užívaní automobilov, 

 zmien v deľbe dopravnej práce medzi MHD a IAD, 

 vo významnej miere „záťažou“ z minulosti, kedy nebola budovaná dopravná infraštruktúra 

v súlade s požiadavkami doby.  

 

Zmeny v spôsobe života, zmeny v hodnotení ceny priestoru, času, kvality prostredia pre život 

vytvárajú stále väčší tlak na kvalitu dopravnej služby. Nielen že rastú rozmery a výkony bežne 

používaných osobných automobilov, ale rastú aj nároky na plochy pre dynamickú aj statickú dopravu. 
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Nové investičné aktivity sú „obchodovateľné“ investormi iba v prípade, že dávajú predpoklad 

kvalitnej dopravnej obsluhy. 

Väčšina investorov sa chce svojimi aktivitami zapojiť čo najkratšie a najjednoduchšie do komunikácií 

vyšších funkčných tried poskytujúcich vyššiu plynulosť a bezpečnosť dopravy. 

Mnohí investori už v súčasnosti pochopili hodnotu kvalitnej dopravnej obsluhy a požadujú nie len 

najlacnejšie dopravné riešenie, ale požadujú riešenia, ktoré poskytnú klientom vysokú kvalitu 

dopravnej obsluhy zodpovedajúcu kvalite funkcie, ktorú príslušná investícia plánuje poskytnúť. 

V hustourbanizovanom a zastavanom území Bratislavy je zložité nájsť priestor na umiestnenie 

veľkého projektu do centra, alebo širšieho centra mesta. A predsa sa takýto zdanlivo neexistujúci 

priestor nájde. Príkladom je umiestnenie veľkých investícií okolo nového národného divadla, kde na 

relatívne malej ploche sa pripravuje niekoľko veľkých investícií rôznych investorov. 

Iným príkladom je veľká investícia na nábrežnej promenáde Dunaja. Tieto príklady sú ojedinelé 

a prinášajú so sebou ťažké úlohy pri riešení dopravnej obsluhy a jej začlenenia do celého dopravného 

systému mesta. 

Skutočne veľké investičné zámery sa lepšie dajú umiestniť na okrajových častiach, či už na juhu, 

západe alebo východe mesta. Tieto projekty „v poli“ však tak isto nie je jednoduché dopravne 

obslúžiť. Výrazný vplyv na dopravnú obsluhu okrajovo umiestnených projektov má každodenný 

dopravný pohyb cez hranice Bratislavy. Bohužiaľ Bratislava nemá svoj vonkajší okruh, ktorý by 

distribuoval dopravu. Tak isto vstupné komunikácie do mesta neposkytujú požadovanú kvalitu 

dopravnej služby, pretože zatiaľ nie je dobudovaná plánovaná sieť diaľničných napojení a napojení 

rýchlostnými cestami. 

Takže či umiestňujeme investíciu „v poli“ pri Bratislave, alebo v blízkosti centra mesta, riešenie 

dopravných problémov je rovnako ťažkým orieškom. 

Nároky investičných projektov na dopravnú obsluhu a napojenie 

verzus hodnotenie možností existujúcej komunikačnej siete.  
 

V Bratislave je už dlhšie aplikovaná metodika dopravno-kapacitného posúdenia veľkých investičných 

projektov. Táto problematika bola predmetom môjho príspevku v roku 2009 – „Nové investície 

v Bratislave, ich funkcie a nároky na dopravnú obsluhu“. Uvedená metodika dáva možnosť pomerne 

unifikovaného hodnotenia dopravných nárokov investícií.  

Pri hodnotení pripravovaného projektu je prvým vstupom zhodnotenie existujúcej komunikačnej 

siete. Zhodnotenie sa skladá z: 

 Zberu informácií o technickom stave komunikačnej siete, ktoré nie je možné vykonať bez 

prieskumu v teréne. Nie je možné navrhnúť dopravné riešenie iba na základe mapových 

podkladov, bez toho aby sme poznali reálny stav., 

 Vykonania série dopravných prieskumov. Potrebné je zaoberať sa nie len úzkym priestorom 

napojenia pripravovaného projektu, ale aj širším zázemím a jeho zhodnotením. Je potrebné 

vypozorovať, ako dopravný život v území počas dňa funguje.  
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 Zozbierania dostupných informácií, čo sa v území pripravuje a v akej časovej koordinácii 

s pripravovaným projektom. V tejto fáze vznikajú problémy vyplývajúce z „konkurencie“ 

investorov, kedy je problém informácie získať.  

 

Pri hodnotení možností komunikačnej siete a jej rezerv je veľkým problémom skutočnosť, že ak sa 

podarí vyhodnotiť lokalitu s malou dopravnou rezervou, okamžite sa nájde spôsob ako investor túto 

rezervu zaplní. Akoby sme už pre tých druhých nechceli nechať žiaden priestor na rozvoj. 

V súvislosti s vývojom je potrebné spomenúť „rýchly život“ niektorých projektov. Investori v snahe 

o realizovateľnosť a efektívnosť hľadajú riešenia, ktoré vedú k častým zmenám už v samotnej 

príprave koncepcie a filozofie riešenia.  

Zmeny v projektoch majú veľký dopad na nároky na dopravnú obsluhu. 

Je výrazný rozdiel, či v tom istom priestore budeme realizovať bývanie, ktoré si podľa prepočtu STN 

bude vyžadovať 1000 parkovacích miest alebo napríklad obchodnú vybavenosť, ktorá si bude 

vyžadovať „len“ 800 parkovacích miest. Uvedených 1000 parkovacích miest bývania v rannej špičke 

vygeneruje 430 vozidiel a 800 parkovacích miest obchodu v tom istom čase vygeneruje 560 vozidiel. 

V popoludňajšej špičke 1000 parkovacích miest bývania vygeneruje 400 vozidiel do komunikačnej 

siete a 800 parkovacích miest obchodu vygeneruje 870 vozidiel do komunikačnej siete.  

 

V tejto súvislosti musí byť zhodnotený priebeh a intenzita dopravy na existujúcej komunikačnej sieti: 

 Aká je funkcia siete do ktorej sa napájame v dopravnom systéme mesta. 

 Aká doprava sa na sieti a v akom čase realizuje, 

 Koľko dopravy sa na sieti realizuje. 

 Ako sa odrazí rozvoj komunikačného systému mesta v riešenom území a vplyv širších 

dopravných vzťahov. 

Optimalizácia dopravnej obsluhy pre všetkých užívateľov.  
 

V jednej diskusii odborníkov o prognóze vývoja Slovenska odznel citát, ktorý veľmi verne 

charakterizuje dopravné prognózovanie a z neho vyplývajúcu optimalizáciu dopravnej obsluhy. 

Znenie citátu je: „Ako najlepšie predvídať budúcnosť? Tak, že ju budeme tvoriť“. Dopravné 

prognózovanie je tvorba dopravnej stratégie a potreby.  

 

Pri prognózovaní je nevyhnutné zohľadniť všetkých účastníkov procesu, teda nie len tých nových, pre 

ktorých je projekt pripravovaní, ale aj tých, ktorý už v území sú a zaslúžia si rovnako kvalitné 

podmienky. Pocit krivdy často vygeneruje silný odpor voči sebelepšiemu dopravnému riešeniu. Pri 

hodnotení je dôležité racionálne argumentovať informácie. Pri hodnotení ostatných účastníkov často 

veľký vplyv majú subjektívne hodnotenia a pocity, ktoré je potrebné doplniť exaktnými informáciami.  

Optimalizácia návrhov je neralizovateľná bez dohody nových investorov, ktorí by v určitej fáze 

prípravy mali zabudnúť na konkurenciu a mali by spojiť svoje sily a hľadať spoločné riešenia. Spoločné 

riešenia sú ekonomickejšie a veľmi často sú priateľskejšie k životnému prostrediu. 
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Optimalizácia návrhov si vyžaduje dôslednú zhodnotenie ekonomiky projektu, technickej 

realizovateľnosti projektu a jeho životaschopnosti v danom priestore a čase. Je nevyhnutné reálne 

zhodnotiť súčasný stav a následne navrhnúť riešenie akceptovateľné v daných podmienkach, aj keď 

možno nebude riešením najkvalitnejším. Ono niekedy je skutočne lepší „Vrabec v hrsti ako holub na 

streche“. 

Optimalizácia návrhov je o etapizácii projektu, o takom návrhu, ktorý etapizáciu umožňuje. Náš 

reálny život ukazuje, že máloktorý projekt sa realizuje naraz. Kvalitná etapizácia umožní vytvoriť 

pozitívny tlak na urýchlenie dokončenia celého zámeru. 

Optimalizácia projektu si vyžaduje vysokú mieru ústretovosti voči širokému okoliu vo všetkých 

aspektoch. Je nevyhnutné rešpektovať a zohľadniť historickú hodnotu územia, jeho morálne 

hodnoty, jeho dlhodobo zaužívaný spôsob života, štruktúru obyvateľov, ktorí sa v území pohybujú. 

Investičné projekty – príležitosti a ohrozenia 
 

Súčasný vývoj spoločnosti dnes už len ťažko zastaví silný tlak na nové projekty. V tejto súvislosti je 

otázne, či by to v našom širšom európskom priestore rozumné tento tlak umelo spomalovať. 

Potrebné je pozitívne využiť všetky príležitosti, ktoré nové projekty prinášajú a v maximálnej miere 

potlačiť ohrozenia, ktoré sú ich sprievodným javom. 

 

Čo sú príležitosti nových investičných projektov a ich dopravných napojení: 

 vyššia kvalita prostredia pre život všetkých 

 nové investície do dopravnej infraštruktúry 

 tlak na ďalší rozvoj územia 

 tlak na skvalitnenie MHD 

 riešenia s vysokým stupňom eliminácie negatívnych dopadov na životné prostredie. 

 

Čo sú ohrozenia nových investičných projektov a ich dopravných napojení: 

 nevratné zábery priestorov  

 konkurencia investorov 

 zhoršenie životného prostredia 

 zmeny v charaktere územia, spôsobe života a hodnotovej orientácii obyvateľov. 

Záver 
 

Príspevok je spracovaný na základe skúseností s prípravou a hodnotením nových dopravných riešení 

súvisiacich s rozvojom investičných projektov v hlavnom meste Slovenska. Príspevok sumarizuje 

skúsenosti. Príklady budú uvedené v prezentácii na konferencii.  

Súčasný život prináša silný atak na dopravu. Je nutné hľadať riešenia, pretože asi nie sme v stave ten 

atak zastaviť. Je nutné „tvoriť“ našu budúcnosť tak, aby zo snáh nových investorov sme pre územie 
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vyťažili čo najvyššiu kvalitu. Dopravná prognóza a dopravné plánovanie takéto nástroje má pri 

vytváraní argumentov. Pri snahe, ako u investorov túto kvalitu zabezpečiť však nesmieme zabúdať na 

to, že aj samotní investori budú užívatelia svojich projektov a oni pripravujú kvalitu pre svojich 

klientov (nás) a očakávajú tú kvalitu aj pre seba 
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Pasportizácia a diagnostika stavu povrchu 

miestnych komunikácií pre potreby 

mestskej samosprávy 

Daniela Ďurčanská* 

Eva Remišová* 

 

* Katedra cestného staviteľstva, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, 

Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovensko 

Úvod 
 

Jedným z balíka problémov vyvolaných cestnou dopravou v meste, ktoré v značnej miere vnímajú 

obyvatelia, je stav miestnych komunikácií. Riešeniu diagnostiky stavu povrchu miestnych 

komunikácií, konkrétne v meste Žilina, sa venujú na pracovisku autorov.  

Oproti komunikáciám v extraviláne majú mestské komunikácie svoje špecifiká – odlišný charakter 

dopravného prúdu, vplyv statickej dopravy, mimoriadne namáhané úseky pred križovatkami a na 

zastávkach hromadnej dopravy, čo sa prejavuje aj v ich rýchlom opotrebovaní. Cieľom príspevku je 

prezentovať využitie softvéru pre pasport miestnych komunikácií v previazaní na diagnostiku stavu 

vozoviek. Prínosom pre magistrát je znalosť aktuálneho stavu komunikácií ako podkladu pre 

stanovenie priority jednotlivých komunikácií resp. ich úsekov určených na opravu a údržbu, 

a samozrejme s tým súvisiace plánovanie finančných prostriedkov.  

Pasportizácia miestnych komunikácií 
 

Pasportizáciou miestnych komunikácií (MK) sa zisťujú základné údaje o nepremenných parametroch 

komunikácií. Sú to hlavne lokalizácia úseku tzn. začiatok a koniec MK, dĺžka úseku a jeho poradové 

číslo, šírku pruhu, druh a šírku krajnice/chodníka. Okrem informácií o komunikáciách sa sledujú aj 

údaje o nachádzajúcich sa objektoch s ich lokalizáciou, umiestnením, dĺžkou, šírkou, plochou – 

križovatky, chodníky, mosty, múry, protihlukové clony, lávky pre peších, podchody, železničné 

priecestie, odvodňovacie zariadenia, výhybne, parkoviská, námestia, bezpečnostné zariadenia, 

dopravné značenie. Vytvorenie takejto informačnej databázy poskytne užívateľom všetky potrebné 

informácie o konkrétnych miestnych komunikáciách. Za týmto účelom bol vytvorený program 

pasport pre miestne komunikácie s využitím pre mestá a obce.  

Program PASPORT pracuje s databázou vytvorených ulíc systému miestnych komunikácií , umožňuje 

doplňovanie a ďalšiu úpravu základných údajov. V program je vytvorený jednotný systém indexácie 

dát a číselníkov objektov. Jedná sa o nasledovné číselníky:  

 obcí, okresov (číselník podľa Štatistického úradu SR) – nastaví sa do identifikačného záznamu, 

 komunikácií (ciest I. až III. triedy zo Slovenskej správy ciest) ,  

 povrchu vozovky (chodníka, plochy) - AB, CB, dlažba, nespevnený, 

 mostov - betónový a železobetónový, oceľový, kamenný a tehlový, drevený, 

 priecestí – mimoúrovňové, úrovňové - so závorami, bez závor, 
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 križovatiek - mimoúrovňová, úrovňová - riadená, neriadená 

 identifikačných objektov – napr. kostol, križovatka, škola, hranica katastrálneho, územia, 

obecný úrad, dom č. popisné...atď. – tvorí obec resp. respondent; 

 

Sledované objekty sa priradia priamo ku konkrétnej komunikácii na základe ich vzdialenosti od 

počiatočného bodu MK, eviduje sa názov objektu, ak sa jedná o štátnu cestu, podľa možnosti sa jej 

priradí konkrétne číslo cesty podľa číselníka SSC a trieda, ak to bude MK, zadá sa identifikácia 

začiatku a konca MK a názov ulice/cesty. 

Vytvorená databáza tak obsahuje všetky základné informácie o ceste/mestskej komunikácii, jej 

jednotlivých úsekoch (názov, trieda, druh povrchu, dĺžka, šírka) a údaje o nachádzajúcich sa 

objektoch s ich lokalizáciou a ďalšími informáciami: 

 križovatky ( typ) 

 chodníky (dĺžka, šírka, typ povrchu) 

 autobusové zastávky (dĺžka, šírka) 

 mosty ( typ, dĺžka, šírka, podchodná výška) 

 múry ( typ, dĺžka, výška) 

 protihlukové clony (dĺžka, výška) 

 lávky pre peších ( typ, dĺžka) 

 podchody ( typ, dĺžka, šírka) 

 železničné nadjazdy a podjazdy 

 železničné priecestia (typ) 

 odvodňovacie zariadenia  

(odvodňovacie prúžky, vpusty, kanalizačné šachty, priepusty, priekopy, rigoly) 

 parkoviská (povrch, dĺžka, šírka) 

 námestia (názov, povrch, dĺžka, šírka) 

 výhybne  

 bezpečnostné zariadenia (zvodidlá, zábradlia) 

 dopravné značenie – zvislé (typ značky) 

 

Správcovi miestnych komunikácií sú k dispozícii výstupy softvéru ako tlačové resp. vizuálne zostavy: 

zostava cesty – s výpisom dĺžky, šírky, plochy, druhu povrchu komunikácie, zostava cesty s objektmi – 

s výpisom staničenia a umiestnenia objektu vľavo alebo vpravo v smere staničenia, dĺžky, šírky, 

plochy a zostava objekty – s umiestnením na ulici, lokalizáciou staničenia, dĺžky, šírky , plochy, 

polohy.  

Súčasťou programu je aj výstupná zostava - štatistický výkaz, ktorý je plne kompatibilný 

s požiadavkami ŠÚ. Ten sa vyhotovuje spravidla každých 5 rokov. Účelom daného štatistického 

zisťovania je získať základné informácie o MK pre analytický a publikačný systém Štatistického úradu 

SR.  

Program pasport slúži ako údajová základňa pre diagnostiku stavu povrchu komunikácií.  
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Diagnostika miestnych komunikácií 
 

Diagnostika stavu povrchu miestnych komunikácií sa vykonáva vizuálnou prehliadkou sledovaných 

komunikácií a následným vyhodnotením prostredníctvom programu Vizuálne prehliadky miestnych 

asfaltových komunikácií (PORUCHY MK), ktorý bol spracovaný na Žilinskej univerzite v Žiline na 

Katedre cestného staviteľstva a Ústave Informačných a komunikačných technológií ŽU. Softvér pre 

vyhodnocovanie vizuálnych prehliadok MK vychádza z úpravy programu PORUCHY6, ktorý sa používa 

na vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych prehliadok asfaltových vozoviek 

v extraviláne *2+. 

Stav povrchu vozovky sa hodnotí na základe rozsahu a typu porušenia krytu komunikácie. Zber a 

evidencia porúch sa vykonáva prostredníctvom pochôdzky po komunikácii. Vizuálnym sledovaním a 

zaznamenávaním porúch do tlačív priamo na mieste sa začína proces, ktorý pokračuje prevedením 

porúch do databázy výpočtového programu, jej štatistickým spracovaním a vyhodnotením.  

Poruchy sa značia do tlačiva tromi spôsobmi ako bodový záznam (bodové poruchy a poruchy 

s plochou menšou ako 4 m2, napr. výtlk), líniový záznam (poruchy, ktorých pomer šírky k dĺžke je 

niekoľkonásobný, napr. pozdĺžna trhlina) a plošný záznam (poruchy s plochou väčšou ako 4 m2, napr. 

rozpad krytu, deformácia povrchu). Poruchy sa zaznamenajú grafickým symbolom a číselným údajom 

o veľkosti poruchy (podľa Legendy). Zaznamená sa druh poruchy, staničenie začiatku a konca 

poruchy, dĺžka, šírka, resp. plocha, hĺbka, umiestnenie v profile komunikácie. 

