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ELTODO EG, a.s. 
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01  Praha 4 
Telefon:  +420 261 341 111 
Fax:   +420 261 710 669 
E-mail:   eltodo@eltodo.cz 
www:   www.eltodo.cz 
 

Předmět činnosti: 
 

Společnost ELTODO EG, a.s. a skupina kolem ní  je moderní projekčně inženýrskou, 
výrobně montážní a dodavatelskou organizací disponující vysoce odborným personálem 
se schopností komplexních dodávek a služeb v segmentech energetiky, dopravy, 
telematiky, průmyslu, osvětlení a telekomunikace, a to od projektování, přes dodávky, 
výrobu, montáže, až po oživování, údržbu a servis.   
 

Produkty a služby: 
 

ELTODO a energetika - prioritním zájmem jsou velké energetické zdroje jako jsou 
elektrárny a teplárny, rozvodny, transformovny, dále průmyslové a závodové energetiky a 
v neposlední řadě stavebnictví. 
Zájmové oblasti : 
- elektrické části energetických zařízení a technologických celků 
- elektrodistribuční systémy všech napěťových úrovní včetně rozvoden a    transformoven VN a VVN 
- silnoproudé a slaboproudé elektrické rozvody v průmyslových stavbách, administrativních kom-
plexech  

a obchodních multifunkčních centrech 
- systémy kontroly řízení a polní instrumentace (měření a regulace) 
- integrované bezpečnostní systémy 
- datové sítě 
- varovné a informační systémy 
- inteligentní systémy řízení budov 
 

ELTODO  a doprava - prioritním zájmem jsou dálniční a silniční komunikace, městské 
komunikace, tunely,  letiště, heliporty, parkovací domy a parkoviště. 
Zájmové oblasti : 
- komplexní tunelové technologie (řídící systém dopravy a technologie, rozvodna, elektrické rozvo-
dy,  

EPS, EZS, osvětlení, náhradní zdroj, měření veličin a dat, dopravní značení, kamerový systém, SOS 
skříně, radiové spojení, telefon)  

- dopravní ústředny (řídící, dohledové, monitorovací) 
- světelná signalizační zařízení (semafory) 
- letištní světelné zabezpečovací systémy (letiště a heliporty) 
- technologie parkovaní (parkovací domy a parkoviště) 
- proměnné dopravní značky a informační tabule  
- telematické aplikace pro dálniční a silniční komunikace 
 

ELTODO a veřejné osvětlení - prioritním zájmem jsou státní správa a samospráva, 
průmyslové a závodové areály.  
Zájmové oblasti : 
- přenesená správa veřejného a slavnostního osvětlení 
- osvětlení silničních komunikací všech tříd, veřejných prostranství, sídlišť, parků a klidových zón 
- osvětlení průmyslových prostor, stadionů a sportovišť 
- historizující osvětlení pro starou zástavbu měst a historické objekty, včetně plynového osvětlení 
- architektonické nasvětlení významných a historických budov, pomníků, fontán apod. 
- příležitostní dekorativní osvětlení 
- světelné studie 

mailto:eltodo@eltodo.cz
http://www.eltodo.cz/


5 

ELTODO a telekomunikace - prioritním zájmem jsou telekomunikační sítě, informační 
a komunikační technologie, průmysl, energetika, stavebnictví, státní správa a 
samospráva. 
Zájmové oblasti : 
- telekomunikační technologie a služby (CWDM,DWDM, Ethernet, FWA,WiFi, Wimax, GSM, UMTS, 
FTTx,  

PON, ISDN, SDH, PDH, xDSL) 
- radiové technologie a služby (mikrovlnná spojení, radiová spojení, měření a diagnostika) 
- Networing (poradenství, řízení, instalace, servis, audit, certifikace) 
- přeložky a přípojky sdělovacích vedení (metalická vedení, optická vedení, HDPE, kolektory,  
 kabelovody) 
- servisní služby (Call Centra, HelpDesk, Service desk, Incident a Problem Management, Managed  

Services, zákaznické SLA, outsourcing) 
- Hosting (Space Housing, Konektivita, zákaznická řešení a poradenství) 
- OSS řešení (síťový a aplikační monitoring, Fault a Event Management, SLA Management, Process a  

Workflow Management, Inventory Management)    
 

Certifikace: 
 

ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 
14001, ISO/IEC 20000-1:2005, ČSN OHSAS 18001:2008, OHSAS 18001, ISO/IEC 
27001:2005, NBÚ stupeň "důvěrné", Souhlas s použitím výrobků v civilním letectví 
 

Reference: 
 

ENERGETIKA 
Rekonstrukce rozvodny 110/35kV Hradec Králové, ČEZ, a.s. 
Komplexní obnova Elektrárny Tušimice 2, ČEZ, a.s. 
Rekonstrukce rozvodny R110kV Teplárna Třebovice, Dalkia ČR, a.s. 
 

DOPRAVA 
Komplexní dodávka technologické části Tunelu Klimkovice 
Systém výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v ČR 
Komplexní dodávka technologické části Tunelu Sitina - Bratislava 
 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Přenesená správa veřejného osvětlení v ČR – Praha, Liberec, České Budějovice, Ústí nad Labem a dalších 
cca 230 měst a obcí 
Výstavba historického plynového osvětlení v Praze 
 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
Technologie spojovacích systémů, telekomunikační sítě, optické technologie pro Telefónica O2 
Přenosové technologie, mikrovlnné páteřní sítě, napájecí a záložní systémy pro T-Mobile 
Mikrovlnné přístupové sítě, transportní telekomunikační sítě, optické technologie pro GTS NOVERA 
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I. VÝZNAMNÉ DOPRAVNÍ STAVBY 

1. Modelovanie dopravných nárokov – Dopravný model srov. 
Ing. Ludmila Vodzinská, CSc 1.  ,  Mgr. Stanislav Trčík 2 ,  Ing.  Michal Puškár 3 

 
1. Úvod 

MDVRR SR v súčasnosti nedisponuje systémom na riešenie dopravných vzťahov, 
ktorý by umožňoval efektívne modelovanie dopravy a definoval potreby rozvoja 
dopravnej infraštruktúry počas prípravy projektov OPD a zároveň bol podporou na 
preukázanie ich opodstatnenosti a prínosov. Potreba vytvorenia národného 
dopravného modelu vyplýva 
z ex-ante kondicionalít pre ďalšie programové obdobie 2014 - 2020 z pohľadu 
prehodnotenia opodstatnenosti projektov dopravnej infraštruktúry v rámci 
zoznamu projektov na toto obdobie a súčasne je neoddeliteľným vstupom 
definovania dlhodobého rozvoja dopravnej infraštruktúry v rámci Strategického 
plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky do roku 2030 (Master 
Plan). 

Dopravný model SR bude realizovať externý dodávateľ, ktorý bude vybraný na 
základe verejného obstarávania zverejneného v úradnom vestníku (Official Journal) 
Európskej únie, keďže bude financovaný z prostriedkov fondov EÚ v rámci Prioritnej 
osi 7 Operačného programu Doprava 2007-2013. 
 

2. Základná charakteristika 

Dopravný model SR -  Systém na riešenie dopravných vzťahov v multimodálnych 
dopravných systémoch, bude zahŕňať spracovaný softvérový nástroj na modelovanie 
dopravy na celom území Slovenskej republiky. Na základe výstupov z tohto nástroja 
bude možné riešiť zaťažiteľnosť cestnej a železničnej infraštruktúry, efektivitu 
spojov diaľkovej hromadnej autobusovej dopravy, multimodálne dopravné situácie a 
vzťahy v závislosti od externých socio-ekonomických a ďalších vplyvov. 

Projekt prípravy Dopravného modelu SR je projektom Prioritnej osi 7 – Technická 
pomoc – Operačného programu Doprava na roky 2007 – 2013 pričom zmenou 
organizačnej štruktúry zo dňa 15.7.2013 prešla jeho implementácia pod Oddelenie 
dopravného modelovania a infraštruktúry, Odboru rozvoja dopravnej infraštruktúry, 
Sekcie záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov.  

 

3. Ciele Dopravného modelu  

                                                 
1 Ing. Ludmila Vodzinská, CSc., generálna riaditeľka, Sekcia záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov, Ministerstvo dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, email: ludmila.vodzinska@mindop.sk,  00421 2 59494537 
 
2 Mgr. Stanislav Trčík, riaditeľ, Odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry, Sekcia záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov, Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, email: stanislav.trcik@mindop.sk,  00421 2 
59494339 
 
3 Ing. Michal Puškár, Oddelenie dopravného modelovania a infraštruktúry, Odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry, Sekcia záležitostí 
EÚ a zahraničných vzťahov, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, email: 
michal.puskar@mindop.sk,  00421 2 59494546 
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• spracovanie dopravných vzťahov všetkých módov dopravy a druhov dopravnej in-

fraštruktúry a ich vzájomnej závislosti od externých hospodárskych, socio-

ekonomických a regionálnych faktorov; 

• prepojenie rozvoja jednotlivých módov dopravy a druhov dopravnej infraštruktúry 

(cestná, železničná infraštruktúra, intermodálne terminály, letecká infraštruktúra, 

vnútrozemské vodné cesty); 

• výsledné údaje dopravného modelu budú základom pre definovanie potrieb rozvoja, 

resp. budovania dopravnej infraštruktúry z hľadiska rozvoja celonárodnej a nadná-

rodnej infraštruktúry. 