Sledované typy porúch sú pre hodnotenie rozdelené do štyroch základných skupín: 

 poruchy, ktoré treba okamžite odstrániť: výtlky, deformácie, 

 poruchy povrchu vozovky: strata drsnosti a rozpad povrchu, 

 poruchy signalizujúce porušenie krytu a konštrukcie vozovky: trhliny, koľaje, plošná 

deformácia vozovky, prelomenie vozovky, 

 ostatné poruchy: olámaný okraj vozovky, iné poruchy na inžinierskych sieťach; 

Uvedené rozdelenie porúch do štyroch skupín vyplynulo z pohľadu využitia vizuálnych prehliadok ako 

jedného zo základných vstupov na optimálne využitie finančných prostriedkov pri údržbe a oprave 

ciest. 

Z hľadiska závažnosti porúch a ich vplyvu na prevádzkovú spôsobilosť vozovky sú poruchy rozdelené 

na 3 skupiny: 

 nebezpečné poruchy - výtlky a poklesy vpustí, 

 závažné poruchy - trhliny, koľaje, deformácie a rozpad povrchu krytu, 

 menej závažné poruchy - olámané okraje vozovky, iné poruchy a zle vykonaná oprava. 

Podľa závažnosti porúch aj ich percentuálneho zastúpenia (15-20 % zastúpenie nebezpečnej poruchy 

hodnotí vozovku klasifikačným stupňom 5) na vozovke sú pri výpočte nebezpečné poruchy 

ohodnotené koeficientom 55. Závažné poruchy, ktoré sú základným prvkom výpočtu, sa započítavajú 

svojou skutočnou hodnotou. Menej závažné poruchy nevplývajú priamo na prevádzkovú spôsobilosť 

vozovky, vyjadrujú mieru nebezpečenstva vzniku závažnejších porúch a sú hodnotené koeficientom 

0,4.  

Výpočtová časť programu spracováva hodnotenie zvoleného úseku cesty po 20 metroch a následnú 

homogenizáciu vypočítaných úsekov podľa Indexu porušenia stavu vozovky (IPSV). Parameter IPSV je 
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podľa metodiky pre miestne komunikácie vypočítaný ako jednoparametrový – len na základe 

zistených porúch povrchu v zmysle TP 13/2006 [2]: 

 

IPSVp = 5,03 - 0,07 (P + O) 

 

kde IPSV - index porušenia stavu vozovky, 

P - plocha porúch v %, 

O - plocha opráv (vysprávok) v %. 

Na základe hodnoty indexu porušenia stavu vozovky IPSV sú komunikácie, resp. úseky ohodnotené 

klasifikačným stupňom podľa tab.1.  

Tab.1 Kritériá hodnotenia stavu povrchu na základe vizuálnych prehliadok podľa IPSVp  

IPSVp Klasifikačný stupeň Hodnotenie 

5,03 – 4,00 1 výborný stav 

3,99 – 3,00 2 veľmi dobrý stav 

2,99 – 2,00 3 vyhovujúci stav 

1,99 – 1,50 4 nevyhovujúci stav 

1,50 5 havarijný stav 

 

Program preberá databázu ulíc z programu Pasport (dĺžky, šírky, lokalizáciu pomocou identifikácie 

bodmi na začiatku a na konci). Z hľadiska homogenizácie údajov sa index porušenia stavu vozovky 

vypočíta pre každých 20 m a následne sú na základe jeho hodnoty úseky homogenizované. Pre 

miestne komunikácie sa hodnotí každý jazdný pruh samostatne. Hodnotenie pomocou parametra 

IPSV slúži ako jeden zo vstupných premenných parametrov do rozhodovacích programov systémov 

údržby pre objektívne vyhľadávanie úsekov s kritickým stavom povrchu vozovky.  

Využitie informačného systému pre potreby mesta Žilina 
 

Mesto Žilina sa v roku 2007 rozhodlo vytvoriť informačný systém, ktorý by umožnil technickú 

evidenciu miestnych komunikácií vo vlastníctve a správe mesta s premennými parametrami a 

objektmi a zároveň mal informácie o aktuálnom stave týchto komunikácií. Teda systém, ktorý by bol 

otvorený a umožnil by priebežne dopĺňať systém o nové komunikácie prípadne upravovať existujúce 

podľa aktuálneho stavu, ktorý by im vytypoval komunikácie, resp. ich úseky, ktoré sú v havarijnom 

stave a ktoré treba okamžite opraviť a ktorý by umožnil plánovať finančné prostriedky pre budúce 

obdobie na opravy a údržbu týchto komunikácií. 
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Obr.1 Schéma rozdelenia mestských častí - Žilina 

 

Mesto Žilina s počtom obyvateľov 85 400 a rozlohou 8 005 ha sa člení na 18 mestských častí, ktoré 

majú vlastné katastrálne územie. Na celom území mesta Žilina bola v období od októbra 2007 do 

novembra 2008 vykonaná v troch etapách pasportizácia miestnych komunikácií a diagnostika stavu 

povrchu miestnych komunikáciách v meste Žilina. Zozbierané údaje boli vyhodnotené výpočtovým 

programom pasport a programom poruchy MK. V 1. etape prác sa vykonala pasportizácia a 

diagnostika 132 miestnych komunikácií v dĺžke 54,981 km v centrálnej časti mesta (Hliny I-IV) a na 

sídlisku Vlčince, ktorá sa doplnila v 2. etape o ďalších 208 komunikácií v dĺžke 82,036 km na Hlinách V 

až VIII, Bôriku, Solinkách, Hájiku, v Bytčici, Závodí a Bánovej. V záverečnej 3. etape prác sa vykonali 

vizuálne prehliadky v prímestských častiach Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka, Strážov, Žilinská Lehota, 

Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Budatín, Zádubnie, Zástranie a na niekoľkých komunikáciách 

v pešej zóne v centre mesta (na tých, kde nie je položená dlažba). V 3. etape boli diagnostikované 

miestne komunikácie v počte 211 a dĺžke 60,187 km. Sumárne bolo teda diagnostikovaných 551 

miestnych komunikácií v celkovej dĺžke 197,204 km. 

V databáze ulíc je ku každej komunikácii definovaná jej dĺžka a šírka, a objekty nachádzajúce sa na 

danej komunikácií s ich staničením, umiestnením, dĺžkou, šírkou a plochou. 

Stav povrchu na sledovaných komunikáciách bol vyhodnotený pomocou parametra IPSV 

(jednoparametrové hodnotenie na základe vizuálnych prehliadok) po 20 m samostatne pre ľavý 

a pravý jazdný pruh, čo umožňuje návrh údržby a opravy po jednotlivých pruhoch. Následne boli 

úseky komunikácie zhomogenizované podľa výsledkov parametra IPSV. Celkové zhodnotenie stavu 
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povrchu sledovaných komunikácií s ohodnotením príslušným klasifikačným stupňom (podľa IPSV) je 

uvedené sumárne v nasledujúcej tabuľke.  

 

Tab. 2 Celkové vyhodnotenie sledovaných komunikácií (percentuálny pomer) 

Miestna časť 

Hodnotenie stavu povrchu podľa IPSV 

výborný až veľmi 

dobrý stav 

vyhovujúci stav nevyhovujúci až 

havarijný stav 

Žilina – stred a Hliny I-IV 55,2 4,3 40,4 

Vlčince 83,4 4,8 11,8 

Hliny  65,3 3,5 31,2 

Bôrik 77,3 3,0 19,7 

Solinky 94,5 1,9 3,6 

Hájik 94,4 3,1 2,5 

Závodie 63,1 3,3 33,6 

Bánová 74,6 7,0 18,4 

Bánová 76,8 4,5 18,7 

Bytčica 64,4 7,1 28,5 

Brodno 73,2 3,3 23,5 

Budatín 73,6 4,8 21,5 

Mojšová Lúčka 76,8 12,6 10,6 

Považský Chlmec 56,9 3,6 39,5 

Trnové 54,3 6,3 39,4 

Strážov 60,1 8,2 31,7 

Vranie 53,5 4,3 42,2 

Zádubnie 31,9 3,2 64,9 

Zástranie 41,6 3,6 54,7 

Žilinská Lehota 35,2 4,8 60,0 

Ľahký priemysel 76,0 5,8 18,2 
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Na základe vizuálnych prehliadok komunikácií a ich vyhodnotenia programom PORUCHY bolo 

stanovené predbežné odporúčanie na bežnú údržbu, návrh na lokálne opravy porúch (najmä výtlkov 

a porúch na objektoch inžinierskych sietí) a na súvislú údržbu. V meste Žilina boli navrhnuté na bežnú 

alebo súvislú údržbu komunikácie nasledovne: 

 na bežnú údržbu (bez stavebných úprav) 56 MK ... 10,2 % 

 na opravu lokálnych porúch 156 MK ... 28,3 % 

 na súvislú údržbu (obnova tenkou vrstvou) 146 MK ... 26,4 % 

 čiastočne na lokálne opravy aj na súvislú údržbu 119 MK ... 21,4 %  

 (nakoľko sa vyhodnocoval každý jazdný pruh samostatne)  

 na výmenu asfaltových vrstiev 25 MK ... 4,4 % 

 (alebo pokládku nových vrstiev, ak chýbajú)  

 na rekonštrukciu celej vozovky 12 MK ... 2,2 % 

 ostatné sú pešie komunikácie, časť z nich sú z dlaždeným povrchom 39 MK ... 7,1% 

 

Celková výmera navrhovaných opráv predstavuje približne 340 658 m2 (viď. tab.č.3) čo pri priemernej 

šírke komunikácií 6m predstavuje dĺžku cca 57 km miestnych komunikácií v meste Žilina.  

 

Tab. 3 Sumárna tabuľka celkovej výmery súvislej údržby – kompletná za všetky etapy 

Kombinácia technológií v 1. - 3.etape sumárne 
Celková výmera 

m2 

1 Frézovanie do hĺbky 40 mm a nová vrstva hrúbky 40 mm (alebo recyklácia 

na mieste za horúca - Reshape)  

166 082 

2 Frézovanie do hĺbky 40 mm a nová vrstva hrúbky 40 mm (alebo recyklácia 

na mieste za horúca - Remix)  

24 269 

3 Frézovanie do hĺbky 40 mm a nová vrstva hrúbky 40 mm  37 536 

4 Frézovanie do hĺbky 20 mm a nová vrstva mikrokoberca hrúbky 20 mm 

(alebo recyklácia na mieste za horúca - Reshape)  
46 533 

5 Výmena asfaltových vrstiev  12 812 

6 Rekonštrukcia celej vozovky  11 760 

7 Nová vrstva asfaltového betónu hrúbky 50 mm  25 094 

8 
Frézovanie do hĺbky 20 mm a nová vrstva asfaltového koberca tenkého 

hrúbky 20 mm (alebo recyklácia na mieste za horúca – Reshape)  
16 572 

Spolu  340 658 
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Záver 
 

Výsledkom a prínosom vybudovania informačného systému technickej evidencie MK je postupné 

vytvorenie kvalitnej bázy dát, ktorá je základom pre efektívnejšie a kvalitnejšie riešenie rôznych 

aplikačných úloh v oblasti MK a cestného hospodárstva. Elektronický systém spracovania, archivácie, 

ale aj distribúcie dát je vhodným prvkom ich zefektívnenia a zvýšenia kvality. 

Vytvorená databáza obsahuje všetky základné informácie o ceste/mestskej komunikácii, jej 

jednotlivých úsekoch, na nej nachádzajúcich sa objektoch a o stave povrchu v čase, kedy bola 

vykonaná diagnostika. Mesto má tak prehľad o komunikáciách, ktoré má vo vlastníctve a v správe. 

Takáto databáza slúži potom ako podklad na plánovanie údržby a opravy komunikácií, a teda na 

plánovanie finančných prostriedkov na nutné opravy a rekonštrukcie.  
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Obr.2 Zadávacie okno programu pasport mk 
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Obr.3 Výstup z programu pasport mk 

 

 

Obr.4 Zadávacie okno programu PORUCHY 
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Obr.5 Výstup z programu PORUCHY 



~ 81 ~ 
 
 

 

 

 

 



~ 82 ~ 
 
 

BEZPEČNOSŤ DIAĽNIČNEJ DOPRAVY 

NA SLOVENSKU 

Ing.Ivan Dohnal, Slovenská správa ciest, Bratislava 

Ing.Vladimír Kapusta,PhD., Stavebná fakulta STU, Bratislava 

 

Úvod 
 

Bezpečnosť dopravy je jednou zo základných požiadaviek návrhu a  prevádzkovania pozemných 

komunikácií. Snahou je, aby bola zabezpečená na všetkých pozemných komunikáciách bez rozdielu. 

Skutočnosť sa však líši od predpokladu a je rozdielna v závislosti na druhu komunikácie. Iste to súvisí 

nielen s technickým stavom a vybavením komunikácie, ale aj dopravným režimom, intenzitou 

a skladbou dopravného prúdu. Predkladaný príspevok sa zaoberá problematikou nehodovosti v SR so 

zameraním na veľké dopravné stavby - diaľnice. 

1. Vývoj a súčasný stav dopravnej nehodovosti v SR 
 

Vývoj počtu dopravných nehôd a ich následkov v Slovenskej republike za dlhšie časové obdobie (roky 

1993-2009, tab.1) ukazuje, že stabilita v tejto oblasti ešte nie je dosiahnutá, aj keď posledný rok 

dopadol veľmi dobre. Rok 2009 je v samostatnej ére SR z hľadiska nehodovosti výrazne 

najpriaznivejší a zatiaľ najlepšie hodnotený. Či táto zmena bude mať aj trvalý charakter a stane sa 

trendom, ukáže budúcnosť.  

 

Tab.1 Vývoj dopravnej nehodovosti a jej následkov v r.1993 - 2009 

 

Rok 

Všetky  

nehody 

Osobné 

nehody 

Usmrtené 

osoby 

Ťažko zranené 

osoby 

Ľahko zranené 

osoby 

1993 50 198 8 501 584 2 737 8 695 

1994 53 436 8 461 633 2 603 8 391 

1995 60 538 8 711 660 2 791 8 780 

1996 75 726 8 824 616 2 699 8 949 

1997 64 977 9 489 788 2 879 9 694 

1998 57 452 9 695 818 3 121 9 771 

1999 55 683 8 578 647 2 684 8 782 

2000 50 932 7 884 628 2 206 7 890 

2001 57 258 8 181 614 2 367 8 472 
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2002 57 060 7 866 610 2 213 8 050 

2003 60 304 8 551 645 2 163 9 158 

2004 61 233 8 443 603 2 157 9 033 

2005 59 991 7 903 560 1 974 8 516 

2006 62 040 7 988 579 2 032 8 660 

2007 61 071 8 500 627 2 036 9 274 

2008 59 008 8 343 558 1 794 9 234 

2009 25 975 cca 6 300 347 1 400 7 127 

 

SR ako členský štát EÚ sa v rámci prijatého Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej 

premávky pripojila k iniciatíve zníženia počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách do roku 

2010 na polovičnú hodnotu z roku 2002. Plnenie tejto náročnej úlohy je dokladované v tab.2 a obr.1. 

Pri skutočnom počte 610 usmrtených v roku 2002 by pri stanovenom predpoklade - zníženie na 50 % 

- mal byť v roku 2010 počet usmrtených 305. Aj keď vývoj za sledované obdobie nebol vždy 

jednoznačný a hodnotenie pred rokom obsahovalo pomerne veľký rozdiel medzi predpokladom 

a skutočnosťou, rok 2009 priniesol jednoznačne priaznivé výsledky. Na ich základe je možné 

konštatovať, že v tomto roku sa skutočnosť už takmer zhoduje s predpokladom a rozdiel je 

minimálny.  

 

Tab.2 Vývoj usmrtených osôb v SR od roku 2002 

 

rok 

Počet usmrtených 

skutočný predpokladaný rozdiel 

2002 610 610 ± 0 

2003 645 572 + 73 

2004 603 534 + 69 

2005 560 496 + 64 

2006 579 458 + 121 

2007 627 420 + 207 

2008 558 382 + 176 

2009 347 344 + 3 

2010 - 305  
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Obr.1 Vývoj počtu usmrtených v SR od r.1993 

( –– skutočný, –– požadovaný po r.2002) 

 

Čo prispelo k zlepšeniu tohto stavu? Pravdepodobne najviac úprava legislatívy. Značné očakávania 

boli od nového zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke, s ktorým vstúpil do platnosti od 1.2.2009 aj 

jeho vykonávací predpis – vyhláška MV SR č.9/2009. 

Z pohľadu bezpečnosti boli prínosom pravdepodobne hlavne tieto zmeny: 

 stanovenie maximálnej rýchlosti v obci na 50 km/h, 

 povinnosť celodenného zapnutia stretávacích svetiel počas celého roka, 

 zákaz telefonovania počas jazdy, 

 povinnosť vybavenia pneumatík so zimným dezénom ak sa na vozovke nachádza súvislá 

snehová vrstva, ľad alebo námraza, 

 povinnosť pre cyklistov chrániť si hlavu prilbou pri jazde mimo obce (deti do 15 rokov aj 

v obci), 

 zvýšenie pokút a sprísnenie sankcií, predovšetkým za zistenie alkoholu u vodiča. 

K tomu je potrebné priradiť zvýšenú kontrolu zo strany polície. Práve častá frekvencia celoplošných 

kontrol spolu s vysokými pokutami za priestupky sú pravdepodobne hlavnými nositeľmi efektu 

radikálneho zníženia nehôd a ich následkov.  

2. Intenzita dopravy na diaľniciach 
 

Intenzita je základnou charakteristikou cestnej premávky. Je charakterizovaná množstvom vozidiel, 

ktoré prejdú určitým priečnym rezom cestnej komunikácie za zvolenú časovú jednotku. Hodnota 

intenzity je závislá od mnohých faktorov – typu a významu pozemnej komunikácie, rozmiestnenia 
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zdrojov a cieľov, ročného obdobia, časových vplyvov, poveternostných podmienok či iných okolností 

a v neposlednom rade aj od ekonomickej situácie obyvateľov a hospodárskeho rastu štátu. 

Pravidelnými celoštátnymi sčítaniami cestnej dopravy sa tieto údaje zisťujú na cestnej sieti a sieti 

diaľnic vo forme ročného priemeru denných intenzít – RPDI vo vozidlách za 24 hodín. V roku 2005 

hodnoty RPDI dosiahli nasledovné údaje pre: 

 diaľnice 22 488 voz/24 hod, 

 cesty I.triedy 7 549 voz/24 hod, 

 cesty II.triedy 3 031 voz/24 hod, 

 cesty III.triedy 1 610 voz/24 hod. 

S pribúdajúcim počtom nových vozidiel, ale aj so zvyšujúcim sa hospodárskym rastom štátu 

a životnou úrovňou sa zvyšuje aj počet vozidiel na cestnej a diaľničnej sieti. Podľa údajov za 

posledných 25 rokov (od roku 1980) priemerné intenzity cestnej dopravy vzrástli takmer dvojnásobne 

(1,96) - na cestách I.triedy 1,85 krát, II.triedy 1,68 krát a na cestách III.triedy 1,41 krát. Najväčší nárast 

intenzity bol zaznamenaný na diaľniciach – až 4,44 násobný oproti roku 1980 (tab.3), *1+.  

Tab.3 Vývoj intenzity na diaľniciach SR 

Rok voz/24 hod Index rastu 

1980 5 066 1,00 

1985 5 829 1,15 

1990 7 606 1,50 

1995 10 422 2,06 

2000 12 587 2,49 

2005 22 488 4,44 

 

Diaľnice sú teda najviac zaťaženými komunikáciami u nás s priemernou hodnotou RPDI v roku 2005 

nad 22 tisíc vozidiel za 24 hodín, pričom rozsah zistených hodnôt v tomto roku bol od 4 531voz/24 h 

až po 96 867 voz/24 h. Obidve tieto krajné hodnoty boli dosiahnuté na diaľničných úsekoch mesta 

Bratislavy – najnižšia na D4 do Rakúska a najvyššia na D1 na Prístavnom moste. Výsledky sčítania 

dopravy v roku 2010 určite potvrdia ďalší nárast intenzít. 

3. Nehodovosť na diaľniciach 

  
Výskyt nehôd na diaľniciach má stúpajúci trend. Súvisí to do určitej miery aj s rastom dĺžky diaľničnej 

siete, ktorá sa od roku 1980 po rok 2005 predĺžila zo 115 km na 328 km, čo je 2,85 násobný nárast jej 

dĺžky. Nárast počtu nehôd za toto obdobie je však oveľa vyšší – až 12,16 násobný - tab.4, podľa *2+.  

Stav realizovaných diaľnic je k 1.1.2009 v dĺžke 384 km ( z plánovaných 705 km). 

Tab.4 Vývoj počtu nehôd na diaľniciach  SR 
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Rok Počet nehôd Index rastu 

1980 110 1,00 

1985 173 1,57 

1990 340 3,09 

1995 633 5,75 

2000 969 8,81 

2005 1338 12,16 

 

Porovnať nehodovosť na diaľniciach s nehodovosťou na iných druhoch komunikácií je možné okrem 

absolútnych údajov aj pomocou iných ukazovateľov dopravnej nehodovosti, napr. hustotou nehôd 

(počet nehôd na 1 km dĺžky) alebo relatívnou nehodovosťou (počet nehôd vztiahnutý na dopravný 

výkon) – tab.5. Pokiaľ priemerná hustota nehôd je na diaľniciach najvyššia, relatívna nehodovosť 

naopak najnižšia a napr. voči cestám I. a II.triedy dosahuje len asi tretinu ich hodnôt.  

Tab.5 Priemerné ukazovatele dopravnej nehodovosti v SR v roku 2005 

Druh komunikácie Hustota nehôd 

(počet nehôd na 1 km dĺžky) 

Relatívna nehodovosť 

(počet nehôd na 1 mil.vozokm) 

Diaľnice 4,08 0,50 

Cesty I.triedy 4,00 1,45 

Cesty II.triedy 1,57 1,43 

Cesty III.triedy 0,47 0,80 

Z hľadiska časového vývoja sa hustota nehôd na diaľniciach od roku 1980 do roku 2005 zvýšila viac 

ako 4-násobne (z 0,96 na 4,08 nehody na km), relatívna nehodovosť sa však vďaka nárastu 

dopravných výkonov za toto obdobie takmer nezmenila (v roku 1980 hodnota 0,52). Aktualizovaná 

hodnota hustoty nehôd je 3,75 (v roku 2008). 

4. Vzťah medzi nehodovosťou a intenzitou na diaľniciach 
 

Z vyššie uvedených údajov o intenzitách a počtoch nehôd na diaľniciach za obdobie rokov 1980 – 

2005 (tab.3 a tab.4) vyplýva, že sa postupne zvyšuje intenzita aj počet nehôd, pričom nehodovosť 

rastie vyšším tempom.  

Túto skutočnosť je možné dokumentovať napr.aj na najzaťaženejších úsekoch diaľnice D1 Bratislava – 

Trnava vedenej v nezastavanom území (tab.6), *5+. 

Tab.6 Intenzita a nehody na diaľnici D1 Bratislava - Trnava 
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Rok 

Bratislava - Senec Senec - Trnava 

Intenzita (voz/24h) Počet 

nehôd 

Intenzita (voz/24h) Počet  

nehôd 
celková nákl.voz. celková nákl.voz. 

1980 5 120 1 243 - 4 657 1 182 - 

1985 6 567 1 443 - 6 406 1 869 - 

1990 10 164 1 911 18 9 636 2 214 41 

1995 19 850 2 905 38 18 720 3 416 86 

2000 22 072 2 773 115 22 437 3 494 153 

2005 51 307 9 249 212 43 981 8 069 192 

 

Na vysokom počte nehôd v poslednom období sa určite nemalou mierou podieľa aj zastúpenie 

nákladných vozidiel v dopravnom prúde. Ich počet značne narástol a napr. v roku 2005 je vyšší ako sú 

priemerné intenzity na cestách I.triedy. 

 

Grafické vyjadrenie vzťahu medzi intenzitou a nehodovosťou na tomto úseku je na obr.2. Počty 

nehôd sú dokladované za 16 rokov, príslušné intenzity zistené z výsledkov celoštátneho sčítania 

v rokoch 1990 až 2005, mimo rokov sčítania určené lineárnou interpoláciou *5+. 

 

Obr.2 Vzťah medzi nehodovosťou a intenzitou na diaľnici D1 Bratislava – Trnava 

(roky 1990-2005, nezastavané územie) 

 

Ako vidno z priebehu hodnôt v obr.2 s rastúcou intenzitou dopravy sa priamoúmerne zvyšuje aj 

nehodovosť. Kým pri nízkej intenzite cca 10 tisíc voz/24 hod sa vyskytovali priemerne 3 nehody na 1 
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km diaľnice pri vyšších intenzitách nad 50 tisíc voz/24 hod to už bolo viac ako 15 nehôd na 1 km 

dĺžky. 

Aj v nasledujúcich rokoch sa na tomto diaľničnom ťahu vyskytovala vysoká nehodovosť (podľa 

informácií pracovníkov SSC Bratislava priemerné hustoty nehôd na celom ťahu Bratislava – Trnava 

boli 14,48 v roku 2006, 14,40 v roku 2007 a 10,24 v roku 2008). 

Vysoká intenzita dopravy na diaľničnom ťahu D1 Bratislava – Trnava sa zvlášť prejavuje v smere do 

Bratislavy v ranných hodinách v pracovných dňoch a popoludňajších na konci víkendu (návrat), a 

v opačnom smere t.j. von z Bratislavy v popoludňajších hodinách pracovného týždňa, najmä v piatok. 

V týchto dopravných špičkách vznikajú často kolóny, zvlášť pri výskyte nehody. Z dôvodu veľkého 

podielu nákladnej dopravy a jeho negatívneho vplyvu na plynulosť premávky bol na celom úseku pre 

nákladné vozidlá stanovený zákaz predbiehania. Šírkové usporiadanie diaľnice ako 4-pruhovej 

smerovo rozdelenej komunikácie sa pri takýchto podmienkach stalo kapacitne nevyhovujúcim. 

V roku 2009 pristúpila preto Národná diaľničná spoločnosť a.s. k prestavbe tohto úseku na 6 – 

pruhovú komunikáciu za plnej prevádzky a to bez výraznejších dopravných obmedzení (s výnimkou 

obmedzenej rýchlosti na 80 km/h na stavebných úsekoch). Prestavba bola v tomto roku aj 

zrealizovaná (úpravou stredného deliaceho pásu) vo forme dočasného riešenia, zatiaľ bez potrebnej 

šírky spevnenej krajnice. Aký vplyv bude mať táto – dočasná, ale predovšetkým konečná úprava na 

bezpečnosť dopravy D1 bude možné objektívne vyhodnotiť až v ďalších rokoch.  

Prestavba diaľnice D1 Bratislava – Trnava patrí v  SR medzi veľké stavby a prvú veľkokapacitnú zmenu 

najmä z dopravného hľadiska. Tým, že tento úsek diaľnice je jedným z najvýznamnejších, všetky 

zmeny (stavebné aj dopravné) boli široko medializované. To si vyžadovalo individuálny postup 

informovanosti vo vzťahu s verejnosťou ako aj rýchly a bezchybný priebeh prác na dopravnom 

značení v koordinácii so stavebnými prácami *6+.  

5. Záver 
 

Je zrejmé, že zaťaženie siete pozemných komunikácií dopravou - a zvlášť diaľnic - sa v budúcnosti 

bude aj naďalej zvyšovať. Na základe štatisticky spracovaných údajov je možné do určitej miery pri 

predpokladaných hodnotách intenzít prognózovať aj dopravnú nehodovosť na diaľniciach (mimo 

zastavaného územia je to o niečo jednoduchšie). Využitie takýchto poznatkov umožňuje už 

v predstihu, a teda s časovou rezervou, pripravovať súbor takých opatrení, ktoré by viedli k tomu, aby 

sa dopravná nehodovosť na diaľniciach v budúcnosti neúmerne nezvyšovala a udržala aspoň 

v prijateľnej miere. Jedným z možných (nie jednoduchých a nie lacných) riešení je aj tu uvedený 

príklad zvýšenia počtu jazdných pruhov. 

Príspevok vznikol na základe výskumnej úlohy VEGA č.1/0401/10 „Energeticky, ekonomicky úsporné 

a environmentálne únosné pozemné komunikácie a dopravné stavby“. riešenej na Katedre 

dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 
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Aktuální kroky k řešení parkování v Brně 

Ing. Jiří Řehák 
středisko Útvar dopravního inženýrství, 

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno 

 

 
V návaznosti na předcházející prezentace, kde byly tomuto odbornému fóru z naší strany mimo jiné 

prezentovány postupné snahy města Brna o řešení problematiky dopravy ve městě Brně, mimo 

nezbytné a urgentní dostavby základního komunikačního systému města (především chybějících částí 

VMO) a průběžné a odpovídající údržby a obnovy stávajících komunikací včetně jejich součástí a 

příslušenství, též cestou postupné výstavby uceleného a vzájemně provázaného systému 

integrovaného řízení dopravy (SIŘD), je cílem této prezentace seznámit posluchače s dalším vývojem 

a současným stavem rozvoje SIŘD ve městě Brně s důrazem především na řešení problematiky 

statické dopravy. 

 

 

 

V Brně byly v letech 2004 a 2005 ve vazbě na projekt EU CONNECT, zahájeny koncepční práce na 

Systému integrovaného řízení dopravy, které během roku 2006 vyústily ve zpracování projektových 

dokumentací pro vybrané projekty realizace dílčích částí systému SIŘD jako celku. Společným znakem 

těchto prací byla snaha o systémové, otevřené a postupně rozšiřitelné řešení, které plynule naváže 
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na stávající subsystémy řízení dopravy ve městě (řízení SSZ; řízení tunelových staveb). Do systému 

řízení byly postupně doplněny další dva subsystémy (dohledový; informační, naváděcí a regulační), 

jejichž pomocí by město mělo získat další nástroje pro zajištění efektivního a operativního řízení 

dopravy, monitoringu a navádění vozidel na dopravní cíle a parkovací plochy, objektivní a včasné 

informovanosti účastníků silničního provozu, a to jak telematickými dopravními zařízeními v terénu 

(ZPI, PDZ, PIT atp.), tak i poskytováním dopravních a cestovních informací do médií (rozhlas, RDS-

TMC, internetové aplikace atp.). 

 

 

 

V průběhu let 2007 až 2009, bohužel očekávaný rozvoj telematických zařízení ve městě Brně nebyl 

zrealizován zcela podle představ. Projektová příprava sice proběhla podle plánu - dokončila se 

projektová dokumentace pro trvalé napájení proměnných tabulí pro 1. etapu navádění na vybraná 

parkoviště, počítalo se s realizací další části rozvoje dopravně - informačního centra přípravou 

zakázky na výstavbu strategických detektorů na komunikační síti města (vazba na mezinárodní 

projekt EU InTime), zrealizoval se velmi rozsáhlý průzkum nabídky a poptávky na odstavných a 

parkovacích stání v jednotlivých částech města. Podle plánu se zrealizovala i další část postupné 

rekonstrukce řadičů SSZ včetně implementace prvků podmíněné preference MHD (ve vazbě na 

vybavení všech vozidel MHD /tramvaj, trolejbus, autobus/ GPS zjišťováním polohy vozidel), výstavba 

dopravního kamerového dohledu a kabelových a optických komunikačních tras. Bohužel, ale fyzická 

realizace plánovaného rozvoje dohledového subsystému (např. realizace navádění dopravy od Svitav 

pomocí dojezdových dob) i subsystému informačního, naváděcího a regulačního (další etapa rozšíření 

navádění na parkoviště) v rámci připraveného investičního záměru pro roky 2005 - 2009 již 

neproběhla. Na druhou stranu se však podařilo úspěšně zrealizovat jiné, původně nezařazené, ale 
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následně samosprávou města Brna velmi sledované projekty, a to především realizaci 

automatizovaného zádržného systému v centrální části města (jenž v současnosti úspěšně funguje a 

po vyhodnocení pozitivních zkušeností byla rozšířena doba aktivního provozu v průběhu pracovního 

dne), a dále postupné výstavby parkovacích závorových systémů (které postupně nahrazují ve 

vhodných lokalitách parkovací automaty /zrealizováno parkoviště Besední, Benešova; v přípravě 

parkoviště Veveří, Kounicova, Tesco 2/, čímž se významně zvyšuje efektivita výběru ceny za parkování 

a též se zlepšila využitelnost a obratovost na zrealizovaných parkovištích). 

 

 

 

Před městem Brnem tak zůstávají pro příští roky další významné úkoly, které je třeba v přípravě a 

realizaci postupné výstavby SIŘD plnit. Základem je úspěšné schválení investičního projektu 

„Dopravní telematika 2010-2013“, jenž by měl být realizován za výrazného přispění z evropských 

fondů. V současné době je nutné se urychleně vypořádat především s celospolečenskými finančními 

problémy, které mají samozřejmě dopad i do hospodaření města Brna. Ve vazbě na projekty SIŘD se 

to týká především dořešení vypsání nového výběrového řízení na obnovu resp. rekonstrukci dopravní 

řídící ústředny, zajištění fyzické realizace projektu strategických detektorů bezprostředně po 

dokončení právě probíhající projektové přípravy atp. Pro úspěšné pokračování výstavby SIŘD však 

vedle těchto dílčích problémů probíhají další kroky zajišťující, aby ani v této oblasti rozvoje 

dopravního systému města nedošlo ke stagnaci a utlumení rozvoje. Společnost Brněnské komunikace 

a.s. na příští rok připravuje významnou investici do dostavby a rozšíření Centrálního technického 

dispečinku. Město Brno vedle prací na Územním plánu města zadává další - z hlediska řešení dopravy 

ve městě - velmi významné zakázky - Generel pěší dopravy, Generel cyklistické dopravy, Strategie 

dopravy - Strategie parkování, Generel veřejné hromadné dopravy apod. 
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Z hlediska řešení problematiky statické dopravy je připravovaný projekt „Strategie dopravy - Strategie 

parkování“ zásadním a nosným dokumentem, který by měl komplexně a systematicky navrhnout 

optimalizaci dopravního systému města s důrazem na řešení dopravy v klidu, a měl by navrhnout 

především změny ve způsobu organizace dopravy, umístění parkovišť, parkovacích domů, řešení park 

and ride, parkování v sídlištních celcích, v centrální oblasti města, u velkých obchodních center, 

řešení platebních podmínek a možností případné regulace dopravy, včetně řešení vazeb na MHD a 

IDS. Projekt by měl být částečně spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní 

infrastruktury. 
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Výběrové řízení na zhotovitele projektu „Strategie dopravy - Strategie parkování“ bylo vypsáno již 

v květnu 2009, odhad nákladů byl do 8 milionů Kč a doba zpracování cca 18 měsíců. Ze čtyř uchazečů 

byl v srpnu 2009 vybrán budoucí zhotovitel. Bohužel, díky odvoláním a technickým problémům bylo 

řízení zrušeno. Vzhledem k nezbytnosti tohoto dokumentu probíhá v těchto dnech - na přelomu 

března a dubna 2010 - příprava k vypsání nového výběrového řízení s obdobným věcným obsahem a 

upraveným rozsahem. Předpokládá se, že výběrové řízení proběhne ve druhém čtvrtletí roku 2010, 

odhad nákladů je cca šest milionů Kč, doba zpracování se předpokládá dvanáct měsíců. Dokument 

bude obsahovat analytickou a návrhovou část. Jeho součástí by mělo být především: analýza 

evropských měst s podobnými podmínkami, analýza stávající úrovně organizace dopravy v klidu ve 

městě Brně, rozbor územního rozvoje v krátkodobém horizontu 2015 a dlouhodobém horizontu 

2030, rozbor demografie a dopravních vazeb 2015 a 2030, analýza MHD/IDS ve vazbě na řešení P+R 

atp., analýza kongescí, vazba na dopravní telematiku a SIŘD ve městě; základními výstupy by pak měl 

být především: popis navržené strategie řešení, doporučený postup realizace, popis navržených 

opatření, jejich zdůvodnění včetně dopravních modelů, řešení vazeb na územní plán, nástin řešení 

majetkových vazeb, rámcový odhad investičních a provozních nákladů atp. Klíčová opatření a návrhy 

řešení se očekávají především v oblasti: návrhů na konkrétní řešení parkování na městských 

komunikacích, na veřejných parkovištích, parkovištích typu P+R/K+R, návrhů případného 

elektronického zpoplatnění vjezdu do města či jeho částí, návrhů dopravně - telematické podpory 

organizace parkování, návrhů vazeb na systém VHD/IDS, návrhů platebních podmínek pro parkování 

v jednotlivých typických oblastech, návrhů konkrétních projektů rozvoje včetně harmonogramů 

realizace a odhadu nákladů a přínosů jednotlivých rozvojových projektů, prokázání řešení koncepce 

projektů rozvoje v souladu s legislativou ČR a EU. 
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Jako podpůrné a podkladové materiály v rámci příprav projektu „Strategie dopravy - Strategie 

parkování“ byly společností Brněnské komunikace a.s. zpracovány v uplynulých dvou letech rozsáhlé 

cílené dopravní průzkumy a návazné projekty, mapující především stav nabídky a poptávky 

odstavných a parkovacích stání na komunikacích v jednotlivých oblastech města a též nabídku 

parkovacích stání pro invalidy. Ve společném vyhodnocení byly sumarizovány zjištěné skutečnosti a 

předpokládá se jejich využití při návrzích opatření pro zlepšení řešení dopravy v klidu ve městě Brně 

v rámci zpracování materiálu „Strategie dopravy - Strategie parkování“. Zároveň je k využití celá řada 

dalších průzkumů a materiálů, které v pravidelných intervalech pro město Brno v oblasti statické 

dopravy zpracováváme (např. vedení databáze plánovaných parkovacích stání v rámci 

připravovaných investičních akcí, průzkumy parkování na vybraných lokalitách vybavených 

parkovacími automaty v centrální oblasti města, aktuální situace vyhrazených parkovacích stání 

v centrální oblasti města apod.). V současné době jsou v přípravě další úkoly v této oblasti - například 

připravujeme ve spolupráci s odborem dopravy Magistrátu města Brna průzkum parkování 

v sídlištních celcích v nočních hodinách, průzkum parkování u velkých obchodních center a další. 
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Výuka dopravního inženýrství na vysokých 

školách v České republice 

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta dopravní 

1. Úvod 
 

Poznatky dopravního inženýrství jsou základem nejen při navrhování nových dopravních 

staveb, ale také při hodnocení fungování staveb současných, při přestavbách, organizačních 

a regulačních opatřeních. Měly by být základem znalostí všech absolventů technických 

vysokých škol, které se problematikou dopravy zabývají. Snahou vysokých škol je proto 

výchova odborníků, kteří se dobře uplatní v praxi a budou mít nejmodernější poznatky ze 

studovaného oboru. Cílem článku je uvést přehled o výuce dopravního inženýrství na 

vysokých školách v ČR.  