4. Hlavné výstupy dopravného modelovania  

 

• stanovenie potrieb rozvoja dopravnej infraštruktúry, ktoré budú mať zo strednodo-

bého a dlhodobého hľadiska najväčší prínos k vyváženému rozvoju DI, ako aj spo-

ločnosti, 

• výstupy Dopravného modelu SR budú súčasťou prehodnotenia strategických doku-

mentov v oblasti rozvoja DI: (Operačný program Doprava na ďalšie programové ob-

dobia (napr. 2014 – 2020), Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do ro-

ku 2030 – tzv. Master plán), 

• výstupy budú slúžiť pre potreby štúdií realizovateľnosti prípadne analýz nákladov 

a prínosov jednotlivých plánovaných investičných aktivít v oblasti rozvoja doprav-

nej infraštruktúry; 

• na základe výstupov dopravného modelu bude možné optimalizovať požiadavky na 

modernizáciu a budovanie novej dopravnej infraštruktúry, dopravnú obslužnosť 

územia, efektivitu linkovania  hromadnej dopravy a zaťažiteľnosť ciest 

a železničných tratí; 

• v porovnaní s ad hoc rozhodnutiami v oblasti rozvoja DI, dopravný model zabezpečí, 

aby rozvoj DI bol plynulý, multimodálny, aby pozitívnou mierou vplýval na socio-

ekonomický rozvoj spoločnosti a súčasne, aby sa plnohodnotne zohľadnili pozitíva 

a komparatívne výhody jednotlivých módov dopravy. 

 

5. Expertná pracovná skupina pre prípravu Dopravného modelu SR 

V auguste roku 2012 bola zriadená Expertná pracovná skupiny pre prípravu 
Dopravného modelu SR, do ktorej boli nominovaní členovia odborných sekcií 
MDVRR SR, zástupcovia relevantných organizácií riadených MDVRR SR, ako aj 
odborníci zo Žilinskej univerzity, Slovenskej technickej univerzity, Výskumného 
ústavu dopravného a poradného orgánu Európskej komisie – JASPERS spolu so 
zahraničnými externými konzultantmi.  

• Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja : Sekcia operačného prog-

ramu Doprava, Inštitút stratégie, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
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Sekcia železničnej dopravy a dráh, Sekcia civilného letectva a vodnej dopravy, Sekcia 

rozpočtu a financovania, Agentúra rozvoja vodnej dopravy; 

• Cestná doprava: Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.; 

• Železničná doprava: Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Cargo, 

a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.; 

• Vodná doprava: Verejné prístavy, a.s.; 

• Letecká doprava: zástupcovia všetkých letísk (Bratislava, Košice, Piešťany, Poprad   

Žilina, Sliač); 

• Odborná spolupráca: Výskumný ústav dopravný a.s., Žilinská univerzita, Slovenská 

technická univerzita, Štatistický úrad SR, JASPERS a zahraniční konzultanti (prof. 

Rothengatter – Technologický inštitút Karlsruhe).  

Pracovná skupina zasadá v priemere každý mesiac a jej úlohou je vypracovať opis 
predmetu zákazky pre verejné obstarávanie, podmienky pre uchádzačov verejného 
obstarávania, ako aj ďalšie náležitosti spojené s projektom Dopravného modelu SR.  

6. Sieť dopravnej infraštruktúry pre Dopravného modelu SR 

Na základe rokovaní bola vymedzená sieť dopravnej infraštruktúry, ktorá bude 
súčasťou národného Dopravného modelu SR: 

• kompletná sieť ŽSR – všetky existujúce železničné prepojenia, 

• letiská s národným aj regionálnym významom na Slovensku (BA, KE, PN, PP, ZA, 

Sliač), 

• vnútrozemské vodné cesty (úsek rieky Dunaj na území SR, rieka Váh - od ústia  

s Dunajom až po Žilinu), 

• za cestnú sieť: diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy, všetky ďalšie triedy  komu-

nikácií, ktoré napájajú mestá nad 5000 obyvateľov na hlavnú sieť a zároveň všetky 

body záujmu – dopravného významu (centroidy), ktoré generujú alebo prijímajú 

dopravu (priemyselné parky a významné turistické centrá a pod.); 

 

7. Mapa cestnej siete a centroidov pre Dopravný model SR 

 

Na základe rokovaní bola Výskumným ústavom dopravným vyhotovená mapa 

cestnej siete a centroidov pre Dopravný model SR: 
 

• centroid bol priradený všetkým mestám nad 5000 obyvateľov, 

• mestám nad 20 000 obyvateľov bolo pridelených viac centroidov podľa 

urbanistického charakteru, prírodných bariér a pod.,  

• samostatným centroidom boli vyznačené aj turistické body záujmu a všetky 

významné podniky, ktoré generujú a prijímajú dopravu s tržbami nad 70 mil. €, ako 

aj relevantným počtom zamestnancov. 
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Momentálne sa pripravuje aj mapa centroidov s vyznačenými cezhraničnými 

vzťahmi pre potreby Dopravného modelu SR.  

 

8. Kalibrácia Dopravného modelu  

Aby Dopravný model SR fungoval správne a jeho výstupy boli použiteľné, je 
potrebné ho naplniť veľkým množstvom dát z rôznych druhov dopravy a dopravnej 
infraštruktúry, ktoré budú pozostávať so štatistických údajov, dopravných 
prieskumov, identifikácie smerových prúdov na jednotlivých úsekoch a prieskumov 
mobility. 
 

8.1. Dopravné prieskumy 

Metodika, príprava, zabezpečenie a vykonanie dopravných prieskumov bude 
súčasťou predmetu zákazky pre Dopravný model a budú realizované zhotoviteľom, 
pričom všetky dopravné prieskumy budú koordinované MDVRR SR. 

Zhotoviteľ bude realizovať nasledovné Dopravné prieskumy: 

Prieskum mobility - anketový prieskum bude realizovaný na vzorke 10 
000 domácností. Skúmať sa budú všeobecné socio-demografické údaje osôb (vek, 
pohlavie, vzdelanie, atď.) a ich parametre vybavenosti, dôležité z hľadiska mobility 
(vlastníctvo a dostupnosť motorového vozidla, vzdialenosť zastávok verejnej 
osobnej dopravy, atď.). Zároveň tento anketový prieskum podá dostatočné 
informácie o smerových tokoch v rámci mobility obyvateľstva, a to ako 
v individuálnej, tak aj v hromadnej osobnej doprave. Účelom prieskumu je zistiť cieľ, 
účel, pravidelnosť ciest, spôsob prepravy (auto, autobus, vlak, bicykel a pod. a ich 
kombinácia), prepravné vzdialenosti, atď. 

Prieskum leteckej osobnej dopravy – anketový prieskum bude prebiehať na 
jednotlivých letiskách a bude zameraný na správanie sa cestujúcich v rámci spádovej 
oblasti jednotlivých letísk (výber letiska, účel cesty, pravidelnosť ciest, spôsob 
prepravy na/z letiska a pod.). 
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Prieskum autobusovej dopravy -  prieskum bude vykonaný anketovou formou 
zhotoviteľom, ktorý bude vybraný v transparentnej súťaži, na autobusových 
staniciach  regionálnych centier Slovenska na vzorke min. 1000 cestujúcich a bude 
zameraný na správanie sa cestujúcich v autobusovej doprave (nástupná/cieľová st., 
účel cesty, pravidelnosť ciest, cestovné vzdialenosti atď.)   

Prieskum vo vlakoch osobnej železničnej dopravy - prieskum bude vykonaný 
anketovou formou prevádzkovateľom osobnej železničnej dopravy (ZSSK a.s.) na 
základe požiadaviek objednávateľa (nástupná/cieľová žel. st., účel cesty, 
pravidelnosť ciest, atď.).  

Výsledky resp. výstupné dáta tohto prieskumu budú, podobne ako v ostatných 
prípadoch prieskumov,  zhotoviteľom vyhodnotené a zapracované do riešenia 
Dopravného modelu SR.  

Prieskum nákladnej dopravy - bude zahŕňať cestnú, železničnú, vodnú 
a intermodálnu dopravu a bude zameraný na preskúmanie správania sa všetkých 
aktérov logistického reťazca:  

 Prepravca – informácie o zdroji a cieli dopravy, komoditné skupiny, objem prepravy, 
kvalita prepravy (čas, prevedenie, sledovanie zásielky, bezpečnosť, spoľahlivosť, 
cenová elasticita), 

 Špeditér – špecializácia, typy zásielok, balenie, zásobovací reťazec, typ logistiky 
(3PL, 4PL), spolupráca, požiadavky, efektívne procesné časy, prepravné náklady, 
trhové ceny, 

 Dopravca – všetky módy dopravy, druhy prepráv, kapacita, pravidelnosť prepravy, 
poskytované služby, vybavenie a pohotovostná hmotnosť vozidiel. 
 
8.2. Technické a štatistické dáta 

 

Vstupné technické a štatistické dáta potrebné na kalibráciu Dopravného modelu 
sprostredkuje zhotoviteľovi objednávateľ (MDVRR SR), prípadne na základe 
relevantných zmlúv tieto údaje sprostredkuje zhotoviteľovi priamo majiteľ týchto 
údajov.  

 

Pre potreby overenia aké údaje majú jednotlivé rezortné organizácie k dispozícií, 
boli vypracované tzv. dátové tabuľky, na základe ktorých, všetky spolupracujúce 
organizácie (ŽSR, ZSSK, ZSSK Cargo, SSC, NDS, letiská, nominanti za vodnú 
a intermodálnu dopravu) poskytli MDVRR SR vzorky dát, ktoré sledujú (objem 
prepravy, komoditné skupiny, východisková/cieľová stanica, počet prepravených 
osôb, obsadenosť vozňov, počet predaných cestovných lístkov (obyčajné, žiacke, 
predplatené...) za konkrétny traťový alebo cestný úsek, letisko atď.) 
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Na základe týchto dát bude môcť  objednávateľ sprostredkovať zhotoviteľovi 
existujúce smerové údaje za  

 nákladnú železničnú dopravu – východisková/cieľová žel. stanica, typ, 
objem/množstvo prepravy atď., 

 cestnú nákladnú dopravu (údaje z mýtneho systému – vozidlá nad 3,5 t) – pohyb 
nákladných vozidiel po spoplatnených cestách na území SR, 

 vodnú dopravu – údaje o prekládke tovarov v prístavoch na slovenskom úseku rieky 
Dunaj,  

 intermodálnu dopravu – preprava intermodálnych prepravných jednotiek 
železničnou dopravou (ZSSK CARGO a.s.) - východisková /cieľová žel. stanica. 
 