2. Historie dopravního inženýrství 
 

Dopravní inženýrství představuje vědní obor, který se vyčlenil se silničního inženýrství 

v době, kdy začalo docházet k výraznému rozvoji automobilové dopravy, a to nejprve ve 30. 

Letech 20. Století v USA, Evropě v 50., 60. letech po ukončení  2. světové války. Do té doby 

byly prvky dopravního inženýrství (jako např. rozdělení příčného profilu komunikace, 

zjednosměrňování komunikací, sčítání dopravy, světelně řízené křižovatky) uplatňovány 

v rámci silničního inženýrství. Osamostatnění oboru dopravní inženýrství přinesla potřeba 

řešení složitějších úloh, kdy je třeba brát v úvahu pohyb dopravního proudu, kde se vozidla 

vzájemně ovlivňují a kde nepostačuje popis pohybu samostatného vozidla. 

V České republice se o potřebě dopravního inženýrství začíná hovořit v roce 1962. 

Systematická výuka dopravního inženýrství na vysoké škole se datuje od roku 1964, kdy se 

tento obor začal vyučovat na ČVUT. 

3. Současná situace ve výuce dopravního inženýrství 
 

V současné době je dopravní inženýrství vyučováno na různých úrovních na šesti vysokých 

školách v České republice1. Nejobsáhlejší přehled je uveden u Fakulty dopravní, kde autorka 

článku působí jako odborná asistentka. Informace z dalších univerzit byly čerpány zejména 

z jejich webových stránek se snahou podat kompletní přehled o výuce dopravního 

inženýrství na vysokých školách v České republice. 

Kromě údajů o Fakultě dopravní, kde autorka článku působí, byly ostatní informace čerpány 

z webových stránek univerzit, mohlo dojít k jisté nepřesnosti. 
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ČVUT v Praze Fakulta dopravní 
 

Fakulta dopravní byla založena v roce 1993. Výuka probíhá ve strukturované formě studia ve 3 

stupních. Prvním stupněm je v současné době 4 leté bakalářské studium (od akademického roku 

2010/2011 bude akreditováno na 3 leté), na které navazuje  

2 leté magisterské studium. Studenti mají dále možnost pokračovat ve studiu doktorském. 

První polovina bakalářského studia je společná pro všechny studenty (s výjimkou oboru Profesionální 

pilot a Technologie údržby letadel), ve druhé polovině bakalářského studia se studenti rozdělují do 

studia v jednotlivých oborech, a to Dopravní systémy a technika (obor DS), Management a 

ekonomika dopravy a telekomunikací (obor ME), Automatizace a informatika (obor AI) a Letecká 

doprava (obor LD). 

Stručnou informaci k problematice dopravního inženýrství se dozvědí všichni studenti již v 1. 

ročníku, kdy je vyučován předmět Základy dopravního inženýrství (jeho základy položil prof. 

Ing. Petr Jirava, CSc. při založení fakulty). Studenti se seznámí se základními pojmy oboru 

dopravní inženýrství, jako jsou základní dopravně – inženýrské charakteristiky, způsoby jejich 

zjišťování pomocí dopravních průzkumů, využití při prognóze dopravy a návrzích dopravních 

staveb a opatření. 

Výuka odborných předmětů, které se podrobněji zabývají dopravním inženýrstvím, se 

realizuje až ve druhém bloku studia, kdy studenti přicházejí do oborů. Konkrétně se 

problematikou dopravního inženýrství zabývá především obor Dopravní systémy a technika. 

Tuto výuku zajišťuje na Fakultě dopravní Ústav dopravních systémů K612 vedený prof. Ing. 

Pavlem Přibylem, CSc. Kolektiv stálých členů ústavu doplňuje řada externistů a 

spolupracovníků z praxe. 

V bakalářském studiu se vyučují odborné předměty Silnice a dálnice, Organizace a řízení městské 

hromadné dopravy, Provoz a projektování místních komunikací a Dopravní průzkum a teorie 

dopravního proudu. Studenti si prohlubují základy dopravně inženýrských znalostí, přednášky jsou 

doplněny zpracováním semestrálních prací. Zabývají se principem výpočtu kapacity křižovatek, 

dopravní prognózou, řešením dopravy v klidu ve městech, zásadami organizace a regulace dopravy. 

Studenti se rovněž podílejí na dopravních průzkumech, seznámí se  s metodou sledování dopravních 

konfliktů – skoronehod. Stanovují intenzity na pozemních komunikacích s použitím Metodiky pro 

stanovení intenzit na pozemních komunikacích. 

V magisterském studiu jsou znalosti z dopravního inženýrství dále rozvíjeny v předmětech Provoz na 

pozemních komunikacích, Dopravní mikrosimulace a Metody regulace a prognózy dopravy. Zde jsou 

řešeny složitější dopravně inženýrské úlohy jako např. teorie a modely řízení dopravního proudu na 

úsecích dopravních cest, princip výpočtu kapacity dopravních uzlů podle způsobu řízení, obecné 

zásady automatického řízení uzlu a kriteria pro jeho zřízení, různé způsoby modelování řízení uzlů 

pozemních komunikací včetně dynamického řízení dopravního proudu v uzlu. Studenti využijí 

aplikace pro tvorbu dopravních modelů, seznámí se se základními daty v simulaci, sběrem dat 

v mikroskopické dopravní simulaci. Pomocí softwaru PTV VISSIM vytváří mikroskopický dopravní 

model. 

Fakulta se zaměřuje na projektově orientovanou výuku. Znamená to, že studenti po rozdělení 

do oborů kromě běžné výuky pracují na řešení vybraných úkolů v projektech, tj. v menších 

týmech vedených odborníky z fakulty nebo praxe. Získané zkušenosti posléze uplatní při 



~ 100 ~ 
 
 

řešení bakalářských či diplomových pracích a využijí při nástupu do praxe. Náplň projektů a 

tím i témata bakalářských a diplomových prací zahrnují celou škálu problematiky všech druhů 

dopravy (silniční, železniční, městská, pěší, cyklistická) v různých úhlech řešení od její 

organizace, modelování, projektování, až po problematiku vztahu dopravy a životního 

prostředí. 

Při řešení studentských prací je kladen důraz na seznámení se s řešeným územím a provedení 

dopravního průzkumu (měření intenzity dopravy a přepočet na denní a týdenní intenzitu a RPDI). 

Dále na zjištění a vyhodnocení nehodovosti v řešeném území, měření rychlosti vozidel a 

vyhodnocení. V případě řešení křižovatky provedení kapacitního výpočtu křižovatky. Na základě 

těchto zjištěných skutečností musí student dokázat zdůvodnit nutnost nového řešení oblasti nebo 

nutnost úpravy stávajícího stavu, které jsou potom výstupem řešení. 

ČVUT v Praze Fakulta stavební 
 

Dopravní inženýrství je zde vyučováno v rámci několika předmětů, a to Dopravní inženýrství, 

Projektování komunikací a Statistické metody v dopravním inženýrství. Studenti se v rámci těchto 

předmětů seznámí se základními pojmy z oboru dopravní inženýrství, dopravními průzkumy a 

prognózou. Věnují se také výpočtu kapacity komunikace a metodám mikrosimulace. 

Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta 
Dopravní inženýrství se vyučuje v rámci oboru Silniční a městská automobilová doprava. 

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební 
Studenti se seznámí s oborem dopravní inženýrství ve studijním programu Stavební inženýrství, obor 

Konstrukce a dopravní stavby. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 
Dopravnímu inženýrství se věnují předměty Městské stavitelství a inženýrství a Dopravní inženýrství. 

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 
Základní pojmy z oboru dopravního inženýrství získají studenti v předmětu Urbanismus a dopravní 

plánování, který zajišťuje Katedra dopravního stavitelství. 

4. Zhodnocení 
 

Článek uvádí přehled vysokých škol v České republice, na kterých probíhá výuka předmětů týkajících 

se problematiky dopravního inženýrství. Cílem bylo přispět k diskusi o potřebnosti dopravního 

inženýrství jako základu dopravního plánování a projektování. 

Použitá literatura 
Jirava P., Slabý P.: Dopravní inženýrství, skriptum ČVUT, 1990 

http://www.fd.cvut.cz 

http://www.fsv.cvut.cz/ 
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http://www.czu.cz/cs/ 

http://www.vutbr.cz 

www.vsb.cz/ 

http://www.upce.cz/dfjp/index.html 

 

Příspěvek byl zpracován za podpory výzkumného záměru MSM 6840770043 Rozvoj metod návrhu a 

provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace. 
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Prognóza intenzit dopravy do roku 2050 

Ing. Aleš Richtr, EDIP s.r.o. 

1. Úvod 
 

Stavby pozemních komunikací v éře rozvinutého automobilového provozu představují zpravidla 

rozsáhlé a nákladné investice s velkým zásahem do území, kterým procházejí. Životnost těchto staveb 

se počítá na desítky let. Řada významných komunikací, které dosud v téměř nezměněné podobě tvoří 

základ komunikační sítě České republiky, byla projektována a budována před 30 a více lety. 

Pro připomenutí: První úsek dálnice D1 Praha – Mirošovice byl vystavěn v letech 1967 – 1971 a 

teprve po téměř třiceti letech (1996 – 1999) byl z původní kategorie D28/120 rozšířen na 2 x 3 pruhy. 

Výstavba dalších úseků dálnice D1 Praha – Brno byla zahajována postupně od roku 1969 (úseky 

Mirošovice – Šternov, Soutice – Loket a Velká Bíteš – Brno-západ) do roku 1976 (úsek Humpolec – 

Pávov – Řehořov) a v prakticky nezměněné podobě slouží dodnes. 

Stejně tak v Praze byla v průběhu 70. let postupně vystavěna jedna ze stěžejních komunikací – tzv. 

severojižní magistrála (Nuselský most byl zprovozněn v roce 1973, most přes nádraží Praha-střed 

v roce 1978 a nový most Barikádníků v roce 1980). Bez ohledu na všechny následné diskuse o 

vhodnosti tohoto projektu se dodnes jedná o jednu z dopravně nejzatíženějších komunikací v ČR, 

která nemá reálnou náhradu. 

Obdobně i na dalších důležitých dopravních tazích a ve větších městech stále plní nenahraditelnou 

úlohu úseky komunikací z 60. a 70. let minulého století. 

 

Obrázek 1: Úsek Karlovarské ulice v Plzni zprovozněný na počátku 70. let 20. století. 

Mají-li stavby komunikací uspokojivě plnit svůj účel po celou dobu životnosti a přitom současně být 

realizovány pokud možno co nejúsporněji, je nutné již při přípravě staveb znát požadavky na jejich 
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užitné vlastnosti. Tyto požadavky vyplývají například z jízdních vlastností vozového parku, z předpisů 

upravujících silniční provoz, atd. 

Jedním z nejdůležitějších podkladů ovlivňujících správný návrh komunikací je znalost jejich 

dopravního zatížení v celém návrhovém období. Z toho vyplývá potřeba dlouhodobé prognózy 

intenzit automobilové dopravy. 

Společnost EDIP s.r.o. řešila v rámci Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR v letech 

2008 – 2009 výzkumný projekt Prognóza dopravních výkonů automobilové dopravy na pozemních 

komunikacích v ČR. Podle původního zadání měla být v rámci tohoto projektu zpracována dopravní 

prognóza do roku 2040, ale s ohledem na horizont posuzování připravovaných staveb bylo zadání po 

projednání s odbornou veřejností upraveno na výhledový rok 2050. 

 

2. Metody prognózy intenzit automobilové dopravy 
 

V České republice má mnohaletou tradici využití metody jednotného součinitele růstu. Tato metoda 

je založena na zjednodušujícím předpokladu, že vývoj intenzit automobilové dopravy přibližně 

rovnoměrný v celém řešeném území, tj. v našem případě na celém území republiky. Výhledová 

intenzita se vypočte jako násobek výchozí intenzity a koeficientu K: 

Intenzitavýhledová = Intenzitavýchozí x K 

Koeficient K se zpravidla liší podle druhu vozidel (těžká, osobní, motocykly), případně podle 

dopravního významu komunikací (dálnice, silnice I. tř., atd.), nebo i dalších kritérií (např. 

v Československu byl odlišný pro Českou a Slovenskou republiku). Tuto metodu použilo v různých 

modifikacích více řešitelů, ale nejdelší a největší zkušenosti s ní má oddělení dopravního inženýrství 

na Ředitelství silnic a dálnic ČR (dříve na Ústavu silničního hospodářství). 

Využití metody jednotného součinitele růstu ale má celou řadu omezení. Již ze samého principu ji 

nelze použít pro posouzení nových dopravních spojení, a tedy ani pro porovnání variant řešení 

komunikační sítě. Proto byly postupně vyvíjeny a zdokonalovány metody dopravní prognózy založené 

na matematickém modelování dopravy v území. Dnes již klasický čtyřfázový dopravní model se stal 

základem pro vývoj moderních softwarových produktů používaných stále častěji v dopravně 

inženýrské praxi. Současný stav vývoje výpočetní techniky již v praxi nezpůsobuje omezení ani pro 

velikost řešeného území ani pro podrobnost zpracování. Jednoznačným limitem pro využití 

matematických modelů zatížení dopravní sítě ale zůstává problematika získání velkého objemu 

vstupních dat a v neposlední řadě i jejich hodnověrnost. 

Do budoucna lze pro dopravní prognózy očekávat ještě širší využití matematických modelů, než tomu 

je dosud. Přesto své opodstatnění stále má, zejména pro svoji jednoduchost a nenáročnost, i metoda 

jednotného součinitele růstu, která v řadě případů může poskytnout dostatečné výsledky. Poptávku 

po aktualizaci výhledových koeficientů vývoje intenzit automobilové dopravy potvrdila i anketa 

provedená v rámci výzkumného projektu. 

3. Dopravní výkon osobních automobilů 
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Podkladem pro stanovení koeficientů vývoje intenzit dopravy je prognóza celkového dopravního 

výkonu automobilové dopravy v České republice. Pro osobní automobily se jako vhodné jeví využití 

vztahu 

Dopravní výkon = Průměrný proběh vozidel x Počet vozidel 

Tento postup ve svých prognózách využilo i Ředitelství silnic a dálnic ČR [9], [10]. Prognóza 

dopravního výkonu se tak rozkládá do dvou samostatných prognóz. 

Relativně snadnější je prognóza počtu osobních automobilů. Všeobecně se předpokládá, že po 

bouřlivém rozvoji automobilizace v minulém století by se nárůst počtu vozidel měl postupně 

zpomalovat až k úplné saturaci. Dosavadní prognózy se ale neshodly, při jakém stupni automobilizace 

bude saturace dosaženo (obr. 2). 

Nově byl stupeň saturace odvozen na základě rozboru vývoje struktury domácností a vybavenosti 

typických domácností automobily. Výsledná hodnota 1,35 vozidla na domácnost, tj. po přepočtu 655 

vozidel na 1000 obyvatel, byla ještě ověřena rozborem vývoje věkové struktury obyvatel. Přitom byl 

uplatněn předpoklad, že i v budoucnu zůstane určitá část dospělé populace, která nebude mít zájem 

nebo možnost osobní automobil užívat. 

 

Obrázek 2: Vývoj počtu osobních automobilů na tisíc obyvatel, 

porovnání s prognózamiz let 1970, 1999 a 2006 

Z dosavadního vývoje je zřejmé, že stupeň automobilizace se nevyvíjí v čase plynule, ale je závislý na 

dalších faktorech. Při podrobnějším zkoumání se potvrdila korelace mezi stupněm automobilizace a 

některými ekonomickými ukazateli (HDP, inflace, nezaměstnanost, průměrná mzda). Pro prognózu 

počtu vozidel tedy byl vytvořen model, který vychází ze závislosti na HDP a na základě britských 

zkušeností *5+ zohledňuje vedle absolutního počtu obyvatel i předpokládaný vývoj počtu členů 

v domácnosti (obr. 3). Z modelového výpočtu vyplývá, že k očekávané saturaci by mělo dojít až po 

roce 2050. 
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Obrázek 3: Model pro prognózu počtu vozidel v závislosti na vývoji HDP a počtu obyvatel 

 

Prognóza průměrného proběhu osobních automobilů je složitější zejména z důvodu nedostatku 

relevantních dat o dosavadním vývoji. Rovněž v případě proběhů se ukázala závislost na HDP, i když 

ne tak výrazná jako u stupně automobilizace. Překvapivě se neprojevila závislost proběhů na ceně 

pohonných hmot. 

V porovnání s Německem a Rakouskem jsou průměrné proběhy osobních automobilů v ČR výrazně 

nižší, ovšem nelze vyloučit, že zčásti se na této diferenci podílí odlišná metodika výpočtu. Změny 

průměrných proběhů ve sledovaném období 1995 – 2006 jsou velmi malé jak v České republice, tak i 

v SRN. Zatímco v ČR lze vysledovat trend mírného růstu, v Německu dochází k téměř neznatelnému 

poklesu (obr. 4). 
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Obrázek 4: Vývoj průměrného proběhu osobních vozidel v ČR a v SRN v letech 1995 – 2006 

 

Výsledný model vývoje průměrného dopravního výkonu tedy předpokládá pokračování dosavadního 

mírného růstu s předpokladem dosažení hodnoty 10 400 km v roce 2050. 