9. Záver 

Dopravný model zabezpečí, aby rozvoj dopravnej infraštruktúry bol plynulý, 
multimodálny, aby pozitívnou mierou vplýval na socio-ekonomický rozvoj 
spoločnosti a súčasne aby sa plnohodnotne zohľadnili pozitíva a komparatívne 
výhody jednotlivých módov dopravy. 
V neposlednom rade prispeje k optimalizácií a zefektívneniu vynakladania 
finančných prostriedkov alokovaných na rozvoj dopravnej infraštruktúry SR.  
                                                                          
This contribution is the result of the project implementation: Centre for the Devel-
opment of Settlement Infrastructure for Knowledge-Based Society, ITMS 262, sup-
ported by the Research & Development Operational Programme funded by the 
ERDF.           
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2. Modernizace D1 z hlediska provozních podmínek. 
Ing. Radek Mátl (ŘSD ČR,  PT D1)  

 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O MODERNIZACI D1 

 Dálnice D1 je jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy jednou z nejvytíženější komunikací na 
celé dálniční síti ČR. V úseku mezi Prahou a Brnem byla v celé délce uvedena do provozu 
koncem roku 1980 a i nejnovější úseky jsou již tedy na konci plánované životnosti. Více jak 
30 let provozování se promítá do současného nevyhovujícího stavu vozovky, který se i přes 
prováděné dílčí opravy neustále zhoršuje. Cementobetonový kryt vozovky vykazuje poruchy 
v podobě trhlin a výškového posunu cementobetonových desek, na asfaltobetonovém krytu 
se objevují vyjeté koleje a plošný rozpad. 

Stav dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka neodpovídá současným nárokům na 
provoz po komunikaci dálničního typu. Kromě stále se zhoršujícího stavu vozovky vykazuje 
dálnice D1 z hlediska platných norem a dopravního zatížení i nevyhovující technické 
parametry. Jedná se zejména o délky připojovacích a odbočovacích pruhů, stav záchytných 
zařízení včetně jejich úrovně zadržení, stav mostních objektů na D1 a nadjezdů atd. Veškeré 
uvedené skutečnosti ovlivňují i chování řidičů vedoucí často až k dopravním nehodám.  

Od Mirošovic po Kývalku se v uplynulých letech prováděly pouze cyklické a havarijní 
opravy vozovky a mostních objektů. Tento druh oprav měl většinou dočasný efekt, který 
nevyvážil velice negativní dopad uzavírek na uživatele dálnice z hlediska plynulého provozu.  

Z uvedených faktů jednoznačně vyplývá, že je bezpodmínečně nutné, aby se 
urychleně přistoupilo k opravě a modernizaci dálnice D1 v úseku EXIT 21 Mirošovice – EXIT 
182 Kývalka.  

STAV PŘÍPRAVY MODERNIZACE D1 KE DNI 22. 4. 2013 

V současnosti jsou vydána pravomocná stavební povolení na 5 úseků: 
 úsek 05 EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře; 
 úsek 09, EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice;  
 úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava;  
 úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš; 
 úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů. 

 
Aktuální stav jednotlivých staveb: 
 

název stavby vítěz dle HK 
Aktuální 
stav k 22. 
4. 2013 

D1 modernizace – úsek 5, EXIT 41 
Šternov – EXIT 49 Psáře 

EUROVIA CS, a.s. 
Před 

podpisem 
smlouvy 

D1 modernizace – úsek 9, EXIT 66 
Loket – EXIT 75 Hořice 

Sdružení CPI pro D1 
vedoucí: COLAS CZ a.s. 

Před 
podpisem 
smlouvy 

D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 
Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava 

Sdružení CPI pro D1 
vedoucí: COLAS CZ a.s. 

Předáno 
staveniště  

D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 
Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš 

Sdružení D1 Lhotka – 
Velká Bíteš; vedoucí: 
OHL ŽS a.s. 

Předáno 
staveniště 

D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 
Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů 

Sdružení D1 Lhotka – 
Velká Bíteš; vedoucí: 
OHL ŽS a.s. 

Námitky 
na ÚOHS 

 
Současně probíhá příprava i dalších 12 úseků modernizace D1, na které jsou odevzdány 



13 

koncepty DSP. Tyto dokumentace jsou průběžně projednávány se zástupci dotčených 
orgánů, měst a obcí a samozřejmě se zástupci příslušných krajských úřadů. Vydání 
příslušných stavebních povolení se předpokládá v 2. pololetí roku 2013. 
Na jednotlivé úseky jsou postupně schvalovány investiční záměry včetně ekonomického 
hodnocení efektivnosti stavby, kdy bylo dosaženo vysoké efektivnosti stavby (EIRR= 14,4%). 

ROZSAH MODERNIZACE  

Celková délka modernizace D1 je po upřesnění 161,6 km. V trase dálnice se nachází 
104 dálničních mostů, z čehož je 39 přesypaných a 10 středních a velkých (vícepolových) 
mostů, a 43 nadjezdů. 

Modernizace D1 je rozdělena do 21 stavebních úseků (EXIT – EXIT + most Šmejkalka). 
Při návrhu postupu výstavby je upřednostněno kritérium priorit dané zejména současným 
stavem vozovek. Na základě těchto kritérií byl sestaven harmonogram prací, které podle 
současných předpokladů mají probíhat v letech 2013 – 2019. Dodržení navrženého 
harmonogramu je závislé zejména na přidělených finančních prostředcích a plynulém 
průběhu přípravy včetně výběrového řízení na zhotovitele stavby.  

 Kategorie D28/120 - (kategorie D27,5 odpovídající současné platné normě ČSN 73 6101 s 
rozšířeným středním dělicím pásem o 0,50 m na 4,00 m), šířka zpevnění v tomto případě 
činí 11,50 m v trase, tedy 12,50 m volná šířka jízdního pásu a mezi svodidly na mostech. To-
to šířkové uspořádání umožňuje vedení provizorního provozu v režimu 2+2 na jednom 
jízdním pásu. Změna kategorie spočívá v rozšíření o 0,75 m na každém jízdním pásu zpra-
vidla na vnější stranu.  

 Způsob modernizace vozovky vychází z aktuálního stavu podkladních vrstev, kdy dochází 
k odstranění CB krytu, 4 cm asfaltové membrány až na cementovou stabilizaci. Poté dojde 
k recyklaci cementové stabilizace na místě s pevností C 8/10 a realizaci nového CB krytu 
výšky 270 mm.   

 Vozovka je navržena s CB krytem. Jedním ze závazných podkladů pro rozhodnutí je meto-
dický pokyn MD „Zásady pro hodnocení výhod a nevýhod asfaltových a cementobetonových 
technologií z hlediska jejich použití na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy ze 
dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010, dle kterého při plánovaném počtu těžkých ná-
kladních vozidel TNVk nad 7 500 vozidel/den má být vozovka s cementobetonovým krytem.  

 V rámci modernizace dojde k provizornímu rozšíření jednoho pásu D1, aby mohl být 
v průběhu modernizace v maximální možné době zachován provoz v režimu 2+2 jízdní pru-
hy v průběhu modernizace.  

 Zásadním přínosem modernizace D1 je zlepšení stavebně technického stavu, návrhových 
prvků (klopení vozovky podle v současnosti platné ČSN, úprava délek překlápění – délek 
vzestupnice, zvýšení únosnosti svodidel, zlepšení protismykových vlastností vozovky atd.) a 
tím i výrazné zvýšení bezpečnosti dálnice. 

 Dálniční mosty jsou ve většině případů ve velmi špatném stavu a musí dojít k jejich opravě. 
Na řadě mostů dále nevyhovuje zatížitelnost podle evropských předpisů a bez opravy (vý-
měny nosné konstrukce) reálně hrozí nutné omezení tonáže vozidel, což je ale 
z dlouhodobého hlediska na D1 nepřípustné. Mosty se opravují na základě diagnostiky a 
případně se rozšiřují na kategorii D28.  

 Nadjezdy nad dálnicí D1 jsou ve většině případů řešeny jako vzpěradla, kdy krajní opěry 
brání vedení provozu v systému 2+2. Proto se některé nadjezdy snáší a staví nové. Ty nad-
jezdy, které nechce příslušný správce převzít nebo jsou historicky v majetku ŘSD ČR, se de-
molují bez náhrady. Nadjezdy jsou řešeny s rezervou na 6pruhové uspořádání. 

 Je zachován stávající systém odvodnění, tj. je navržena pouze jeho modernizace. Stávající 
odvodnění je velmi špatném stavu, což potvrdily kamerové prohlídky. Z tohoto důvodu je 
nutné prakticky v celém rozsahu kanalizaci vyměnit, jinak se neodstraní jedna z hlavních 
příčin poruch vozovky. Dále jsou na dálnici naprosto nefunkční drenáže, protékají a z tohoto 
důvodu je nutné je prakticky kompletně vyměnit.   
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 Modernizace D1 je navržena tak, aby nedocházelo k záboru nových pozemků, tzn. bez ÚR 
(pouze souhlas s §15 stavebního zákona). 

 Dálnice D1 je řešena na starou hlukovou zátěž 70/60 dB.  
 Dojde ke kompletní výměně svodidel podle nových technických podmínek (TP 114), 

k ochraně dosud nechráněných pevných překážek či k jejich odstranění (stromy apod.). 
 Dojde po celé dálnici k doplnění oplocení dálnice a tím bude zamezeno nehodám způsobe-

ných srážkou se zvěří.  
 Reklamy budou přemístěny na náklady spol. News Outdoor, na což je s touto společností 

podepsána smlouva. 
 Jsou doplněny telematické systémy – kamery, meteostanice, sčítače dopravy apod. Stávající 

systém je zhodnocen a vybaven novou technologií v souladu s principem moderní dálnice. 
 

SOUČASNÉ A VÝHLEDOVÉ INTENZITY 

 Intenzity na dálnici D1 - stav pro rok 2010: 

Podle údajů z celostátního sčítání provedeného v r. 2010 se dopravní zatížení na dálnici D1 
od Mirošovic po Kývalku pohybuje v rozmezí 33,9 – 41,1 tisíc vozidel/den, přičemž podíl 
nákladní dopravy je 24,2 - 29,4 %.  

 Intenzity na dálnici D1 - výhledový stav pro rok 2040: 

1. varianta bez zprovoznění rychlostní silnice R35 (Turnov – Úlibice – Hradec Králové – 
Mohelnice).  Výhledové intenzity dopravy byly vypočteny na základě zveřejněných růstových 
koeficientů vývoje dopravy (ŘSD ČR 04/2007). Předpokládaná intenzita v úseku Mirošovice 
– Kývalka se pohybuje v rozsahu cca 55 000 – 67 000 vozidel/den, z toho těžká motorová 
vozidla cca 15 000 vozidel/den.  
2. varianta se zprovozněním rychlostní silnice R35 v celé své navrhované trase (zejména v 
úseku Hradec Králové – Mohelnice). U této varianty lze předpokládat přesun části tranzitní 
dopravy zejména pro relaci (Ostrava) Olomouc – Hradec Králové (D11) – Praha z důvodu 
zkrácení trasy. Uvedením rychlostní silnice R35 do provozu dojde k odlehčení dálnice D1 o 
přibližně 5 000 – 10 000 vozidel/den. 

 Variace intenzit: 

Průběh intenzit v trase v úseku Mirošovice – Kývalka je charakteristický stabilní hodnotou. V 
úseku nedochází k výraznějším změnám v intenzitách provozu, a to ani na významných 
křižovatkách se silnicemi I. třídy. K výraznému pohybu v intenzitách dochází až mimo úsek 
navržený k modernizaci – v MÚK Mirošovice (skokový nárůst intenzit cca o 33%) a v MÚK 
Kývalka (skokový nárůst cca o 15%). 
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 Kapacita: 

Kapacita 4 - pruhové komunikace dálničního typu se pohybuje v rozmezí 60 000 – 90 000 
vozidel/den v závislosti na rychlosti, geometrickém vedení a podílu nákladních vozidel. 
Kapacita 6 - pruhové komunikace dálničního typu se pohybuje v rozmezí 95 000 – 125 000 
vozidel/den v závislosti na rychlosti, geometrickém vedení a podílu nákladních vozidel. 
Při posuzování kapacity komunikace je hodnocena úroveň kvality dopravy. Pro komunikace 
dálničního typu je dle ČSN 73 6101 požadována minimální úroveň kvality stupně C (A - 
velmi dobrá, F - nevyhovující), která je charakterizována jako stav se stabilním provozem s 
částečně omezenou volností pohybu (poměr intenzity a kapacity je max. 75 procent). 
Pro maximální prognózovanou hodnotu 55 000 - 67 000 vozidel/den v roce 2040 odpovídá 
vytížení komunikace přibližně stupni C – D úrovně kvality dopravy, dálnice D1 tedy bude, 
potvrdí-li se odhady růstu k roku 2040, na konci období na hranici své teoretické kapacity, a 
to zejména na úseku Mirošovice – Hvězdonice. 
Pro porovnání je třeba upozornit, že například na Silničním okruhu kolem Prahy, stavbě 515 
v úseku mezi Slivencem a Třebonicemi, který má šířkové uspořádání obdobné jako stávající 
D1 (kategorie R26,5), je již v současné době intenzita 67 000 voz/den a komunikace je 
takovou intenzitu schopna převést. 

 
Vzhledem k nejistotě ohledně předpokládaného růstu intenzit a s ohledem na 
předpokládané dokončení R35 v úseku Hradec Králové – Mohelnice a následný částečný 
pokles intenzit na D1 se jeví z dopravního hlediska rozšíření dálnice D1 na 3 průběžné jízdní 
pruhy v každém směru (2x3) v celém úseku Mirošovice – Kývalka v současné době jako 
neopodstatněné. 

TELEMATICKÉ A DALŠÍ OPATŘENÍ V RÁMCI UZAVÍREK 

Vzhledem k rozsahu modernizace D1 je věnována velká pozornost telematickým 
zařízením umožňujícím zachování maximální možné plynulosti a bezpečnosti provozu 
v době uzavírek. V rámci dopravních opatření budou proto mimo běžná zařízení instalovány 
též telematické systémy pro operativní řízení a sledování dopravní situace v uzavírkách. 
Zájmem ŘSD ČR a MD je také maximální informovanost řidičů o aktuálním stavu na dálnici 
D1, a to pomocí buď telematických zařízení přímo na dálnici, nebo pomocí mediálních 
komunikačních prostředků (televize, rozhlas, internet apod.). 
 Modernizované úseky dálnice D1 budou vybaveny např. provizorním kamerovým 
dohledem poskytujícím obrazové informace a detekujícím tvorbu kolon před uzávěrou. 
Hustota kamerových bodů v uzávěře bude cca po 2 km. Další kamery budou před uzavírkou 
v obou směrech až do vzdálenosti nejméně 5 km. Údaje z kamer budou přenášeny na NDIC  
a na příslušné SSÚD. Systém kamerového dohledu bude posílen detekcí vozidel pro okamžité 
zjišťování stavu provozu a doby průjezdu úsekem s výstupem na mobilní informační vozíky 
LED informující o blízké nehodě nebo narůstající koloně. Webové rozhraní umožní též 
prognózu doby průjezdu na základě dat z předchozích období. 
 V současnosti probíhá ve spolupráci s akademickou obcí zpracování projektu, ve kterém 
je řešena otázka dalšího zefektivní systému informovanosti řidičů včetně systému 
proměnného značení a měření dojezdové vzdálenosti. Studie a výsledný návrh telematiky 
bude reflektovat nejen teoretické znalosti, ale zejména praktické zkušenosti z průběhu 
provozu během modernizace úseků v I. etapě.   
 Poprvé v historii budou také pro oddělení protisměrných jízdních proudů použita 
v režimu provozu 2+2 na jednom jízdním pásu mobilní svodidla známá zejména z dálnic 
v Německu a Rakousku. Toto opatření výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti. 
  V rámci modernizace D1 budou také vozidla SSÚD vybavena mobilními sklopnými 
značkami, které budou využívány v době kongesce k zajištění okamžité informovanosti 
řidičů před kolonou, aby došlo zabránění nehod s tragickými následky při dojezdu kolony.   
 Dále bude zajištěna nepřetržitá přítomnost odtahové služby a Policie ČR u každého úseku 
před omezeními, aby drobné excesy snižující plynulost provozu mohly být co nejdříve 
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odstraněny. Řidiči také při spatření vozidla Policie ČR zvyšují pozornost a více dodržují 
pravidla provozu.  
 Pomocí dopravního značení bude 3 exity před uzavírkou značen zákaz sjíždění 
kamionové dopravy z dálnice D1 kromě místní dopravy. Tento zákaz bude důsledně hlídán 
Policií ČR.  

Pro stanovení odpovídajícího systému vedoucího k docílení maximální plynulosti a 
bezpečnosti provozu v době modernizace D1 ŘSD ČR a MD intenzivně spolupracuje se všemi 
složkami IZS, odbornou veřejností a také s akademickou obcí. Za jejich přispění byly také 
zpracovány krizové plány jednotlivých úseků, aby byla zajištěna maximální plynulost 
provozu v průběhu modernizace D1. 

POSTUP PRACÍ A ZPŮSOB VEDENÍ DOPRAVY  

Stavební činnost bude probíhat za provozu na dálnici D1 v celém úseku s omezením 
provozu dopravními opatřeními. Modernizace úseku je rozdělena celkem do 4 etap a 
několika dalších podetap tak, aby byl po celou dobu modernizace zachován provoz 2 
jízdními pruhy v obou směrech (s výjimkou několika dní hned na začátku prací, zejména při 
snášení nosných konstrukcí nadjezdů). Etapy se na jednotlivých úsecích mírně liší podle 
charakteru daného úseku.  

Modernizace dálnice D1 bude probíhat v těchto etapách: 

0. etapa 
Realizace přejezdů středního dělícího pásu (SDP). V místě přejezdů jsou zabrány rychlé 
pruhy v obou směrech, doprava bude vedena dvěma jízdními pruhy v obou směrech 
s využitím zpevněné krajnice. Dále také budou prováděny lokální opravy stávajícího 
povrchu, zejména zpevněné krajnice, která bude v následujících etapách intenzivně 
pojížděna. 

1. etapa 
V této etapě bude probíhat snesení nadjezdů. V této etapě dojde ke krátkodobým omezením 
dopravy na režim provozu 2+1 nebo případně 1+1, avšak pouze v řádech dnů. Tyto omezení 
však budou pouze lokální v místech nadjezdů – viz příklad dopravního omezení v RDS úseku 
14: 

 

2.A etapa 
Během této etapy dojde k provizornímu rozšíření levého jízdního pásu (LJP) v celém úseku 
od o 0,75 m na potřebnou šířku zpevnění 11,5 m. Po dobu a v místě prací na provizorním 
rozšíření budou ízdní pruhy na LJP (ve směru na Prahu) zúženy a maximálně posunuty k 
SDP. Po celou dobu etapy budou zachovány 2 jízdní pruhy v obou směrech – viz příklad 
dopravního omezení v RDS úseku 14: 
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2.B etapa 
Ve 2.B etapě budou probíhat práce v SDP a dojde tak k záboru rychlých pruhů v obou 
směrech. Bude realizována provizorní přeložka kabelu firmy Telefonica O2 (TO2) ležícího 
v SDP a bránícího ve výstavbě, která bude položena na vodící proužek u SDP a chráněna 
svodnicemi ocelových svodidel z právě demontovaných svodidel v SDP a kotvených do 
vozovky. Dále bude probíhat modernizace kanalizace včetně provizorního napojení 
stávajícího odvodnění dálnice. Zároveň bude probíhat výstavba pilířů nadjezdů v SDP tak, 
aby mohly být v následující etapě pokládány nosníky nad uzavřenou částí dálnice. Posléze 
bude provedeno definitivní uložení kabelů TO2 a optotrubek ŘSD ČR do SDP. Po celou dobu 
etapy budou zachovány 2 jízdní pruhy v obou směrech s využitím zpevněné krajnice – viz 
příklad dopravního omezení v RDS úseku 14: 
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3. etapa 
Ve 3. etapě bude probíhat kompletní modernizace pravé poloviny dálnice (tj. směr na Brno). 
Doba trvání etapy se předpokládá cca 3,5 měsíce. Během etapy bude dokončeno odvodnění 
pravého jízdního pásu (PJP), budou modernizovány pravé dálniční mosty. Během této etapy 
dojde k pokládce nosníků nadjezdů nad uzavřeným PJP dálnice. Nad PJP musí být zřízena 
ochranná konstrukce pro betonáž říms nadjezdů v následující etapě, která bude probíhat 
nad provozem v PJP dálnice. 
Provoz bude veden po celou dobu a na celém úseku v LJP dálnice v režimu 2 + 2 pomocných 
jízdních pruhů. 