 

Celkově tedy lze v časovém horizontu zpracovávané dopravní prognózy očekávat další nárůst 

dopravního výkonu, a tedy i intenzit osobní automobilové dopravy, i když již ne tak strmý, jako tomu 

bylo zejména v 90. letech 20. století. Výsledný model předpokládá nárůst dopravního výkonu 

osobních automobilů na téměř dvojnásobek (1,95) za období 2005 – 2050, resp. o cca 70% (1,69) za 

období 2010 – 2050 (obr. 5). Na tomto růstu se bude podílet především další zvyšování počtu 

osobních automobilů. 
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Obrázek 5: Aktuální prognóza dopravního výkonu osobních automobilů 

a  její porovnání s předchozími prognózami 

 

4. Dopravní výkon těžkých vozidel 
 

Těžká vozidla zahrnují 2 základní skupiny vozidel, nákladní automobily a autobusy, jejichž dopravní 

výkony se mohou vyvíjet odlišně. Vzhledem k počtům těchto vozidel (přibližně 20 tisíc autobusů vůči 

cca 600 tisícům nákladních automobilů) jsou pro celkovou prognózu rozhodující nákladní automobily. 

Dopravní výkon nákladních automobilů lze odvodit z přepravního výkonů silniční nákladní dopravy a 

průměrného vytížení nákladních automobilů. 

Prognóza přepravního výkonu závisí především na hospodářském vývoji. Na údajích z tzv. starých 

zemí Evropské unie (EU 15) lze doložit velmi těsný vztah mezi HDP a přepravním výkonem. V ČR, 

stejně jako v dalších nových zemích EU, nebyl tento vztah v posledních letech tak silný. Důvodem je 

pravděpodobně působení dalších vlivů (vstup do EU, zavedení mýta pro nákladní vozidla v Německu a 

později i v ČR, rozšíření schengenského prostoru). Pro dlouhodobou prognózu lze předpokládat, že 

tento vztah bude platit i v České republice. 

Při podrobnější analýze se ale ukázalo, že přepravní výkon ve vnitrostátní dopravě se vyvíjí odlišně od 

výkonu v dopravě mezinárodní (obr. 6). Prognózu přepravního výkonu tedy bylo nutné řešit 

samostatně pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu. Z dostupných údajů vyplynulo, že přepravní 

výkon ve vnitrostátní nákladní dopravě po celé sledované období stagnuje, a to nejen v ČR, ale i 

v dalších státech EU. Naopak rozhodující vliv na celkový přepravní výkon má nárůst mezinárodní 

dopravy. 
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Při sestavování modelu pro prognózu přepravního výkonu v mezinárodní dopravě ale již nestačí údaje 

o hospodářském vývoji pouze v ČR. Byla proto zkoumána závislost objemu mezinárodní přepravy na 

Vývoji HDP nejen v ČR, ale i v Německu a v celé EU (průměrný HDP států EU). Jako nejvhodnější se 

nakonec ukázalo sestavení váženého průměru HDP v ČR, jednotlivých sousedních státech (Německo, 

Polsko, Slovensko a Rakousko) a v celé EU. 

 

Obrázek 6: Vývoj přepravních výkonů silničních nákladních automobilů registrovaných v ČR v členění 

na vnitrostátní a mezinárodní dopravu 

 

Prognóza průměrného vytížení je potřebná pro přepočet přepravního výkonu na dopravní výkon. 

Z modelových výpočtů vyplývá, že vytížení se výrazně liší podle typu cest. Zatímco u mezistátní 

dopravy dosahuje cca 12 tun, u vnitrostátní postupně klesá až ke 2 tunám. 

Jedním z podkladů pro prognózu průměrného vytížení byla i analýza vývoje skladby vozidlového 

parku. Zde stojí za pozornost enormní nárůst počtu vozidel s užitečnou hmotností pod 1 tunu (obr. 7). 

Podstatnou část těchto automobilů tvoří malé užitkové vozy, které se v dopravních průzkumech 

včetně celostátního sčítání dopravy počítají mezi osobní automobily. 
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Obrázek 7: Vývoj užitečné hmotnosti vozidlového parku v ČR 

 

V časovém horizontu zpracovávané dopravní prognózy se předpokládá další nárůst dopravních 

výkonů a tedy i intenzit nákladní automobilové dopravy, ale již výrazně nižším tempem, než tomu 

bylo v rozmezí let 1995 – 2005. Tento nárůst bude pravděpodobně způsoben zejména růstem 

mezinárodní přepravy. Předpokládaný nárůst dopravního výkonu nákladních automobilů za období 

2005 – 2050 činí 23%, ale pro samotnou mezinárodní dopravu prognóza za stejné období předpovídá 

růst na více než dvojnásobek (2,06). Je proto nutné počítat s tím, že vývoj intenzit nákladní 

automobilové dopravy bude stále více ovlivňován hospodářským vývojem nejen v České republice, 

ale minimálně v rámci Evropské unie. 

5. Vývoj intenzit dopravy podle dopravního významu komunikací 
 

Výrazně rychlejší růst intenzit dopravy na dálnicích oproti silnicím je sledován od samého počátku 

existence dálnic v České republice. Patrný, i když ne tak výrazný, je i rozdíl mezi silnicemi I. třídy a 

ostatními silnicemi (obr. 8). 
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Obrázek 8: Porovnání prognózy ÚSH z r. 1984 *8+ se skutečností – intenzity dopravy dle typu 

komunikací (vozidla celkem) 

Žádné indicie nenasvědčují tomu, že by se tento trend měl změnit, naopak předpoklady vývoje 

nákladní dopravy ho potvrzují. Dopravní prognóza proto je diferencována podle významu komunikací 

v členění na tři základní typy (obr. 9): 

 dálnice + rychlostní silnice, 

 ostatní silnice I. třídy, 

 silnice II. a III. třídy. 

 

Obrázek 9: Prognózované koeficienty intenzit dopravy podle typu komunikací – těžká vozidla 

6. Výstupy projektu výzkumu 
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Prognóza dopravy je zpracována ve formě adaptabilního algoritmu. To znamená, že hodnoty 

růstových koeficientů intenzit dopravy bude možné upravit jednak podle skutečného vývoje 

vybraných veličin (HDP, počet registrovaných vozidel, atd.) a jednak podle aktualizace prognóz 

ovlivňujících faktorů (např. demografická prognóza). Předpokládá se, že tento přepočet prognózy by 

se měl provádět v návaznosti na celostátní sčítání dopravy. 

Výstupem projektu určeným pro širší odbornou veřejnost je návrh TP Prognóza intenzit 

automobilové dopravy, který obsahuje zejména: 

 základní předpoklady a omezení metody jednotného součinitele růstu, 

 metodiku výpočtu výhledových intenzit, 

 tabulky aktuálních koeficientů v členění podle druhu vozidel (osobní, těžká) a podle 

dopravního významu (kategorie a třídy) komunikace. 

TP budou vydány po projednání a schválení Ministerstvem dopravy, pravděpodobně po polovině 

roku 2010. 

7. Závěr 
 

Dlouhodobá prognóza intenzit automobilové dopravy je nezbytným podkladem pro kvalitní přípravu 

staveb pozemních komunikací. V řadě případů je vhodné, nebo dokonce nutné, aby tato prognóza 

byla provedena s využitím matematického modelu širšího území. Pro některé jednodušší prognózy 

ale může být metoda jednotného součinitele růstu i do budoucna vhodnou, a přitom výrazně 

jednodušší variantou. 

Žádná metoda prognózy, jednoduchá, ani složitá, ale nikdy nenahradí odbornost dopravního 

inženýra, která je nezbytná jak pro volbu správného postupu, tak i pro správnou interpretaci 

vypočtených výsledků. 
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Stanovení kapacity všech druhů 

okružních křižovatek 

Ing. Luděk Bartoš, EDIP s.r.o., bartos@edip.cz 

 

1. Úvod 
 

V České republice je v posledních letech patrný rozvoj okružních křižovatek, jejich aktuální počet 

odhaduji na 800. Kromě jejich nezpochybnitelného přínosu při snižování počtu a následků dopravních 

nehod bývají realizovány i z důvodu zvýšení kapacity neřízených křižovatek. 

V rámci Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR řešila firma EDIP s.r.o. v letech 2005-

2008 výzkumný projekt 1F52I/063/120 „Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity 

okružních křižovatek“ a v roce 2009 navazující projekt CG923-062-910 „Zpřesnění výpočtových 

modelů pro stanovení kapacity moderních druhů okružních křižovatek“. 

Hlavním cílem obou projektů bylo vyvinout jednotnou metodiku pro posuzování kapacity všech 

druhů okružních křižovatek pro české prostředí.  

 

2. Kapacita 
 

Mezi nejčastější dopravně inženýrské úkoly patří posuzování kapacity komunikační sítě. Zatímco 

intenzita dopravy je dána skutečným (naměřeným) počtem vozidel, které daným úsekem projedou za 

určitý časový interval, tak kapacitou komunikace rozumíme nejvyšší možný počet vozidel, který je 

daná komunikace schopna v určitém časovém intervalu převzít. 

 

3. okružní křižovatka 
 

Na okružní křižovatce jsou všechny dopravní proudy sloučeny do okružního pásu, na kterém mají 

vozidla přednost v jízdě. Díky poměrně malému poloměru okružního pásu dochází k výraznému 

zpomalení rychlosti nadřazeného dopravního proudu (tj. vozidel na okruhu). Další nespornou 

výhodou je zjednodušení manévrů pouze na pravé odbočení z vedlejší, kde zcela odpadá nebezpečné 

křížení nadřazených proudů (viz obrázek 1). Kromě nezpochybnitelného zvýšení kapacity křižovatky 

dochází při jejím správném stavebním provedení i ke zvýšení bezpečnosti provozu. 

mailto:bartos@edip.cz
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Obrázek 1: Zjednodušené schéma provozu na okružní křižovatce. 

Zde si dovolím hlasitě varovat před neuváženými rozhodnutími v některých našich městech, se 

kterými jsem se ve své praxi setkal. V některých případech rozhodnutí o vhodnosti okružní křižovatky 

vycházelo ze zkušeností politiků z jiného města nebo země („Kde to přece taky funguje bez 

problémů“). Okružní křižovatka není samospasitelná. Nevhodné použití okružní křižovatky pak vede 

ke tvoření front na vjezdu do křižovatky a oblast bývá na dlouhé minuty v době dopravní špičky 

ucpána. Okružní křižovatka s jedním pruhem na okruhu dokáže převzít obvykle 2 000 až 2 500 voz/h, 

nejvýše cca 2 700 voz/h (tj. cca 34 000 voz/den). Skutečné hodnoty kapacitních možností závisí na 

rozdělení intenzit dopravy do jednotlivých dopravních proudů, skladbě dopravního proudu a 

geometrickém uspořádání křižovatky. Málo známým prvkem, který kapacitu křižovatky mnohdy 

významně snižuje, je intenzita přecházejících chodců.  

Další zvyšování kapacity je samozřejmě možné například vybudováním spojovací větve (by-passu) pro 

pravé odbočení nebo zvyšováním počtu pruhů na okružním pásu. To s sebou ovšem přináší vznik 

dalších kolizních ploch a může vést ke zvyšování nehodovosti.  

K významnému zvýšení kapacity okružní křižovatky přispívá i spirálovité uspořádání okružního pásu. 

Naproti tomu lze postavit miniokružní křižovatky, které jsou při zachování jejich kapacity významně 

prostorově úspornější a umožňují tak zvýšení kapacity i bezpečnosti za nižší investiční náklady a 

menší zábory pozemků.  

4. Rozdělení okružních křižovatek 
 

Okružní křižovatky rozdělujeme na tyto typy: 
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- okružní křižovatka s jedním pruhem na okruhu 

 
Obrázek 2: Okružní křižovatka s jedním pruhem na okruhu - Sokolov. 

 

- okružní křižovatka se dvěma (nebo více) pruhy na okruhu 

 
Obrázek 3: Okružní křižovatka se dvěma pruhy na okruhu – Mladá Boleslav. 

- spirálovitá okružní křižovatka  

o Okružní křižovatka se spirálovitým uspořádáním (značením) jízdních pruhů na okružním 

pásu. Vozidla jsou před křižovatkou rozdělena do jízdních pruzích příslušných ke směru 

odbočení. Na okružním pásu již nemusí měnit jízdní pruh, zvolený jízdní pruh je vyvede až 

k příslušnému výjezdu. Rozšířena zejména v Nizozemsku, u nás jediná realizace v Brně. 
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Obrázek 4: Spirálovitá okružní křižovatka – Sassenheim, Nizozemsko. 

- miniokružní křižovatka  

o U nás zatím méně známý typ okružní křižovatky. Jedná se o okružní křižovatku 

s pojížděným středovým ostrovem s vnějším průměrem do 23 m. V ČR v současnosti cca 

20 miniokružních křižovatek, v Německu cca 500 těchto křižovatek.   

 

Obrázek 5: Miniokružní křižovatka – Harsewinkel, Německo. 

5. Dopravní průzkumy 
 

V rámci výzkumu byly provedeny dopravní průzkumy na souboru okružních křižovatek: 

- 6 okružních křižovatek s jedním pruhem na okruhu,  

- 3 okružní křižovatky se dvěma pruhy na okruhu, 

- 2 spirálovité okružní křižovatky (z toho 1 v Nizozemsku). 

- 3 miniokružní křižovatky (z toho 1 v Německu). 
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Jedním z hlavních kritérií výběru okružní křižovatky pro výzkumný projekt byla podmínka, která 

stanovuje, že daná křižovatka by se měla pohybovat na hranici vyčerpané kapacity.  

6. Metodika 
 

Metodika byla vytvořena na základě rozsáhlé analýzy dostupných metod pro posuzování kapacity 

křižovatek a analýzy hodnot získaných během dopravních průzkumů na zkoumaných křižovatkách. 

Pomocí jednotného universálního vzorečku, který vychází z teorie kritických a následných časových 

odstupů, definuje kapacitu vjezdu do okružní křižovatky takto:  

(1) 

 

kde Ci  = kapacita vjezdu [pvoz/h] 

 Ik = intenzita dopravy na okruhu [pvoz/h] 

 nk = počet jízdních pruhů na okruhu [-] 

 ni,koef = koeficient zohledňující počet jízdních pruhů na vjezdu [-] 

 tg = kritický časový odstup [s] 

 tf = následný časový odstup [s] 

  = minimální časový odstup mezi vozidly jedoucími na okruhu za sebou [s] 

 

V rámci TP jsou příslušné proměnné definovány pro jednotlivé typy okružní křižovatky. Pro orientační 

stanovení kapacity vjezdu do jednotlivých typů okružních křižovatek je možno využít graf v obrázku 6. 

 
Obrázek 6: Orientační kapacita dopravních proudů na vjezdu do okružní křižovatky. 
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Legenda: 

OK 1/1+SOK-Typ2 (max) = okružní křižovatka s jedním pruhem na okruhu a vjezd do spirálovité 

okružní křižovatky Typ 2 – maximální mez (tg=3,6s, tf=2,6 s) 

OK 1/1+SOK-Typ2 (min) = okružní křižovatka s jedním pruhem na okruhu a vjezd do spirálovité okružní 

křižovatky Typ 2 – minimální mez (tg=4,5s, tf=3,1 s) 

OK 1/2+SOK-Typ3 = okružní křižovatka s jedním pruhem na vjezdu a dvěma pruhy na okruhu a vjezd 

do spirálovité okružní křižovatky Typ 3 

OK 2/2+SOK-Typ1 = okružní křižovatka se dvěma pruhy na vjezdu i na okruhu a vjezd do spirálovité 

okružní křižovatky Typ 1 

miniOK (D=23m) = miniokružní křižovatka s vnějším průměrem D = 23m (maximum) 

miniOK (D=13m) = miniokružní křižovatka s vnějším průměrem D = 13m (minimum) 

7. Technické podmínky Ministerstva dopravy 
 

Metodika bude v letošním roce vydána formou technických podmínek Ministerstva dopravy ČR: 

„TP Posuzování kapacity okružních křižovatek“. 

Ty budou určeny dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům 

pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům 

výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím. 

Technické podmínky navazují na normu ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních 

komunikacích, kterou rozpracovávají do podoby jednotného postupu při posuzování kapacity okružní 

křižovatky. Platí pro výpočet a posuzování kapacity všech druhů okružních křižovatek s předností 

v jízdě na okružním pásu a nahrazují kapitolu 6 technických podmínek TP 135 Projektování okružních 

křižovatek na silnicích a místních komunikacích.  

Základní teoretický model pro výpočet kapacity vjezdu vychází z metodiky německé směrnice 

Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS).  

Obsahem technických podmínek je dále původní teoretický model pro posuzování kapacity výjezdu, 

včetně zohlednění vlivu přecházejících chodců.  

Proměnné vstupní hodnoty do výpočtů byly stanoveny na základě znalosti dopravního chování na 

vybraných okružních křižovatkách v ČR, na kterých byly v rámci výše zmiňovaných výzkumných 

projektů prováděny podrobné dopravní průzkumy.  

8. Kapacita ostatních druhů křižovatek 
 

Pro úplnost lze dodat, že problematiku kapacitních výpočtů neřízených úrovňových křižovatek řeší TP 

188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. Problematiku kapacity mimoúrovňových 

křižovatek a světelně řízených křižovatek se věnují další výzkumné projekty řešené firmou EDIP 

s plánovaným dokončením v letošním roce. 

Literatura: 
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Kvalitní dopravně-inženýrský návrh – bezpečná 

komunikace – přímá souvislost. 

Ing. Jiří Landa, CityPlan spol. s r.o. 

Úvodem: 
 

Před rokem jsem na této konferenci a v tomto sborníku rekapituloval vývoj a změny, kterými prošlo 

dopravní inženýrství v posledních 15 létech. Dopravní inženýrství se musí více a více prosazovat při 

projektování dopravních staveb, ale i při jejich údržbě a rekonstrukcích, protože komunikace musí 

svými parametry a vybavením odpovídat prudce narůstajícím intenzitám dopravy, vzrůstajícím 

konfliktům mezi jednotlivými dopravními proudy a různými účastníky dopravy. Rychlé moderní 

automobily jezdí po komunikacích, jejichž trasování pochází z přelomu 19. a 20. století a některé 

„vybavení“ vzniklo v 60-tých létech. Podíl moderních silnic, vybudovaných podle přepracovaných 

návrhových norem, je v porovnání s celkovou délkou silniční sítě nepatrný a narůstá velmi pomalu. 