 
4. etapa 
Ve čtvrté etapě bude probíhat kompletní modernizace levé poloviny dálnice (tj. směr na 
Prahu). Doba trvání etapy se předpokládá cca 3,5 měsíce. Modernizace bude probíhat 
kompletně včetně dokončení odvodnění LJP, levých dálničních mostů, svodidel v SDP a 
dokončení a zprovoznění nadjezdů. Betonáž říms nadjezdů bude nad PJP dálnice prováděna 
za provozu. Provoz bude veden po celou dobu a v celém úseku v PJP v režimu 2 + 2 
pomocných jízdních pruzích.  
 

 
Dokončovací práce  
V rámci dokončovacích prací mj. proběhne odstraňování dočasných svodidel v SDP a 
zafukování optických kabelů ŘSD ČR. Dále budou probíhat případné další dokončovací práce 
– vegetační úpravy, výstavba plotů apod. neovlivňující již provoz na D1.   
 
ANALÝZA CHOVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU V JEDNOLTIVÝCH FÁZÍCH MODERNIZACE  

Závěry ze studie „Dopravně inženýrská analýza dopadů I. etapy modernizace dálnice D1 a 
návrh opatření pro zvýšení úrovně plynulosti a bezpečnosti provozu“ ukazují, že kritickou 
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dobou z hlediska modernizace bude zúžení jízdních pruhu na provoz 2+1 jízdní pruhy. Tato 
dopravní opatření se však předpokládají pouze v době snášení nadjezdů (etapa 1) v délce 
max. cca 14 dní.  
Dopravní opatření v etapě 0 (přípravné práce – provizorní přejezdy SDP) a v etapě 2A a 2B 
(provizorní rozšíření a práce v SDP) budou řešena v 2 jízdních pruzích na každém jízdním 
pásu, tzn., že dojde pouze k omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 80 km/h a k zúžení 
jízdních pruhů na 3,0 m, resp. na 3,5 m.  V těchto etapách by nemělo docházet k výraznějším 
problémům v dopravě. 
Větší komplikace lze očekávat až v etapách 3 a 4, kdy bude doprava vedena na jednom 
jízdním pásu v systému 2+2 jízdní pruhy v zúžených jízdních pruzích o šířkách 2,5 m a 3,25 
m. V těchto etapách je nutná zejména vysoká kázeň řidičů, aby nedocházelo k nehodám a 
tím způsobeným kongescím.  
 
Kapacitní posouzení DIO jednotlivých etap na úseku 5 pro padesátirázovou hodinu dle 
údajů z CSD 2010: 

 
 
Z posouzení vyplývá, že při zachování 2+2 jízdní pruhy oproti variantám 2+1 jízdní pruhy 
nedochází ke vzniku výrazného kapacitního hrdla a tato dopravní uspořádání (99% doby 
modernizace) by při prognózovaných intenzitách měla být schopna požadovanou dopravní 
zátěž přenést.  
 
V následujícím grafu jsou zobrazeny odhadované průměrné jízdní doby v průběhu 
jednotlivých etap modernizace a jejich porovnání s dobou průjezdu bez dopravních 
opatření. Doby jsou počítány na úseku 5. 
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Trasa 1 = směr Praha – Brno; Trasa 2 = Brno - Praha 

INFORMACE VEŘEJNOSTI O PRŮBĚHU MODERNIZACE D1 

Informační kampaň pro veřejnost je intenzivně připravována. Vedou se jednání 
s veřejnoprávními prostředky o pravidelném dennodenním informování řidičů o stavu 
provozu na dálnici D1 a o průběhu stavebních prací v závislosti na vedení provozu. Zároveň 
vznikly internetové stránky www.novaD1.cz, kde lze získat aktuální informace. Existuje i 
facebookový profil Nová D1, mimochodem velmi navštěvovaný. Jsou připraveny i televizní 
šoty upozorňující na chování řidičů před a v uzavírce. Velká pozornost je věnována i 
samotnému telematickému řízení provozu během samotné realizace, na čemž ŘSD ČR 
spolupracuje i s akademickou obcí.  

 

  

http://www.novad1.cz/
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II. MOSTY A TUNELY V INTRAVILÁNECH MĚST 

1. VMO – zprovoznění tunelů Dobrovského. 
 

 Počátek dnešní trasy Královopolského tunelu sahá do 90 let minulého století, kdy 
v roce 1993 vznikl projekt pro územní řízení, ve kterém byl tunel stavby VMO 
Dobrovského řešen jako obousměrný pod ulicí Dobrovského, a to v úseku od ul. 
Hradecké po ul. Poděbradovu. Projekt předpokládal provedení tunelu hloubením z 
povrchu. Toto řešení bylo vnímáno tehdejším vedením městské části Královo Pole jako 
přínosné zejména s ohledem na následnou celkovou úpravu ul. Dobrovského, včetně 
všech rozvodů technických sítí, povrchů a osazení nové zeleně do prostoru ulice. 
Samotná realizace hloubeného tunelu by však byla velkým zásahem do životního 
prostředí obyvatel. Tato verze projektu byla opuštěna po předložení „Expertízy stavby 
tunelu“ zpracované na Fakultě stavební VUT v Brně (Ing. Vladislavem Horákem, CSc. a 
doc. Ing. Petrem Jůzou, CSc.). V závěru této expertízy bylo doporučeno realizovat 
variantu raženou se zvážením souběžného provedení dvou tunelových rour, a to jak z 
důvodu bezpečnosti dopravního provozu, tak z důvodu ekonomických úspor při 
souběžné ražbě.  

Tunel se nachází v severozápadní části Brna a spojuje dvě již dříve vybudované části vel-
kého městského okruhu. Je tvořen dvěma samostatnými paralelně vedenými tunelovými trou-
bami označenými jako „Tunel I“ a „Tunel II“. Tunel I. je veden v ose Žabovřeská – Dobrovského a 
má celkovou délku 1 237 m (ražená část je 1 019 m). Je dvoupruhový, určený v normálním reži-
mu pro jednosměrný provoz ve směru Královo Pole – Žabovřesky. Tunel II. je rovněž dvoupru-
hový jednosměrný a je veden paralelně o cca 60 m jižněji, v prodloužené ose ul. Pešinovy. 
V normálním režimu převádí jednosměrně dopravu ve směru Žabovřesky – Královo Pole. Tunel 
II má celkovou délku 1 258 m (z toho ražená část je 1 060 m).  
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Celá stavba VMO Dobrovského zahrnuje mimoúrovňové křižovatky Žabovřeská – Hra-
decká a Hradecká – Královopolská v území městské části Žabovřesky a část větví Dobrovského – 
Svitavská radiála přímo souvisejících s předpolím tunelů v Králově Poli. Investorem stavby je 
ŘSD ČR a statutární město Brno. Zhotovitelem stavby je „Sdružení VMO Dobrovského“ složené 
 z firem OHL ŽS a.s., Subterra a.s. a Metrostav a.s. 

 
MÚK Žabovřeská – Hradecká je tříúrovňová. Ve spodní části je hlavní trasa VMO zaústěna 

do tunelů. V meziúrovni je velká okružní křižovatka, do které jsou zapojeny ulice Hradecká, Dob-
rovského a rampy z VMO Žabovřeská. Tato křižovatka plní všesměrnou funkci pro místní dopra-
vu. V horní úrovni je samostatnými větvemi na mostech převedena tranzitující doprava směrů 
západ – sever (Svitavy) a jih – sever (z města). Tranzitní těžká nákladní doprava je však z VMO 
naváděna do tunelu a na Svitavy odbočí až vratnou rampou v „MÚK Dobrovského – Svitavská 
radiála“ na opačné straně tunelu. Tato mimoúrovňová křižovatka byla realizována a uvedena do 
provozu současně s VMO Dobrovského. 

Napojení VMO na místní komunikační síť městské části Žabovřesky je řešeno prostřed-
nictvím mostu na ulici Korejská, a to obousměrnou středovou rampou z VMO.  

MÚK Hradecká – Královopolská je navržena ve dvou úrovních. Ve spodní úrovni cca tři 
metry pod původním terénem je zachována světelně řízená křižovatka pro místní dopravu  
s úrovňovými přechody pro pěší. V horní úrovni na mostech je vedena doprava projíždějící úze-
mím ve směru na Svitavy a od Svitav na VMO Žabovřeská. 

V rámci stavby bylo realizováno celkem 414 stavebních objektů (přeložek a budování 
nových inženýrských sítí a rozvodů, z toho 91 vodohospodářských objektů, 107 objektů elektro 
a sdělovacích sítí, 29 objektů plynovodů a horkovodů, dále 1 900 metrů nových vozovek, 13 
mostních objektů, 2 195 metrů protihlukových stěn, 2 460 metrů opěrných zdí a 33 provozních 
souborů týkajících se převážně vybavení tunelů a světelně signalizačního zařízení). Na stavbu 
bylo vydáno 11 stavebních povolení a dalších 32 rozhodnutí přímo souvisejících s vlastní vý-
stavbou. Stavební náklady dle rozpočtu projektanta činí cca 8  
miliard Kč.  

Stavba byla zahájena v červnu roku 2006. Ražba dvou tunelů pod městskou zástavbou 
byla započata v lednu 2008, dokončena v dubnu 2010 a celá stavba včetně Královopolského tu-
nelu byla zprůjezdněna a uvedena do předčasného užívání 31. srpna 2012. Předpokládané do-
končení stavby je cca do poloviny roku 2013. Následně pak dojde k vyhodnocení zkušebního 
provozu technologické části tunelu a kolaudaci stavby, čímž bude stavba uvedena do trvalého 
užívání. 
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 V současné době tunelem projíždí v obou směrech za 24 hodin celkem cca 22 tisíc vozidel 
ve všední den a cca 14 tisíc vozidel ve dnech pracovního volna. Průměrné hodnoty od otevření 
tunelu do března 2013 jsou ve všední den: 18 470 osobních vozidel, 2830 nákladních a 880 ka-
mionů. V době pracovního volna tunelem projíždí 12 280 osobních vozidel, 1350 nákladních a 
162 kamionů. Intenzity dopravy jsou zjištěny ze sčítání, které je prováděno videodetekcí na 
obou portálech tunelu. V současné době se provádí kompletní dopravní průzkum na všech sou-
visejících křižovatkách v okolí tunelu. Po vyhodnocení budou upřesněny výsledky a srovnány 
s automatickou videodetekcí. Výsledky budou prezentovány v přednášce. 
 
Denní průběhy vozidel v tunelech: 
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 Před otevřením tunelu byl vytvořen model budoucích intenzit dopravy na okolních ko-
munikacích. První model byl vytvořen pro rok 2007, další v době výstavby 2010 až 2012 a po-
slední po zprovoznění tunelu v 09/2012. Následně bylo provedeno srovnání nárůstů a poklesů 
intenzit pomocí rozdílového kartogramu. Ten byl proveden pro intenzity při výstavbě a po zpro-
voznění.  
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Vzhledem ke krátké době mezi otevřením tunelu a tímto článkem jsme srovnání hodnot 
z modelu dopravy prováděli za pomocí smyčkových detektorů na vybraných křižovatkách se 
 SSZ. Křižovatky jsou zobrazeny v této situaci: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

608 Merhautova – Provazníkova 
702 Lidická – Pionýrská 
707 Palackého – Husitská 
708 Palackého – Kosmova 
735 Božetěchova – Křižíkova 
747 Chodská – Tábor 
772 Sportovní – Cimburkova 
808 Hradecká – Tábor 
809 Královopolská – Kroftova 
830 Veveří – Šumavská 
 Tunel – hodnoty po otevření jsou uvedeny v textu 
 

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty intenzit při výstavbě a následně 
po zprovoznění. V závěru tabulky jsou rozdíly v intenzitách. Na většině profilů došlo ke 
snížení intenzit. Jednalo se o dřívější trasy, které sloužily pro průjezd vozidel před 
otevřením „Královopolských tunelů“. Nárůsty intenzit dopravy jsou v místech, které 
zaznamenaly pokles při výstavbě vlivem objížděk a organizace dopravy při realizaci.  

Výsledkem tohoto dopravního řešení je nejen zpříjemnění a zkrácení jízdy 
motoristům, ale především výrazné zklidnění dopravy na povrchu a zlepšení podmínek 
pro život obyvatel v městských částech Žabovřesky a Královo Pole. 
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  Intenzity   

Lokalita Název komunikace 

  

před po Rozdíl 

809 

Královopolská 18000 12500 -5500 

Kroftova 10000 7500 -2500 

Královopolská (Minská) 6500 5000 -1500 

Přívrat 5000 5000 0 

707 

Palackého 23500 17000 -6500 

Husitská 15000 10000 -5000 

Palackého (centrum) 18000 15000 -3000 

708 

Kosmova 17000 13500 -3500 

Palackého 22000 18000 -4000 

Palackého (centrum) 17500 14000 -3500 

735 

Křižíkova 15000 10500 -4500 

Božetěchova 6000 5000 -1000 

Kollárova 7500 5000 -2500 

Mojmírovo nám. 6000 5000 -1000 

747 

Domažlická 15000 13000 -2000 

Chodská 11000 10000 -1000 

Tábor 11000 9000 -2000 

Chodská (centrum) 9000 8000 -1000 

        Intenzity   

Lokalita Název komunikace 

  

před po Rozdíl 

830 

Šumavská 8000 9000 1000 

Veveří 10000 10000 0 

Veveří (centrum) 15000 16000 1000 

608 

Provazníkova (centrum) 13000 11000 -2000 

Merhautova 17000 17000 0 

Provazníkova 13000 11000 -2000 

Merhautova (centrum) 12500 12500 0 

702 

Pionýrská 24000 20000 -4000 

Štefánikova 17000 16500 -500 

Kotlářská 20000 16500 -3500 

Lidická 17000 17000 0 

808 

Tábor (Kounicova) 12000 7000 -5000 

Hradecká 8500 14000 5500 

Tábor 14000 10000 -4000 

Pod kaštany 8000 11500 3500 

772 

Sportovní 22000 23000 1000 

Reissigova 11500 10000 -1500 

Sportovní (centrum) 22000 23000 1000 
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Při srovnání s modelem dopravy je patrné, že hodnoty převzaté ze sčítacích 

smyček ve většině případů odpovídají hodnotám v modelu. Je pravda, že data ze smyček 
jsme použili z konce února roku 2013 a v této době ještě intenzity nedosahují 
průměrných ročních hodnot. Nicméně „Královopolský tunel“ převzal intenzity cca 23 
tisíc vozidel, které zatěžovaly svým průjezdem trasy: 

 
Skácelova – Slovanské náměstí – Palackého – Kollárova (Kosmova) – Křižíkova 
Tábor – Domažlická – Reissigova (při výstavbě) 
Kotlářská – Pionýrská – Drobného – Provazníkova 
 
Novým vedením trasy došlo k významnému časovému zkrácení jízdy. Dřívější 

doba potřebná k projetí od Pisárek k Husovickému tunelu trvala 11 minut. V současné 
době se jedná o 3,5 minuty. V opačném směru je rozdíl také 7,5 minuty. Průjezd starou 
trasou byl uskutečněn nyní při zmenšených intenzitách. Před výstavbou tunelu byl 
dojezdový čas ještě vyšší. A to nemluvíme o vlivu na snížení dopravní nehodovosti 
v přilehlé lokalitě. Tento atribut bude zkoumán za delší časové období. 
 
 

 
 
  
 Závěrem je třeba si jen přát, aby co nejdříve byly dobudovány ostatní navazující 

úseky městského okruhu tak, aby význam a funkčnost tohoto díla nebyly degradovány 
neprůjezdností VMO v dalších navazujících oblastech Brna.  
 
 
V textu byly použity výňatky z knihy „Královopolský tunel“ a podklady z článků v ročenkách 
dopravy. 
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2. Dopady zprovoznění tunelového komplexu Blanka na organizaci 
dopravy v Praze. 
Ing. Vladimír Kadlec, Ing. Jan Trešl,  TSK hl.m.Prahy, Úsek dopravního inženýrství (TSK –  
ÚDI)  

 
Úvod 
Od devadesátých let minulého století  jsme v Praze svědky společenského, 
hospodářského a kulturního rozvoje, který je propojen se stále se zvyšující poptávkou po 
dopravě, jejíž uspokojování je v podmínkách historicky rostlého města stále obtížnější.  
Nejdynamičtějším nárůstem prošla doprava automobilová. Objemy intenzit 
automobilové dopravy od té doby do současnosti vzrostly podle místa na dvoj i 
vícenásobek a dopravní výkony na komunikační síti téměř na trojnásobek. Je to 
způsobeno celou řadou faktorů od výrazného nárůstu počtu registrovaných automobilů 
(z cca 336 tis. v roce 1990 na více než 950 tis. v roce 2012), přes nárůst hospodářského 
společenského života, až po čilý turistický ruch (pro rok 2012 byl vykázán počet 
zahraničních návštěvníků v řádu cca 5,3 mil. osob). 
Automobilů je v Praze nejen více, ale také stoupá jejich využívání. Tomu odpovídá 
výrazný zlom v trendu nárůstu dopravních výkonů automobilové dopravy, jehož tempo 
přetrvává od roku 1990 prakticky až doposud, i když zde lze konstatovat v posledních 
letech zmírnění na úroveň stagnace ( necelých 22 mil. vozokm/den). 
Dopravní chování populace se změnilo nejen při cestách za prací, vzdělání, zábavou, ale i 
při trávení volného času a při nákupech. 
Uvedeným trendům odpovídá přístup  dopravní politiky města. Mezi její základní 
principy patří zásada „Dopravní infrastrukturu koncipovat, rozvíjet a řídit jako 
komplexní systém všech doprav, které se musí vzájemně doplňovat a racionálně 
spolupracovat. V jednotlivých částech území zajišťovat přepravní potřeby způsobem 
adekvátním jeho funkčnímu využití, charakteru zástavby a požadavkům tvorby a 
ochrany životního prostředí“. Velká pozornost novým investicím v hromadné dopravě 
(zejména metro), integrace všech prostředků hromadné dopravy a řada preferenčních 
opatření zastavily pokles objemu přepravených osob v MHD z poloviny 90 let, situace 
byla stabilizována a v posledním období vykazuje mírný nárůst.  

V oblasti automobilové dopravy významný cíl dopravní politiky představuje úkol 
vytvořit síť komunikací nadřazeného systému, přenášející podstatnou část dopravního 
výkonu a odlehčující vnitřní sběrnou komunikační síť.   

Nadřazená komunikační síť 

Vlastní uspořádání nadřazené sítě prošlo dlouhým historickým vývojem a je v 
současnosti budováno jako radiálně okružní systém dvou okruhů a sedmi radiál. 