Komunikace uvedené do provozu před dvaceti a více lety mají viditelně horší parametry a zasluhují si 

rozsáhlou přestavbu. Řada silnic, která nemá ani plánovanou náhradu směrově dělenou rychlostní 

komunikací, volá po souvislé nebo lokální rekonstrukci, včetně ošetření krajnic, pěších a cyklistických 

stezek, přestavby křižovatek, vytvoření podmínek pro předjíždění, řešení obchvatů a průtahů. Úkol je 

to natolik rozsáhlý, že v době ekonomické krize, obrovské zadluženosti státu a trendu k jejímu 

dalšímu prohlubování je třeba vynakládat prostředky do silniční sítě maximálně efektivně. 

Nároky na pozemní komunikace: 
 

Pozemní komunikace musí být provozně způsobilé a zajišťovat plynulý a bezpečný pohyb stále 

většího počtu vozidel. Přístup projektanta a vlastníka komunikace se musí čím dále tím více 

zaměřovat na vliv lidského faktoru. Přes již dnes všeobecně pochopenou závislost a provázanost 

trojúhelníku uživatel x vozidlo x komunikace stále není dostatečně respektována schopnost a potřeba 

uživatele dostat včasnou informaci, jeho lidské limity a schopnost zvládat technické parametry a 

provozní situace. 

 

Většina dopravních nehod vznikne „lidskou chybou“, tedy nezvládnutím situace, které uživatel 

komunikace čelil. Neporozumění situaci, pomalá reakce, nesprávné rozhodnutí, jsou výsledkem 

nedostatečného souladu mezi schopností řidiče a složitosti situace, které musí čelit. Proto se musí 

návrh komunikací více a více přizpůsobovat potřebám a schopnostem uživatelů, přestože se výrobci 

automobilů stále více snaží řidičům jejich roli usnadnit instalací nejen pasivních, ale i aktivních 

bezpečnostních prvků. 
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Obrázek 1: Svodidlo s výplní pro motocyklisty 

 

Navíc pozemní komunikace musí poskytovat bezpečné prostředí i pro starší a nezkušenější řidiče, 

zrakově postižené chodce, chodce s pohybovým omezením, řidiče kamionů a uživatele pomalých 

dopravních prostředků, jako jsou kola a mopedy. 

Spolupráce projektantů silnic a dopravních inženýrů, informační 

zatížení řidičů: 
 

Projektanti a dopravní inženýři musí spolupracovat na pochopení a respektování potřeb virtuálních 

uživatelů komunikace. Silniční systém sestává ze škály komunikací různého významu od místních 

obslužných až po dálnice s velmi rozdílnou skladbou dopravy a uživatelů. Ti všichni potřebují užívat 

komunikace bezpečně a efektivně, nesmí pociťovat společenské vyloučení nebo zvýšené ohrožení 

z důvodu handicapu malého a slabého proti velkým a silným. Bezpečné silnice musí být srozumitelné 

uživatelům, kteří musí vždy snadno pochopit, jak komunikaci užívat. V plném rozsahu platí 

požadavek, že silnice „nikdy nesmí řidiče překvapit“! 

 Řidiči často obtížně v křižovatce odhadují rychlost a mezery mezi po hlavní silnici 

přijíždějícími vozidly, zvláště v případě šikmých křižovatek; 

 Řidiči často přehlédnou nebo podcení směrový oblouk menšího poloměru po sérii oblouků 

s větším poloměrem; 

 Za zhoršených adhezních podmínek řidiči podceňují potřebnou délku a čas pro zastavení; 

 Přídavné a zvětšené výstražné značky nebo proměnné značení významně ovlivní pozornost a 

reakci řidičů na změnu podmínek; 
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 Ostrá protisvětla, ať již od protijedoucích vozidel, nebo od osvětlení přilehlých nemovitostí, 

mohou oslnit nebo oslepit řidiče a způsobit jeho ztrátu kontroly nad vozidlem a přehlédnutí 

překážky (chodce, cyklisty); 

 Uživatel je schopen v jedné vteřině reagovat pouze na jednu až jeden a půl informace; 

 

Sběr a zpracování informací řidičem probíhá na třech úrovních: 

 Navigační informace, tedy kudy jet z místa A do místa B; 

 Vedení po silnici, tedy průběh jízdního pruhu v trase i křižovatce; 

 Způsob jízdy, tedy rychlost, brzdění a zrychlování, řízení; 

 
Obrázek 2 : Silnice vedoucí zdánlivě přímo (v noci posuzováno podle světel protijedoucích vozidel), ve 

skutečnosti následuje směrový oblouk vpravo (např. předjíždění kamionu za zhoršené viditelnosti 

může být velmi problematické) 

 

Silnice by měla být srozumitelná již svým logickým a stereotypním průběhem. Značení a signalizace již 

jen korigují a napravují nesrozumitelnost průběhu komunikace, zejména za snížené viditelnosti nebo 

nízkého protislunce. Pokud řidič nemá dostatek informací o průběhu komunikace, znejistí, snižuje 

rychlost, jízda je neplynulá, rychlost kolísá. Řidič hodnotí situaci podle předchozí trasy. Řidič 

identifikuje silnici před sebou, přitom se zaměřuje na vybrané atrakční nebo rizikové body – ostatní 

vozidla, chodce, zvířata, pevné objekty v zorném poli. Rychlost identifikace závisí na množství 

atrakčních bodů, na které se řidič musí zaměřit. Řidič je schopen v čase vstřebat a vyhodnotit jenom 

určité množství informací. Pokud dojde k informačnímu přetížení, mohou být některé významné 

informace přehlédnuty. Na našich silnicích i dálnicích je neuvěřitelné množství nadbytečných 

informací v podobě reklam všech velikostí, které místo aby ubývaly, přibývají, bez ohledu na to, že 

v tomto lesu reklam mizí dopravní značky, i třeba začátek obce. Reklamy navíc vytvářejí pevné 

překážky, které, i když jsou na deformovatelných nosičích, zvyšují závažnost následků dopravních 

nehod. 
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Obrázek 3 : Informační les 

Drtivou většinu informací získává řidič vizuálně, pozorováním průběhu silnice a jejího okolí. Tato 

informace musí být kompletní a správná a nesmí být matoucí, pokud má řidič reagovat správně a 

bezpečně. Bezpečnostní audity a posléze inspekce by měly odhalit nedostatky a chyby v proceduře 

získávání informací. 
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Obrázek 4 a 5: Opatření zdůrazňující změny jízdního režimu a organizace dopravy  

Řidiči vnímají informace v zorném poli, které se zužuje nebo rozšiřuje podle fixačních zón, podle 

světla a tmy, okolí komunikace. 

Bezpečná komunikace by proto měla vyloučit: 

 Chybné použití infrastruktury; 

 Nekonzistentnost a nedostatek uniformity použití návrhových a řídících prvků; 

 Velké rozdíly v rychlosti jízdy po trase; 

 Nejistotu v řidičově chování; 

 

Bezpečná komunikace by měla řidiči dát jistotu v chování podle rozpoznatelné kategorie komunikace: 

 Podle intenzity dopravy; 

 Podle rychlostní kategorie; 

 Podle funkce (obslužná, sběrná, atd.) 

 Uspořádání komunikace musí vést k odpovídajícímu způsobu jízdy; 

 Způsob řízení musí být intuitivní a vyplývat z uspořádání komunikace. 

Identifikace potencionálně konfliktních nebo chybějících informací: 
 

Identifikace potencionálně konfliktních, matoucích nebo chybějících informací je pravděpodobně 

jeden z nejvýznamnějších úkolů pro projektanty a dopravní inženýry. Ti musí v roli virtuálního 

uživatele komunikace prověřit celé prostředí komunikace a vyhledat takové informační konflikty, 

které mohou mylně informovat nebo zmást řidiče. Přitom se musí zaměřit na řidiče, kteří jedou po 

příslušné komunikaci poprvé, a musí se proto spoléhat na pochopitelnost dopravní situace. Proto je 

vhodným indikátorem srozumitelnosti komunikace záznam rychlostního profilu řidiče neznalého 

cesty, provedený nejlépe v noci a porovnaný s povolenou rychlostí na daných úsecích komunikací. 

Dopravní inženýři a projektanti musí vytvořit prostředí silnice, které je srozumitelné, rychle 

pochopitelné a řidiči se mu snadno přizpůsobí. 



~ 126 ~ 
 
 

 
Obrázek 6: Křížení cyklostezky s komunikací  

 
Obrázek 7 : Křižovatka v extravilánu bez udání přednosti v jízdě (chybějící vodorovné i svislé dopravní 

značení) 

Reakce řidiče na visuální podněty: 
 

Obyčejně se uvádí jedna reakční doba. Řidič je však často v podstatně složitější situaci, má-li v hustém 

silničním provozu reagovat na novou informaci a zkontrolovat ve zpětných zrcátkách svoje postavení 
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vůči jiným vozidlům, aby je svým manévrem neohrozil ani neomezil. Potřeba času pro jednotlivé 

úkony je podle výzkumů z let 1968 až 2005 následující: 

 Čas fixace oka = 0,20 – 0,33 sec; 

 Otočení hlavy doleva = 1,31 – 1,52 sec; 

 Otočení hlavy doprava = 1,09 – 1,14 sec; 

 Jízda za automobilem = snižuje pozornost k jiným podnětům o cca 15%; 

 Zpozorování dopravní značky = 0,5 sec; 

 Fixování oka na značku = 0,3 – 0,8 sec; 

 Čas čtení proměnné nebo textové dopravní značky: 

o minimální pozorování 1 sec na krátké slovo (do 8 znaků), nebo 2 sec na pochopení 

informace; 

o čtení informace 1 – 1,5 sec; 

o minimální doba fáze proměnné informace 3 sec na stránku, nebo tří řádkovou 

zprávu; 

 Pohled do zpětného zrcátka – 0,78 – 0,98 sec. 

Těmto podmínkám je potřeba podřídit množství informací, které má (resp. může) řidič vstřebat. 

Přitom v praxi při provádění bezpečnostních inspekcí lze nalézt značné množství závad a jiných 

informací, nepatřících k informování řidiče. 

Klíčové požadavky na délku rozhledu: 
 

Délka rozhledu musí odpovídat ujeté vzdálenosti za dobu, za kterou řidič postřehne nebezpečí či 

něco, co vyžaduje akci, vyhodnotí nutnost manévru a zahájí akci a dále ujeté vzdálenosti za dobu 

potřebnou k provedení manévru. Před tím, než řidič provede odpovídající manévr, musí rozpoznat a 

vyhodnotit, že je nějaký manévr nutný a rozhodnout se pro odpovídající akci. Čas rozpoznání a reakce 

se liší podle vnějších podmínek a podmínek konkrétního řidiče: 

 Nízký kontrast, zejména v noci – řidiči trvá déle rozpoznat málo kontrastní objekt; 

 Odlesk – objekty jsou rozpoznány pomaleji, pokud se vozovka leskne; 

 Věk řidiče – starší řidiči jsou méně citliví na vizuální kontrast a více oslnění reflektory 

protijedoucích vozidel; 

 Velikost a výška objektu – menší předměty nebo texty vyžadují, aby řidič byl blíže k jejich 

rozpoznání; 

 Očekávání – řidič podstatně později rozezná neočekávaný objekt; 

 Vizuální komplexnost – řidič podstatně později rozezná objekt „schovaný“ v jiných skupinách 

objektů; 

 Zkušenost a znalost situace – řidič podstatně rychleji rozezná objekty a situace, o nichž již ví 

nebo s nimi má zkušenost; 

 Věk řidiče – starší řidiči potřebují více času pro rozhodování; 

 Komplexnost problémů – řidiči potřebují více času ke zvládnutí složitých situací s více vjemy 

současně; 

 Věk řidiče – starší řidiči potřebují pro provedení manévrů více času a jejich pohybové 

schopnosti jsou omezenější; 
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Délka rozhledu pro zastavení: 
 

Délka rozhledu pro zastavení je nejdůležitější bezpečnostní podmínkou komunikace. Musí umožnit 

řidiči zastavit v případě potřeby z rychlosti, kterou jel v souladu s pravidly silničního provozu v dobré 

víře, tedy návrhovou nebo dovolenou rychlostí, pokud ho charakter komunikace nedonutil snížit 

rychlost s ohledem na stav a povahu vozovky.  

Typickou rizikovou překážkou je překážka zastíněná pozadím nebo z počátku mimo pohled řidiče. 

V noci je to zejména neosvětlená překážka, veřejné osvětlení s velkou nerovnoměrností, použití 

klopených světel, chybějící veřejné osvětlení, oslnění protijedoucími vozidly. Komplikující prvek je 

směrový oblouk a klesání komunikace. Typickým případem nečekané nutnosti zastavit je zúžení 

vozovky, překážky a nebezpečí podle komunikace, neosvětlené přechody, vysoká frekvence chodců 

na přechodech, zaparkovaná nebo vyjíždějící vozidla, zasahující do průběžných jízdních pruhů. 

Další významné parametry, kterým musí projektanti a dopravní 

inženýři věnovat velkou péči: 
 

Velmi důležité je zajistit odpovídající rozhledové podmínky pro zastavení v prostoru křižovatky a 

zajistit dostatek přiměřených mezer pro provedení křižovatkových pohybů. Tedy identifikace 

dostatečné mezery, rozjezd vozidla a provedení a dokončení nezbytného manévru bez ohrožení 

účastníků provozu. Tyto podmínky se na našich silnicích významně zhoršují. 

 
Obrázek 8 : Mimoúrovňová křižovatka bez připojovacího pruhu (bohužel se takové křižovatky vyskytují 

i na rychlostních silnicích) 

Délka rozhledu pro rozhodnutí o dalším směru a způsobu jízdy je delší, než délka rozhledu pro 

zastavení, protože řidič musí provést komplexní rozhodnutí za podmínek, kdy informace není 

dostatečně zřejmá a řidič musí provést neočekávaný nebo neobvyklý manévr. Délka rozhledu pro 

rozhodnutí poskytuje řidiči čas rozhodnout se a provést manévr stejnou nebo sníženou rychlostí, 

avšak bez nutnosti urychleně zastavit. 

Délka rozhledu pro předjíždění musí umožnit řidiči bezpečně dokončit předjíždění vozidel dříve, než 

se přiblíží protijedoucí vozidlo, které se vynořilo teprve v průběhu předjíždění. Délku rozhledu pro 

předjíždění samozřejmě ovlivňuje počet předjížděných vozidel, předjíždění dlouhé soupravy, 
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předjíždění ve stoupání. Dalším rizikem je, že protijedoucí vozidlo jede výrazně vyšší než povolenou 

rychlostí. 

Shrnutí: 
 

Zohlednění lidského faktoru při návrhu komunikace je nezbytné pro dosažení přiměřené bezpečnosti 

a plynulosti, tedy efektivity návrhu. Při tom je třeba poznat a zohlednit řadu aspektů reakce řidičů na 

různé situace, které jsou specifické v českých zemích. Jedná se o obecnou nekázeň, častou agresivitu 

řidičů, která se projevuje například ohrožováním řidičů respektujících například důsledně rychlostní 

limity. Další otázkou je psychické zvládnutí delších čekacích dob, hodnocení akceptovatelných mezer 

v křižovatkách, různé reakční doby různých řidičů.  Přitom homogenní jízdní proud, dodržující 

rychlostní limity, je kapacitně a bezpečnostně značně příznivý. Řidiči jsou při svém chování a omluvě 

vlastní nekázně velmi alergičtí na nesmyslnost některých opatření (snížení rychlosti na R7 na 50 

km/hod z důvodu hluku u letiště mimo jakoukoliv zástavbu, začátky a konce obcí daleko před 

začátkem zástavby apod.) a jejich despekt se projevuje nerespektováním těchto příkazů, nejsou-li 

vynucovány represivně.  

Projektant a dopravní inženýr musí významně spolupracovat na návrhu komunikace tak, aby včas 

zvážili např. vysokou hustotu dopravního značení, která pak zvyšuje riziko přehlédnutí, odhalili hrubé 

chyby, jako je psychologická přednost (vnímání dopravní infrastruktury řidičem), nebo příležitosti, 

jako je nepřetržitý provoz SSZ – využití celočervené a její vliv na plynulost a bezpečnost provozu, 

možnost zvětšit významné cíle na velkoplošných směrových značkách a zároveň snížit počet 

uváděných cílů, použití příčných prahů – snížení možnosti plynulého průjezdu i pro vozidla MHD, IZS 

apod.  

Při spolupráci projektanta a dopravního inženýra ve prospěch bezpečné komunikace je značné 

množství témat, které by neměl odhalovat až následně bezpečnostní audit. Tento článek si dovolil 

jenom některé z pohledů nastínit! 
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Technické podmínky TP 219 Dopravně 

inženýrská data pro kvantifikaci vlivů 

automobilové dopravy na životní prostředí 

Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o.), martolos@edip.cz 

Úvod 
 

Dopravní systém je důležitou součástí každého města, kraje, země. Zajišťuje základní funkce – 

přepravu obyvatel a zboží, zásobování a další funkce. Kromě těchto pozitivních vlivů má však doprava 

i negativní vliv – zábor prostoru, hluk, emise, dopravní nehodovost, bariérový efekt. 

Analýzou stavu dopravy se zabývá obor dopravní inženýrství – zjišťuje stav dopravního systému, 

průběh dopravy z časoprostorového hlediska, sleduje kvalitativní a kvantitativní ukazatele dopravy s 

využitím dopravních průzkumů a zpracovává výhledové prognózy pomocí matematických dopravních 

modelů. 

Vliv dopravy na životní prostředí je sledován jednotlivými specialisty - provádí se monitoring stávající 

situace: měření hluku a vibrací vyvolaných dopravou, sledování emisí znečišťujících látek v ovzduší, 

znečištění půdy, sledování dopravní nehodovosti. Kromě sledování stávajícího stavu se využívají i 

modely předpovídající možný stav v budoucnosti. V procesu výstavby komunikací jsou to zejména 

hlukové a emisní studie (výpočty), studie řešící vliv na živou přírodu (např. migraci zvěře přes 

komunikace. Pozornost je věnována i fragmentaci krajiny a dalším krajinářským hlediskům. Snahy o 

minimalizaci těchto vlivů jsou již samozřejmou součástí přípravy nových dopravních staveb (studie 

EIA, popřípadě samostatné hlukové a rozptylové studie) a také při konstrukci nových dopravních 

prostředků šetrnějších k životnímu prostředí. 

Při posouzení vlivu stavby na životní prostředí je nutné znát údaje o automobilové dopravě. Zejména 

se jedná o intenzitu dopravy (počet vozidel za den či za hodinu), rychlost dopravního proudu, odstupy 

mezi vozidly a další charakteristiky. 