Radiály slouží jako spojnice obou okruhů a jsou trasovány tak, aby na sebe soustředily 
hlavní směry poptávky po radiální dopravě mezi okrajovou a střední částí města.  
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Nadřazená komunikační síť 

V současné době jsou zprovozněny v celé délce radiály Chuchelská, Chodovská, 
Štěrboholská, Prosecká a západní část radiály Radlické, a východní úsek Vysočanské 
radiály, v plánu je radiála Břevnovská a vnitřní části radiál Radlické a Vysočanské. 
Nejzatíženější stávající radiálou je radiála Chodovská, na které je dosahováno v úseku u 
Jižního města obousměrné intenzity přes 112 000 vozidel za den. 

Vnější komunikaci obepínající město tvoří Pražský okruh (Silniční okruh kolem Prahy) 
jehož výsledná délka bude činit 82 km.  V současné době je v provozu přibližně polovina 
(40 km). Tato komunikace má za úkol převádět dopravu vůči městu tranzitní a to osobní 
i nákladní. Distribuovat dopravu cílovou/zdrojovou na vhodné radiální komunikace 
podle cíle ve městě a sloužit pro tangenciální dopravní vztahy ve vnější části města. 
V roce 2010 byla zprovozněna jižní část tohoto okruhu, která spojila dálnice D1 a D5. 
Využitím této části okruhu mohla být provedena regulace nákladní dopravy v jižní části 
města včetně Městského okruhu a ulice K Barrandovu. Pro absenci jihovýchodní části 
Pražského okruhu (stavby 511 Modletice – Běchovice) však část tranzitu, především 
nákladní doprava, musí ještě využívat Městský okruh a sběrnou komunikaci 
Spořilovskou na Spořilově.  

Městský okruh má za cíl chránit centrum města před zbytnou automobilovou dopravou, 
soustředit na sebe distribuci vnitroměstských tangenciálních jízd a stát se obálkou, přes 
kterou bude výrazně omezen přístup nákladní automobilové dopravy do centra, zároveň 
bude sloužit k objíždění centra pro diametrální jízdy. 

Tato komunikace je a bude nejzatíženější komunikací ve městě. V současné době je 
dosahováno na jeho úseku v jižní části města (mezi ulicemi Vídeňskou a 5.května) 
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148 000 vozidel v obou směrech za 24 h průměrného pracovního dne. Aktuálně je 
v provozu přibližně polovina z plánované délky 33 km.  

Tunelový komplex Blanka (TKB) 

Aktuálně nejvýznamnější rozestavěnou dopravní stavbou v Praze je část severního 
Městského okruhu v úseku Pec Tyrolka –Malovanka tzv. Tunelový komplex Blanka 
(TKB). Délka tohoto úseku dosahuje téměř 6,5 km a prakticky celá trasa bude vedena 
v tunelu. Rozsah této stavby je značný a je srovnatelný s výstavbou prvních provozních 
úseků metra. Přibližně polovina tunelů je ražených a polovina hloubených. Tak velký 
rozsah stavby provází velké množství vyvolaných investic, přeložek inženýrských sítí, 
náročná organizace dopravních opatření a náhradní hromadné dopravy. Zprovoznění 
této části Městského okruhu je aktuálně plánováno v roce 2014 a bude znamenat 
výrazné změny v dopravě a ve vlivech dopravy na dotčené území města. Očekávané 
obousměrné zatížení této části Městského okruhu se pohybuje na hodnotě v řádu 85 000 
vozidel za den.   

Organizace dopravy po zprovoznění TKB 
S dokončením definitivní trasy MO jsou spojena mnohá očekávání. Týkají se optimalizace 
automobilového provozu na území celého města, regulace provozu automobilové 
dopravy (AD), zejména utlumení – zklidnění provozu AD v centrální oblasti města a 
v územních celcích s obytnou zástavbou a řešení provozu nákladní automobilové 
dopravy (NAD) na území města.  
Aktuálním úkolem v době před uvedením TKB do provozu je prověřit, která regulační 
opatření v dopravě je vhodné a možné realizovat již pro etapu zprovoznění této části MO 
a navrhnout optimální organizaci provozu AD, případně dalších druhů dopravy, na 
v dané době provozuschopné komunikační síti hl. města Prahy za podmínky splnění 
některých nezbytných či doplňujících stavebních opatření menšího rozsahu s malými 
nároky na další investiční prostředky. 
Základní úlohou je stanovení dopravního režimu vlastních tunelů a na ni úzce váže 
dopravní řešení širšího okolí této trasy.  
TKB zahrnuje v úseku Malovanka – Pelc - Tyrolka  3 tunelové úseky. Podle usnesení Rady 
HMP z dubna t.r, byly stanoveny místní názvy jednotlivých tunelů na tunel Brusnický, 
Dejvický a Bubenečský.   
 
Se stavbou TKB souvisí další významné dopravní stavby, kterými jsou propojení místních 
komunikací (MK) Evropská - Svatovítská, výstavba nového Prašného mostu a 
navazujícího úseku ul. Svatovítské, podzemní garáže Prašný most a Letná, nový Trojský 
most se svými předpolími a jiné, jako jsou dostavba druhého vestibulu stanice metra 
Hradčanská a protipovodňová opatření Troja. 
Přípravou provozu a řízení tunelu je věnována obsáhlá část projektových podkladů, která 
musí skloubit především požadavky bezpečnosti a plynulosti dopravy. Kromě světelně 
řízených křižovatek, bude uplatněna pruhová signalizace, proměnné dopravní značení a 
zařízení pro provozní informace a řada dalších telematických zařízení.  
Kromě běžného provozu je však třeba mít na paměti řešení pro mimořádné situace, kdy 
by musela být doprava v tunelu omezena nebo dokonce po jistou dobu přerušena. 
Povrchové úseky MK, po kterých byla vedena doprava při dopravních opatřeních během 
stavby TKB, byly nově vyprojektovány a jsou podle projektů stavebně řešeny tak, aby 
v případě uzavření některého z tunelových úseků Brusnický, Dejvický a Bubenečský, 
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případně celé trasy TKB, byly schopny převést dopravu z uzavřených tunelů.  Převedení 
AD při uzavření tunelových úseků TKB se uvažuje po těchto MK nebo jejich úsecích: 
Patočkova, Milady Horákové, Veletržní, Strojnická, U Výstaviště, most Barikádníků, resp. 
Bubenská, Železničářů pro vozidla, jejichž výška přesahuje max. podjezdnou výšku 3,2 m 
v ulicích Dukelských hrdinů - U Výstaviště.  
 
Z místních komunikací, které budou používány pro převedení dopravy z uzavřených 
úseků tunelů, je již na základě schválených projektů investorsky připravena nebo z části i 
realizována stavební úprava povrchových komunikačních tras, které byly narušeny při 
stavbě TKB uzavírkou nebo dočasným vedením dopravy v rámci dopravních opatření 
(zejména úseky ulic Patočkova a Milady Horákové). Případné další návrhy na jejich trvalé 
(dlouhodobé) organizační nebo stavební úpravy a jakákoliv jiná dopravní opatření 
navrhovaná na těchto MK musí být úzce koordinována s již vyprojektovaným či 
realizovaným řešením uvedených MK, aby následně navrhované úpravy na těchto MK 
nebyly překážkou pro bezproblémové převedení dopravy z tunelů na náhradní 
povrchové úseky MK.  
Z úzce souvisejících staveb MK probíhá výstavba nového Prašného mostu a navazujících 
úseků ul. Svatovítské, na kterou s časovým odstupem naváže stavba komunikačního 
propojení Evropská - Svatovítská. 
Dopravní situaci v okolí TKB mohou ovlivnit různé developerské projekty, např. projekt 
na využití ploch v areálu odstavných kolejí nádraží Bubny, akce "Víceúčelový objekt 
Letenský trojúhelník" apod. Řešení jejich dopravní obsluhy bude mít vždy určité dopady 
na přilehlou komunikační síť. Proto je žádoucí jejich úzká koordinace se stavbami TKB. 
Souvisejícím dopravněinženýrskými opatřeními jsou změny v organizaci dopravy v širší 
dotčené oblasti zaměřené na využití efektu nové časti MO ke zklidnění dopravy ve 
stávající uliční síti. Očekává se přirozený efekt poklesu dopravy na komunikacích 
souběžných s trasou TKB v prostoru Dejvic, Letné a Holešovic a na nábřežích Vltavy. 
Další opatření, která by ráda využila efektu dokompletování významného segmentu 
Městského okruhu jsou záměry sledující tzv. humanizaci severojižní magistrály. 
 
Termíny zprovoznění 
Zprovoznění celého TKB v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka se předpokládá k 1.5.2014.  
K tomuto časovému horizontu se rovněž předpokládá, že budou uvedeny do provozu i 
stavební úpravy povrchových úseků MK, uvažovaných pro převedení AD při uzavření 
některého úseku tunelové trasy, bezprostředně ovlivněné (narušené) stavbou TKB. Tyto 
akce jsou již stavebně stabilizovány a některé jsou v současné době v různém rozsahu 
zprovozněny (např. úsek ul. Patočkovy, ul. Milady Horákové mezi Prašným mostem a 
Letenským náměstím). Vzhledem k vysokým finančním nákladům na realizaci těchto 
staveb nelze předpokládat či navrhovat jejich další stavební úpravy.  
Z důvodu nedostatku finančních prostředků nejsou zajišťovány stavební úpravy dalších 
úseků povrchových tras MK, uvažovaných pro převedení AD při uzavření tunelových 
úseků TKB, jako jsou ulice Veletržní, Strojnická, U Výstaviště, most Barikádníků, ulice 
Bubenská a Železničářů. Propojení MK Evropská – Svatovítská se předpokládá až v letech 
2017 – 2018.  
 