Vzhledem k významu přesných výpočtů však v praxi bohužel objevují postupy, kdy jsou potřebné 

dopravně inženýrské údaje pro tyto studie přebírány z různých podkladů, které bývají pro daný účel 

nedostatečné a nepřesné. To vede ke zvětšováním nepřesností konečných výsledků. 

Tento nedostatek se snažil řešit projekt výzkumu podporovaný Ministerstvem dopravy ČR č. 

1F55A/065/120 „Využití dopravně inženýrských dat a metod pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní 

prostředí“, který firma EDIP s.r.o. řešila v letech 2004-2009. 

Praktickým výstupem projektu jsou Technické podmínky MD ČR TP 219 Dopravně inženýrská data pro 

kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí. Ty byly schváleny 16. prosince 2009 

s účinností od 1.ledna 2010. 
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Obr.1: TP 219 Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy 

na životní prostředí. 

 

Obsahem technických podmínek je způsob určení dopravně inženýrských dat, které vstupují do 

výpočtu: 

 hluku, a vibrací, 

 emisí škodlivých látek a 

 vlivu na živou přírodu. 

 Zabývají se zejména určením: 

 intenzity dopravy, 

 charakteristik dopravního proudu (rychlost, odstupy mezi vozidly), 

 technickou charakteristikou vozidel. 

Pro každou z metodik definují potřebná dopravně inženýrská data vstupující do výpočtu. Dávají 

informaci o tom, kde lze tato data získat, případně jakým způsobem je změřit. Tam, kde to bylo 

možné, jsou v TP uvedeny konkrétní číselné hodnoty jednotlivých používaných dopravně 

inženýrských veličin. 
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Podklady pro hlukové výpočty 
 

Z dopravně inženýrských dat mají přímou vazbu jako vstupy pro výpočty hluku dopravy na pozemních 

komunikacích tyto údaje: 

 intenzita dopravy, včetně podílu intenzity dopravy v jednotlivých denních obdobích a 

rozložení intenzit dopravy do jízdních pruhů na vícepruhových komunikacích, 

 rychlost dopravního proudu, včetně změny v jednotlivých denních obdobích a rozložení 

rychlostí na vícepruhových komunikacích. 

V TP je uveden postup, jak získat z denní (24h) intenzity dopravy intenzitu v jednotlivých obdobích: 

den (6:00 – 22:00, resp. 6:00 – 18:00), večer (18:00-22:00) a noc (22:00 – 6:00). Vše je ilustrována na 

několika příkladech konkrétními číselnými hodnotami. 

Pro výpočtovou rychlost jsou určeny korekce, kterými je nutné zohlednit skutečnou rychlost 

dopravního proudu oproti nejvyšší dovolené rychlosti. Na dálnicích (a rychlostních silnicích) je 

uvedena závislost rychlosti na intenzitě dopravy, a to po jednotlivých jízdních pruzích. 

Kromě těchto nejdůležitějších veličin vstupujících do výpočtu emisí hluku, je v TP věnována pozornost 

i problematice stanovení vlivu krytu vozovky a plynulosti dopravy na hladinu hluku. 

Podklady pro výpočty emisí škodlivých látek do ovzduší 
 

Pro výpočty emisí se používá hodinová intenzita dopravy. Oproti TP 189 (Stanovení intenzit dopravy 

na pozemních komunikacích), kde je dán návod na stanovení špičkové hodinové intenzity v běžný 

pracovní den a padesátirázové hodinové intenzity dopravy, je doplněn výpočet maximální hodinové 

intenzity (z celého roku). 

Uvádí se typická skladba vozidel na jednotlivých kategoriích komunikací, a to podle druhů vozidel 

(osobní, lehké a těžké nákladní), podle používaného paliva, i podle plnění emisních předpisů EURO. 

Je popsána i možnost získání podkladů pro výpočet víceemisí startů studených motorů vozidel. Pro 

vysokou různorodost a specifičnost nebylo v této části možné uvést nějaké průměrné číselné 

hodnoty. 

Podklady pro výpočty dopadů na živou přírodu 
 

TP se věnují i podkladům pro výpočty dopadů na živou přírodu. Kromě údajů požadovaných i 

metodikami pro výpočet hluku a emisí (intenzita dopravy, rychlost dopravního proudu), je zde 

podrobně uvedena metodika pro stanovení charakteristik odstupů mezi vozidly. Pro výpočty 

propustnosti komunikace s danou intenzitou dopravy pro zvěř, je důležitá znát četnost výskytu 

odstupů (mezer) mezi vozidly o potřebné délce (viz obr. 2). 
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Obrázek 2: Závislost pravděpodobnosti výskytu odstupu dané délky na intenzitě dopravy 

 

Stručně je podána i informace o možnosti vyhodnotit vliv dopravních nehod a přesunu dopravy na 

objízdné trasy na životní prostředí. 

TP lze objednávat u nakladatelství EDIP, www.koura.cz, info@koura.cz. 

Závěr 
 

Spolupráce odborníků v dopravním inženýrství a posuzování vlivu dopravy na životní prostředí je 

stále častější. Přesnější dopravní data poskytují kvalitní údaje pro přesnější posuzování vlivu 

dopravních staveb na životní prostředí a zpětná vazba umožňuje návrh kvalitnějších pozemních 

komunikací. 

TP 219, které jsou praktickým výstupem projektu výzkumu, se snaží napomoci vzájemné spolupráci 

obou skupin odborníků podílejících se na procesu navrhování a výstavby komunikací šetrných 

k životnímu prostředí. 
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[4] Změna rychlosti jízdy v obci po účinnosti novely zákona o provozu na pozemních 

komunikacích, Martolos, Bartoš, Dopravní inženýrství 02/06 

[5] Vliv dopravy na životní prostředí ve městě z pohledu dopravního inženýra, 12. mezinárodní 

konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2007 
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Řešení údržby a oprav komunikací 

ve městě Brně 

Ing. Roman Nekula, Brněnské komunikace a.s. 

Brněnské komunikace a.s. dlouhodobě vykonávají správu a údržbu komunikací pro tři různé vlastníky 

komunikací ve městě Brně, a to silnic I. třídy pro stát zastoupený Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, silnic 

II. a III. třídy pro Jihomoravský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a 

místních komunikací pro Statutární město Brno. Praktické zkušenosti správce komunikací ukazují, jak 

významnou a podstatnou součástí správy komunikací jsou procesy údržby komunikací, evidence 

požadavků a příprava měsíčních plánů údržby. Na tuto činnost pak obvykle navazuje další průběžné 

sledování stavu evidovaných požadavků („zakázek“), koordinace souvisejících aktivit jednotlivých 

pracovníků organizace. Velmi významné je také průběžné reportování vlastníkům komunikací o jejich 

stavu pověřeným správcem, což byl hlavní důvod pro hledání efektivního nástroje, který toto vše 

umožní. 

1. Systém HelpDesk správy komunikací 
 

slouží k snadnému a dostupnému přístupu k aktuálním a věrohodným datům o údržbě spravovaných 

komunikací. Jedná se o komplexní, centrální a jednotnou databázovou evidence informací o veškeré 

údržbě komunikací. Hlavními částmi systému jsou: 

1) údržba komunikací 

2) revize a periodické činnosti 

3) PDA aplikace pro prácí v terénu 

4) webové nadstavby 

5) archivace dat 

6) manažerské výstupy 

2. I. etapa – pilotní projekt a jeho závěry   
 

V roce 2009 byla u akciové společnosti pilotně odzkoušena možnost zavedení nového 

nízkonákladového systému HelpDesk správy komunikací ve městě Brně. Šlo zejména o prověření 

možnosti náhrady papírové agendy jednoduchými digitálními formuláři přizpůsobenými potřebám 

obvodních techniků, tak aby bylo možno následně provádět sestavy s možností výběrů a třídění pro 

manažerské řízení. Třídění je možné provádět např. podle data ohlášení, stavu rozpracovanosti, typu 

poruchy, ulice, městské části či typu komunikace.  

Hlavním cílem této etapy bylo důkladné prověření funkcionality systému, která byla ověřována u 

dvou útvarů společnosti, a to u správního a následně i provozního úseku. Požadavek na užití 

moderních inovativních metod při správě a údržbě komunikací, nezávislé na typu databáze, počtu 

klientů, propojení počítačovou sítí, ale zároveň i uživatelskou jednoduchost byl splněn. Dostupnost 

aktuálních a věrohodných dat pro správné a včasné rozhodování je zajištěna dálkovým přístupem 

přes tenkého klienta webovské aplikace do systému HelpDesk správy komunikací. Ten je zpracován 

v otevřené třívrstvé architektuře. Systém byl ve společnosti implantován ve spolupráci s významnou 

brněnskou IT firmou. 
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Požadavek 

 

Požadavek - Nákres 
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Požadavek – Mapa (GPS) 

 

3. Popis odsouhlaseného záměru projektu 
 

Na základě úspěšného ověření pilotního projektu se vedení společnosti rozhodlo v závěru loňského 

roku předložit do představenstva záměr realizovat nízkonákladové a jednoduché řešení systému 

HelpDesk správy komunikací, které tento záměr jednoznačně podpořilo. 

 Předmětem je sběr dat o údržbě, haváriích a opravách komunikací ve městě Brně, komplexní, 

centrální a jednotná evidence údržby, sdílení dat v rámci a.s. Brněnské komunikace a procesy 

organizace, kontroly a vyhodnocení údržby komunikací. Prostřednictvím technologie GPRS jsou do 

systému HelpDesk zapojeny malé mobilní zařízení typu PDA (Personal Digital Assistent) respektive 

komunikátory pro využití sběru dat v terénu obvodními techniky nebo pro kontrolu managementem. 

Významným výstupem je kniha údržby, která obsahuje přehledný seznam požadavků na údržbu 

včetně mapových podkladů GIS a navigace GPS, určení polohy a dokumentace (včetně fotky z PDA). 

Umožňuje: třídění, vyhledávání a filtraci dat, tisky sestav a manažerských přehledů, uživatelské 

nastavení zobrazení, exporty do MS Excel a rovněž zasílání aktuálních požadavků na e-mail. 

Mezi významné uživatelské úpravy patří i velmi praktická signalizace aktuálnosti požadavků pomocí 

barevného alarmu. Ty události, které nejsou řešeny přímo havarijní hlášenkou mezi správním a 

provozním úsekem společnosti slouží pro následné sestavování měsíčního plánu údržby zajišťované 

jak provozním úsekem, tak i dodavatelsky. 
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Kniha údržby 

 

Pracovní tok požadavku 

 

Přehled plánu 
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PDA aplikace 

 

                         

 

Pořizování požadavků v terénu a jejich přenos do databáze pomocí GPRS.  

Požadavek obsahuje fotografii, výběr z číselníku, popis a GPS souřadnice. 

4. Stakeholders 
Z hlediska kontrolní a řídící činnosti slouží tento nástroj jak managementu společnosti, tak i Odboru 

dopravy Magistrátu města Brna, kterým jsou informace obdobným způsobem sdíleny. Informace 

slouží k přípravě plánu údržby na příští období. Historická data mohou být využita pro plánování, 
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včetně sledování nákladů čímž je zajištěna zpětná vazby mezi realizací a plánem.  Zásadním 

partnerem, který dálkově sdílí data našeho systému je provozní úsek Ředitelstvím silnic a dálnic 

Správa Brno a obdobným způsobem využívá tento systém i Správa a údržba silnic Jihomoravského 

kraje.  

Webová nadstavba 

 

         

 

5. Možnosti dalšího rozvoje systému 
 

Systém vzhledem k svému významnému potenciálu dalšího rozvoje bude dále rozšiřován v oblasti 

periodické činnosti, revizí a kontrol např. u tunelových a mostních staveb včetně přiřazování 

digitálních dokumentů k jednotlivým zakázkám. Společně s již existujícím firemním GIS vytváří 

významný datový vstup pro systém hospodaření s vozovkou. O tyto informace je ze strany města 

velký zájem, zejména o možnost společného sdílení s dalšími městskými společnostmi jako jsou např. 

Technické sítě Brno a.s., Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Teplárny Brno a.s., Dopravní podnik 

města Brna a.s. v souladu s informační strategií Statutárního města Brna. 
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6. Závěrečné hodnocení 
 

Hlavní přínosy HelpDesku: 

 snadná a rychlá dostupnost informací o aktuálním stavu zajištění údržby komunikací 

s podstatným významem pro rozhodování managementu 

 vyšší efektivita procesů zkrácením doby odstraňování závad, snižováním nákladů na logistiku 

údržby a administraci údržbových prací  

 možnost sdílení informací jednotlivými útvary společnosti, odbory magistrátu a dalších 

organizací, které se podílí na správě komunikací 

 zvýšení spolehlivosti procesů minimalizací vlivu subjektivních faktorů a téměř úplného 

vyloučení rizika opomenutí 

 v delší časové řadě se stane významným statistickým zdrojem pro ekonomické 

vyhodnocování efektivity zvolených postupů údržby 
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NOVÁ DIMENZE V OPRAVÁCH 

ASFALTOVÝCH VOZOVEK 

Siltek Brno – Ing. Jiří Charvát 

  

Na úvod si řekněme něco o výtluku, který budeme opravovat. 

 

Každý výtluk (díra v asfaltové vozovce) zasahuje svými trhlinami 30 – 40 cm do okolního povrchu 

silnice (tzv. rakovina). Dobrá oprava by měla s touto skutečností počítat a v co nevětší míře odstranit. 

 

Řekněme si metody, které se u nás při údržbě asfaltových vozovek nejvíce používají: 

 

   1. Metoda záplatování výtluků balenou asfaltovou směsí. Tato metoda je jedna z nejrozšířenějších 

v našem silničním hospodářství. Vylepšuje se různými spojovacími nátěry nebo nahříváním 

plamenem. Nahřívání otevřeným plamenem je antiproduktivní. Propanbutanový hořák má na svém 

konci až 1200 °C. Dochází ke spalování asfaltu a vzniká špatně spojitelná mezivrstva. Všechny tři 

metody záplatování balenou asfaltovou směsí neřeší opravu malých trhlinek v okolí výtluku. Pod 

opravené místo zateče voda a životnost opravy je malá. 

   2. Oprava studenou balenou asfaltovou směsí se používá především v zimě. Neřeší opravu trhlinek. 

Je velmi drahá a životnost opravy malá. 

   3. Oprava tak zvanou tlakovkou je sice velmi rychlá, ale velice krátkodobá. Jako zálivka trhlinek 

malých trhlinek se použít nedá. Pro využití na opravu výtluků také nevhodná. Přidávání kameniva je 

sice působivé, nemůže však nahradit přesnou křivku zrnitosti při přípravě balené směsi. Výtluk se 

zanedlouho vyjede a nastříkaná směs vytvoří za výtlukem hrb. 

   4. Oprava pomocí vyfrézování nebo vyříznutí opravovaného výtluku a nahrazení novou balenou 

směsí. Tato metoda je nejtrvanlivější při vyříznutí dostatečně velkého prostoru kolem výtluku a 

provedení zálivkovou hmotou. Tato metoda řeší malé trhlinky a okolí výtluků. Je však dosti pracná a 

drahá. 
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Naše nová metoda pomocí stroje SILKOT využívá k opravě odpad při frézování „recyklát“. 

 

Základem našeho patentu je způsob nahřívání recyklátu na teplotu 150 – 160 °C. Takto zahřátý 

recyklát přidáváme do výtluku a jeho okolí zahřátého nahřívacím ifračelem. Zahřátý výtluk a jeho 

okolí důkladně rozhrabeme a dobře smísíme se zahřátým recyklátem. Po navýšení cca o 2 cm a 

urovnání celý opravovaný úsek dokonale zhutníme. Dostatečný přesah zahřátí výtluku odstraní malé 

trhlinky – „rakovinu“. Naše teorie dát do staré vozovky se starým asfaltem podobnou směs s 

podobným asfaltem se dokonale potvrdila. 
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 Spojujeme dvě směsi nejen s podobným asfaltem, ale také s téměř stejnou křivkou zrnitosti. 

Opravovaná místa velmi dobře přežila i letošní krutou zimu. 

 Další značnou výhodou je skutečnost, že se metoda dá využít i v mrazu. 

 Stroj obsluhují dva dělníci s možností výkonu 60 – 70 m2 / směna. 

 Metoda je levná a trvanlivá. 

 

Na závěr však musíme říci, že provádíme údržbu vozovky a neznáme druhotné poruchy spodních 

vrstev. 

Fotografie opravy výtluků budou promítány při prezentaci na přednášce. 
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Technická správa komunikací – 

oddělení mostů 

autor:     Ing. Jan Zemánek  za přispění Ing. Antonína Semeckého 

organizace: Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 

e-pošta: zemanek@tsk.mepnet.cz, gsm: 724 173 413 

Úvod 
 

Praha – matka měst, město stověžaté. To jsou nejznámější přívlastky, které charakterizují význam 

tohoto města i jeho architektonickou krásu. Na území Prahy je však i mnoho dalších pozoruhodných 

objektů, které právem poutají pozornost obyvatel i návštěvníků města a které k životu v hlavním 

městě České republiky neodmyslitelně patří. Mezi tyto objekty bezesporu patří i mosty, které jsou 

součástí komunikačního systému města, a jehož majetkovou správu pro vlastníka, kterým je hl.m. 

Praha, zajišťuje Technická správa komunikací.  

Za mosty se podle norem považují objekty převádějící komunikaci přes překážku s délkou přemostění 

větším jak 2,05 m. Majetková správa těchto objektů je v současném organizačním schématu 

Technické správy komunikací hl.m. Prahy začleněna do útvaru náměstka speciálních staveb, kde tuto 

činnost zajišťuje odd. správy mostů. Oddělení  provádí podle statutu organizace, veškeré činnosti 

související s výkonem správy a údržby mostních objektů, kterými jsou:  

 vlastní výkon správy mostních objektů 

 hlavní prohlídky a diagnostiku mostů 

Správa mostních objektů 
 

Odd. správy mostů – vykonává veškerou agendu související se správou a údržbou mostů. Vede jejich 

majetkovou evidenci a udržuje písemnou i výkresovou dokumentaci v aktuálním stavu, spravuje 

archiv mostních objektů a provádí běžné prohlídky mostních konstrukcí. 

 Na základě zjištění běžných a hlavních prohlídek  pracovníci odd. zajišťují provádění stavební i 

nestavební údržby na svěřených objektech a zpracovávají podklady pro krátkodobé i dlouhodobé 

plánování oprav mostů.  

Ke dni 31.prosince 2009 bylo v majetkové správě TSK 598 objektů, které jsou součástí městské 

komunikační sítě. Mezi tyto objekty patří především mosty mající charakter mimoúrovňového křížení, 

mosty přes kolejová tělesa tratí ČD, mosty přes vodní toky a podchody i lávky pro pěší. 

 Z evidovaného počtu objektů je podle: 

A/ Typu překonávané překážky:  

 mostů přes vodoteče………….    201 

 mimoúrovňových křížení ……..  218 (z toho 98 lávek pro pěší) 

 drážních nadjezdů ……………....   52 

 podchodů ……………………........   123 
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 mostních galerií……………….....    4 

B/ Z hlediska materiálu hlavní nosné konstrukce je nejvíce mostů:  

 železobetonových ……………..... 282 

 betonových předpjatých ……...212 

 ocelových ……………………......... 53 

 ostatních (kámen, cihly)……….  51 

 

C/ Z hlediska hodnoty základních prostředků: 

K 31.12.2009 bylo v v evidenci TSK evidováno 598 mostů v hodnotě 7 438 482 727,60 kč 

Výběr zajímavých mostů ve správě TSK 
 

1) Mosty přes vodní toky 
 

V této skupině, z celkového počtu 198 objektů přes vodní toky, jsou veřejností nejvíce vnímány mosty 

přes Vltavu. Mosty přes ostatní vodoteče jsou však na území města zastoupeny rovněž v nemalém 

počtu. Přes Vltavu a přes potoky které se do ní vlévají, včetně jejich přítoků, je evidován tento počet 

mostů:  

 Vltava ………………….......   27 (z toho 3 mosty přes rameno Čertovky) 

 Botič ……………………......   45 

 Dalejský potok…………..    28 

 Kunratický potok ……….   12 

 Motolský potok ……….…  4 

 Rokytku ………………….....  44  

 Šárecký potok …………...  38 
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Karlův most  

Nejznámějším a současně nejstarším mostem přes Vltavu je Karlův most. Byl postaven v letech 1357-

1402. Nedílnou architektonickou součástí mostu je i 31 sousoší, které pocházejí většinou z počátku 

17.století a částečně i z druhé pol.19.století a dřevěné konstrukce ledolamů, které chránily pilíře 

mostu před účinky plovoucích ledových ker. Svou délkou 496,78m, patří i dnes mezi nejdelší mosty ve 

městě. Most je státní kulturní památkou. 

O Karlově mostě bude na konferenci 2010 zařazen příspěvek zaměřený na rekonstrukci tohoto 

objektu. 

 

Most Legií  

Most o délce 343,84m spojuje přes Vltavu Národní třídu přes Střelecký ostrov s Újezdem a Malou 

Stranou. Kamenný most byl vystavěn v letech 1898–1901 podle návrhu arch.Balšánka, ing. Soukupa, 

ing. Janů a skládá se z devíti kleneb. Na obou březích jsou umístěny vždy dvě věže, sloužící v dobách 

rané existence mostu k vybírání mýtného. Most nahradil původní řetězový most „Císaře Františka I“ 

z roku 1841. Most již od svého počátku převádí automobilovou i tramvajovou dopravu. Most je 

zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek. 
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Mánesův most  

Vltavský most je 186m dlouhý a 16m široký. Spojuje staroměstské Palachovo náměstí (stanice metra 

Staroměstská) a malostranský Klárov (stanice metra Malostranská) a nahradil původní visutou 

železnou lávku z let 1868-1869. Most ve stávající podobě, se čtyřmi hlavními betonovými klenbami, 

byl vystaven roku 1914 a převádí jak automobilovou, tak i tramvajovou dopravu. Most je zapsán do 

státního seznamu nemovitých kulturních památek. 

 

Libeňský most  

Betonový most o pěti hlavních klenbových polích přes Vltavu kubistického slohu s žel.betonovými 

rámovými konstrukcemi členitých krajních opěr, (arch. Pavel Janák a Ing. František Mencl). Most je 

dlouhý 370m a široký 21m. Most byl postaven v letech 1924-1928 na místě původního dřevěného 

provizorního mostu z r. 1903, který navazoval na železobetonový oblouk rovněž z r. 1903, který je 

považován za první železobetonovou konstrukci dopravní stavby ve městě.  

 

Štefánikův most  

Most přes Vltavu propojuje Revoluční třídu s Letenským tunelem. Jeho předchůdcem byl železný 

visutý most Františka Josefa I. postavený v letech 1865-1868, který byl pro konstrukční a statické 

problémy uzavřen v listopadu 1941 a provoz převeden na rovnoběžně situované dřevěné 
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provizorium. Současný most byl postaven v letech 1949-1951 podle projektu Ing. Širce, prof. Daška a 

arch. Hofmana s celkovou délkou 263,30m a šířkou 24,40m.  

 

Barrandovský most  

Vltavský most, je součástí „Městského okruhu“ a tvoří stěžejní  dopravní uzel v hlavním městě. 

Předpjatý monolitický železobetonový most byl postaven v letech 1978 – 1988 podle projektu Púdisu, 

je 352m dlouhý, proměnné šířky se čtyřmi jízdními pruhy v každém dopravním směru a připojovacími 

rampami na obou předmostích. Most se do roku 1990 jmenoval most Antonína Zápotockého, poté 

byl přejmenován na Barrandovský most.  

 

Trojská lávka  

Spojuje Tróju s Císařským ostrovem v místě někdejšího přívozu v ulici Pod Havránkou přičemž 

překonává tok řeky Vltavy. Nynější visutá lávka o třech polích, byla vystavěna roku 1984 s celkovou 

délkou 260m a šířkou pochozí plochy 3,0m .  
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První betonový most silniční v Čechách  

“Na max. zatížení pohyblivé 1000 kg na 1m2 projektoval a v 35 dnech vystavěl JNGENIEUR ANTONÍN 

LOS, stavební ingenieur, stavitel a geometr. 28.9. 1896“. Tak jest napsáno na desce mostu umístěné 

na zábradlí. Nosná konstrukce mostu, betonová klenba a nachází se na Elsnicově náměstí v Praze 

Libni a převádí ulici Zenklovu přes Rokytku.  

Jako první železobetonový most v Praze se uvádí konstrukce z r. 1903, na kterou navazovalo dřevěné 

provizorní přemostění Vltavy v místech dnešního Libeňského mostu. 

Hlávkův most  

Most přes Vltavu který propojuje ul. Wilsonovu s ul. Bubenskou se skládá ze dvou částí a jmenuje se 

po staviteli a filantropovi Josefu Hlávkovi.  

 

 Levé rameno Vltavy je přemostěno třemi trojkloubovými betonovými klenbami, ostrov Štvanice je 

přemostěn čtyřmi vetknutými klenbami z vyztuženého betonu. Most byl postaven podle návrhu Ing. 

Mencla a arch. Janáka roku 1912 a v letech 1958 až 1962 byl zrekonstruován a železobetonovými 

obloukovými oblouky rozšířen. 
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Hlávkův most - pravé rameno 

 Pravé rameno řeky je přemostěno železobetonovým spojitým rámem o dvou polích se střední 

vetknutou podpěrou. Délka přemostění tohoto objektu je 106,0m při šířce mostu mezi zábradlím 

28,0m. Tato konstrukce nahradila v roce1963 původní prostorově i staticky nevyhovující ocelový 

most postavený v letech 1908-1910 

 

Čechův most (při povodni v srpnu 2002) 

Most přes Vltavu. Jediný železný obloukový most v Praze je dlouhý 169m a široký 16m. Most je 

ozdoben secesními vzory a plastikami. Byl vybudován v letech 1905 až 1908. Most je zapsán do 

státního seznamu nemovitých kulturních památek. 
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Pod Karlovým mostem  

Poslední most, který přemosťuje rameno řeky Vltavy – Čertovku na ostrov Kampa, před jejím 

vyústěním do Vltavy. Most je dlouhý 10,90m a nosnou konstrukcí je monolitická železobetonová 

trámová deska. 

 

Most přes Šárecký potok v Libocké ulici  

Železobetonový most ve směrovém oblouku a délkou přemostění 12,40m. 
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Lávka pro pěší u Paláce kultury  

Lávka se nachází za Nuselským mostem. Nosná konstrukce je z předpjatého monolitického 

železobetonu, má délku přemostění 132m a  je půdorysně esovitého tvaru. 

 

 

2) Drážní nadjezdy  

 

Most v ul. Bohdalecké v Praze 10   

Ocelová oblouková příhradová konstrukce o 1 poli přes seřaďovací nádraží Praha – Vršovice, má 

délku přemostění 76m. Most byl postaven v roce 1913 a rekonstrukce, při které byly zachovány 

všechny charakteristické prvky mostu, byla provedena v roce 2006. 
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Lávka přes Smíchovské nádraží  

Ocelová lávka, dlouhá 175 metrů, spojuje jižní část pražského Smíchova (Nádražní ulici) s částí 

Smíchova u Radlic (Křížová a Radlická ulice). Podle dostupných pramenů byla postavena v letech 

1929–1930. Konstrukci vyrobila Pražská mostárna – Českomoravská Kolben Daněk. Lávka byla 

opravena v r.2002. 

 

Zavěšený most přes ČD u firmy Mitas  

Most je z roku 1996 a konstrukce typu zavěšeného mostu byla postavena ve městě téměř po 100 

letech. Most s celkovou délkou přemostění 391,80m má 9 polí, kde 3 krajní východní pole v délce 

184,8m (101,2+48,4+35,2) jsou zavěšená na 14 ocelových lanech.  
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Drážní nadjezd v ul. Pražské  

Lávka pro pěší s cyklistickou stezkou má spřaženou nosnou konstrukci a byla postavena roku 2005. 

Délka přemostění je 26,8m. 

 

 

3) Mosty přes pěší komunikace – podchody 
Podchod je obecně používaný výraz pro mostní objekt přes komunikaci určenou pouze pro pěší. 

Objekty jsou zpravidla zahloubené pod úroveň okolního terénu a přístupné po schodištích nebo 

chodníkových rampách. 

 

Podchod v ulici V Holešovičkách - Vychovatelna  

Podchod s železobetonovou rámovou nosnou konstrukcí, rampami a přístupovými schodišti.  
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4) Mostní galérie 
Mostními galériemi jsou nazývány komunikační objekty, jejichž nosná konstrukce je v příčném směru 

jednou hranou založena na terénu a s druhou hranou vyloženou nad stávající terén na konzolách, 

příp. nesenou podélným členěným podpěrným systémem. Tyto objekty  jsou navrhovány zpravidla 

tam, kde konfigurace terénu neumožňuje provést násypy či stěnový opěrný systém pro komunikaci. 

Komunikace je zpravidla částečně zapuštěna do terénního zářezu a část je umístěna na nosnou 

konstrukci mostní galerie. 

 

 

Výstupní barrandovská galerie 

Vozovka ul. K Barrandovu je ve směru částečně zapuštěna do skalního zářezu a její chodníková část je 

na konstrukci konzolovitě vyložené nad terén. Tuto mostní galerii tvoří železobetonová monolitická 

konzola s vyložením 2,75m v délce 154,75 m. 
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Správa o údržbe pozemných komunikácií na 

území hlavného mesta SR Bratislavy. 

autor:  Ing.Janka Mešťaníková, Magistrát hl.mesta Bratislavy 

 

 Hneď úvodom musím ozrejmiť spôsob údržby pozemných komunikácií na území hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Diaľnice na území Bratislavy sú v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Bratislava. 

 Cesty I. až III. triedy a miestne komunikácie I. a II. triedy sú v správe oddelenia cestného 

hospodárstva 

 Miestne komunikácie III. a IV. triedy sú v správe príslušnej mestskej časti. 

 Oddelenie cestného hospodárstva spravuje viac ako 374 km povrchov komunikácii a 280 km 

povrchov chodníkov.  

V mnohých štatistikách sa uvádzajú náklady na km komunikácie, čo podľa môjho názoru je nesprávne 

a presnejšie je uvádzanie nákladov na 1m2 či už u spravovaných komunikácii alebo chodníkov. 

V mnohých prípadov sú komunikácie 2, 4 resp. 6 pruhové a km sú komunikácie s vyhradenými BUS - 

pruhmi. V našom prípade už uvedených 375 km komunikácií predstavuje plochu približne 4 000 100, 

0 m2 povrchov komunikácií a 280 km chodníkov predstavuje plochu 780 000,0 m2 povrchov 

chodníkov.  

K týmto údajom je potrebné pripočítať ešte odvodnenie komunikácií  cez uličné vpusty, ktoré sa 

taktiež nemalou mierou podieľajú na nákladoch spojených s údržbou komunikácií. Značné problémy 

pri čistení ul. vpustov nám spôsobujú parkujúce motorové vozidlá. V mnohých  prípadoch čistenie 

zabezpečujeme na základe vypracovaného POD v operatívnej komisii a za súčinnosti mestskej polície 

a odťahovej služby. Oddelenie cestného hospodárstva má v súčasnosti 9 100 ks uličných vpustov. 

Na kvalitu povrchov komunikácií sa podieľa viacero faktorov. V prvom rade sú to rozkopávky 

súvisiace s opravami inž. sietí ktoré sú v telesách komunikácií a podstatným faktorom je intenzita 

dopravy a s tým súvisiace zaťaženie. V  Dopravnom spravodaji som sa pred niekoľkými rokmi dočítal, 

že na území Bratislavy v porovnaní rokov 1990 a 2000 bol nárast motorových vozidiel 74% a to už 

nehovorím aký stav je v súčasnosti + k tomu je potrebné pripočítať ešte tranzitujúce vozidlá a vozidla 

z okolitých lokalít Bratislavy a musím konštatovať, že  náklady na údržbu sú nedostačujúce z roka 

nárok.  

My si robíme štatistiku vyspravovania počtov výtlkov, ktoré uvádzam v prehľade: 

 rok 1999 – 3 915 výtlkov 

 rok 2006 – 5 527 výtlkov 

 rok 2007 – 5 419 výtlkov 

 rok 2008 – 6 984 výtlkov 

 rok 2009 – 8 414 výtlkov 
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Ako vidno z prehľadu nárast je pomerne značný, čo nasvedčuje na stále sa zhoršujúcu kvalitu  

povrchov komunikácií.  

Značné problémy sme mali s údržbou bitúmenových povrchov na zastávkach MHD a vstupmi do 

križovatiek, kde dochádzalo k značným pozdĺžnym a priečnym deformáciám živičných povrchov 

komunikácií. V roku 1990 dodávateľ Technické služby Bratislava zakúpil licenciu na používanie 

betónovej zmesi typu Creteprint a začali sme realizovať opravy povrchov na zastávkach MHD 

uvedenou technológiou. Táto úprava bola realizovaná razením rôznych foriem do čerstvej betónovej 

zmesi, ktoré si väčšina predstavovala, že je to dlažba. Dlažba to nebola, bol to len určitý druh razníc 

na povrchu. Táto technológia bola odskúšaná v roku 1990 na zastávke MHD na Ružinovskej a do 

dnešného dňa je vo veľmi dobrom stave. Postupne sme začali povrch zastávok opravovať uvedenou 

zmesou. Táto úprava mala okrem zvýšenia životnosti aj nevýhody. Razenie realizovali pracovníci 

ručne a dochádzalo k drobným nerovnostiam, čo hlavne na zastávkach pri daždivom počasí malo 

nepriaznivý vplyv na ostrekovanie vodou cestujúcich. Ďalšou nevýhodou bola zvýšená hlučnosť oproti 

bitúmenovým povrchom a taktiež doba tuhnutia a tvrdnutia, ktorá bola 28 dní. Po 6 rokoch realizácií 

prác na základe tejto licencie Technické služby sa stali vlastníkmi uvedenej technológie. Samozrejme 

po  týchto skúsenostiach sme začali zmes vylepšovať. Odstránili sme razenie betónovej zmesi a 

povrch je realizovaný povrchovou metličkovou úpravou, dilatácie realizujeme zásadne rezaním a nie 

vkladaním dosiek a pomocou plastifikátorov  sme dosiahli dobu tuhnutia a tvrdnutia zmesi na 48 

hodín. Kedže po oprave betónovou zmesou dlhšej ako 35m bolo potrebné realizovať dilatáciu na celú 

hrúbku betónovej dosky postupným zaťažením prostriedkov MHD dochádzalo k plávanie dosiek, 

začali sme používať kĺzne trny do betónových zmesí. Týmito opatrenia sme skrátili dobu opravy 

povrchu na zastávkach MHD skrátiť z 5 týždňov na 1 týždeň. Táto úprava sa jednoznačne potvrdila 

ako jediná najvýhodnejšia a pri všetkých nových investičných akciách pri ktorých sú realizované 

zastávky MHD, sú realizované len touto úpravou. Takto sme zabezpečili opravy povrchov v rámci prác 

bežnej údržby na 129 zastávkach MHD o výmere viac ako 15 tis. m2. Ostatný investori zrealizovali 67 

zastávok MHD čo spolu činí 197 zastávok MHD o výmere viac ako 22 tis. m2.  

Táto technológia sa ukázala ako výhodná,  predĺžila životnosť a kvalitu povrchov komunikácií, začali 

sme s touto opravou povrchov aj na vstupoch do križovatiek. Takto sme opravili 37 vstupov do 

križovatiek vrátane celého povrchu na Patrónke s výmerou viac ako 15 tis. m2. Iný investori vysparvili 

7 vstupov o výmere 1 990,0m2 povrchov bet. zmesou. Takto máme 44 vstupov o výmere viac ako 17 

tis. m2.  

Ale aby som nepreferoval iba betónové zmesi samozrejme najpodstatnejšou časťou opráv povrchov 

jestvujúcich komunikácií je oprava povrchov bitúmenovými zmesami. Tu musím podotknúť, že pri 

opravách povrchov komunikácií bitúmenovými zmesami používame v zmesiach  len  modifikované  

asfalty a prešli sme s gradácie 80 na 65. Pri opravách povrchov bitúmenovými zmesami máme 

problémy časové. Pre intenzitu dopravy prevažnú väčšinu prác pri veľkoplošných opravách povrchov 

komunikácií tieto práce realizujeme v piatok od 18 – 19 hod. do pondelka 04 – 06 hod. a v niektorých 

prípadoch len v období prázdnin t.j. júl – august. Tu musím podotknúť jednu skutočnosť, že rozsahy 

opráv povrchov je závislý od schválených finančných prostriedkov  a nie od životnosti a stavu povrchu 

tej ktorej komunikácie. Sfrézovavanie pozdĺžnych resp. priečnych nerovností je spôsob len 

podotýkam len dočasný a podľa intezity dopravy do rok – dvoch je potrebná oprava povrchu novými 

bitúmenovými vrstvami. 

Pri opravách povrchov na chodníkoch minimalizujeme opravy povrchov liatym asfaltom a používame 

asfaltový betón jemnozrný ACo 8 o hr. 3 – 4 cm.  