Možnosti změn organizace dopravy po zprovoznění TKB 
 
Základním podkladem pro dopravně organizační změny byly výsledky modelového 
zatěžování sítě MK, kterými byly zjištěny předpokládané dopady zprovoznění TKB na 
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intenzitu automobilové dopravy (IAD) na v dané době použitelné síti MK. Modelový 
výpočet zatížení (celodenních IAD) byl proveden v TSK - ÚDI pro 2 základní stavy 
dopravy – před (modelový obraz r. 2012) a po zprovoznění TKB v r. 2014 bez realizace 
jakýchkoliv nových regulačních opatření.  
Z rozdílových kartogramů zatížení sítě MK, které graficky znázorňují rozdílnosti mezi 
posuzovanými stavy v absolutních hodnotách intenzit, vyplynulo, že po uvedení TKB do 
provozu bez realizace dalších regulačních opatření dojde: 
- k poklesu IAD - zatížení na některých povrchových úsecích MK, které předtím plnily 
funkci tohoto MO; největší poklesy dopravy lze očekávat především na MK v oblasti 
Letné a Holešovic, (kromě ulic U Uranie a části ul. Bubenské), na trase Pod Královkou – 
Bělohorská – Myslbekova, na levobřežním nábřeží mezi Klárovem a Argentinskou ulicí. 
K dílčímu poklesu zatížení může dojít i na dalších MK, např. na Jižní spojce v úseku 
Barrandovský most – Spořilovská, na pravobřežním nábřeží mezi náměstím Jana Palacha 
a ul. Švábky apod.  
- k dílčímu nárůstu IAD na přístupových komunikacích k nové tunelové trase, především 
na Trojském mostě, v ul. Povltavské, ve Strahovském tunelu, v ul. V Holešovičkách, 
Patočkově, Svatovítské, Pevnostní apod.  
 
 
 

 
Rozdílový kartogram – vliv zprovoznění TKB 

 
 
Výsledky modelového zatěžování dopravně významné komunikační sítě jsou též 
podkladem pro indikaci možných dopravních problémů, které by mohly nastat po 
uvedení TKB do provozu. Pozornost bude třeba věnovat situaci v mimoúrovňové 
křižovatce Pelc-Tyrolka, v ulicích Povltavská, Svatovítská, v oblasti Prašného mostu, na 
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Vítězném nám, v ul. Pevnostní.  
  
Doporučení a navržená regulační opatření 

Reálné podmínky pro celoměstskou účinnou regulaci dopravy nastanou až po dokončení 
celé trasy Městského okruhu (dostavbě a uvedení do provozu dostatečně kapacitního 
severního a severovýchodního úseku MO), kdy budou vytvořeny základní předpoklady 
pro dlouhodobější stabilizaci dopravního systému města.  
 
K termínu zahájení provozu TKB lze doporučit realizaci níže uvedených dílčích 
regulačních opatření, znázorněných v grafické příloze.  
 
- Usměrnit provoz nákladní automobilové dopravy (NAD) rozšířením zóny se zákazem 
vjezdu nákladních automobilů nad 6 tun celkové hmotnosti ("zóny 6t") o území 
rozkládající se východně od její stávající hranice a zamezením vjezdu těžké nákladní 
automobilové dopravy (TNA) nad 12 t celkové hmotnosti do TKB pomocí tzv. „12 
tunových zátek“.  
- V Praze 7 v úseku ul. Bubenské mezi ul. Veletržní – Heřmanova snížit počet 2 jízdních 
pruhů o pravý jízdní pruh ve směru k Hlávkovu mostu a zřídit podél vysokopodlažní 
zástavby parkovací pruh.  
- V úseku SJM Nuselský most – Vinohradská ponechat maximálně tři průběžné jízdní 
pruhy v každém směru jízdy. Čtvrtý samostatný řadící pruh zachovat v max. délce 100 m.  
- Uvolněné jízdní a řadící pruhy využít k vytvoření parkovacích zálivů.  
- Doplnit novou světelně řízenou křižovatku Legerova – Wenzigova s předsignálem 
v úrovni ul. B. Němcové.  
- Na základě podrobnějšího prověření místní situace (změn organizace dopravy) doplnit 
SSZ i na křižovatce Sokolská - Wenzigova. 
- Doplnit světelně řízený přechod pro chodce přes Jugoslávskou ulici na křižovatce 
Legerova - nám. I. P. Pavlova - Jugoslávská.  
- Do úseku Jugoslávské a Lublaňské ulice od nám. I. P. Pavlova po ulici Rumunskou 
povolit vjezd pouze vozidlům místní dopravní obsluhy. Provést chodníkové úpravy k 
propojení výstupu z metra s tramvajovou zastávkou I. P. Pavlova ve směru z centra. 
- Doplnit světelně řízený přechod pro chodce přes Legerovu ulici na křižovatce Legerova 
- Vinohradská v jižním kvadrantu křižovatky po doplnění chodníků a za podmínky 
finančního zajištění.   
- Doplnit světelně řízený přechod pro chodce v horní části Václavského náměstí, který 
propojí pěší prostor v okolí sochy sv. Václava směrem k budově Národního muzea a 
Čelakovského sadům. 
- Doplnit nová SSZ na ul. 5. května na jižní straně nám. Hrdinů, a po prověření i před 
připojením rampy Jižní spojky a na Liberecké ulici.   
- Všechny budoucí obnovy vozovek na SJM, zejména v obytné zástavbě, provádět 
s využitím nízkohlučných povrchů. 
- Regulovat stání vozidel na území města s využitím ekonomických nástrojů, a to pouze 
v době zvýšené poptávky (zpravidla jen pracovní den 8 – 18 h) formou smíšené zóny 
umožňující stání vozidel rezidentů/abonentů s parkovací kartou a vozidel návštěvníků 
po zaplacení parkovného.  
- Zavést nízkoemisní zónu na území hl. m. Prahy ve variantě dle doporučení Studie 
proveditelnosti nízkoemisní zóny.  
- Zavést automatickou optimalizaci řízení dopravy na světelně řízených křižovatkách 
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nacházejících se v oblasti vjezdu do úseků TKB s cílem regulovat množství vozidel 
vjíždějících do tunelů a do ulice V Holešovičkách tak, aby v tunelových úsecích a v ul. 
V Holešovičkách nedocházelo k trvalým kongescím a k překračování hygienických limitů 
hluku a exhalací při běžném provozu AD. K tomuto účelu v případě kladného výsledku 
prověření vybudovat nové SSZ v Liberecké ulici v místě připojení rampy od Davídkovy 
ulice.  
- Na křižovatce Povltavská – Bulovka upravit organizaci dopravy tak, aby směr od TKB 
měl co nejvyšší kapacitu (například prověřit zákaz levých odbočení).  
- Využít telematiku nejen k regulaci provozu AD, nýbrž i k informování řidičů o provozu 
v oblasti TKB. 
 
 
Dále se doporučuje: 
- Urychlit výstavbu komunikačního spojení Evropská – Svatovítská, jehož realizace se 
předpokládá až v letech 2017 – 2018. 
- Po uvedení TKB do provozu soustavně sledovat provoz v dotčené oblasti Prahy 6 a 7 a 
operativně řešit možné, obtížně předvídatelné negativní dopady na automobilový provoz 
ve stávajících MK.  
- Zajistit možnost používání stání v nově budovaných kapacitních garážích vázaných na 
TKB rezidenty a pro funkci P+R.  
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3. Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě – dopravní terminál 2. Etapa. 
Ing. Tichý Jiří,  VŠB -TU Ostrava,  Ing. Kotas Roman, Dopravoprojekt Ostrava  

 
Úvod a popis stavby 
V minulém roce jsme na XIV. Dopravně inženýrských dnech hodnotili prvou fázi druhé 
etapy v té době probíhající výstavby  dopravního terminálu v Ostravě-Svinově. 
V současné době je v podstatě ukončena její závěrečná druhá fáze a celá stavba je 
uvedena od 22. prosince 2012 do provozu.  
Stručný popis – 
Jedná se o významný dopravní terminál regionálního významu, v němž se stýkají a 
propojují vazby hromadné osobní dopravy železniční mezistátní, vnitrostátní i 
regionální, autobusové vnitrostátní, regionální (resp. příměstské), městské tramvajové a 
autobusové a osobní dopravy individuální automobilové. Jeho základ byl vytvořen 
především zprovozněním „Severní parostrojní dráhy císaře Ferdinanda“ z Vídně do 
Haliče v tomto úseku dne 1. května 1847. 
První etapa byla realizována v období srpen 2004 – červen 2006 v celkovém objemu 
580,6 mil. Kč. Obsahem této etapy byla rekonstrukce plochy vlakového nádraží včetně 
mimoúrovňových přístupů cestujících na nástupiště, rekonstrukce hlavní výpravní 
budovy ČD, vybudování parkovišť včetně přístupových komunikací, jižní části 
autobusových zastávek linek městské a příměstské integrované autobusové 
dopravy a jižní odstavné plochy těchto linek. Součástí výstavby bylo také zřízení 
informačního centra integrované osobní dopravy se střediskem pro řidiče městské i 
příměstské autobusové dopravy. 
Druhá etapa byla na jaře roku 2013 ukončena. Celkové náklady na realizaci byly 
projektantem ZDS odhadnuty ve výši 800 mil. Kč, stavba byla realizována za cca 460 mil. 
Kč vč. DPH. Obsahem této etapy byly demolice pěšího plata, prodloužení ul. 
Peterkovy, včetně nových autobusových zastávek a severní odstavné plochy pro 
autobusy, vybudování nového přestupního uzlu z ul. Peterkovy na zastávky 
(autobusové i tramvajové) na mostech, rekonstrukce obou silničních i 
tramvajových mostů na ul. Opavské (sil. II/479) včetně zastávek autobusů i 
tramvají, výstavba dvou okružních křižovatek v místech napojení silničních ramp 
na ulici Bíloveckou (sil. III/4785) a homogenizace této komunikace. 
Celková realizace druhé etapy byla dále rozdělena do tří základních časových fází. 
V nulté (přípravné) fázi rekonstrukce bylo nejprve realizováno prodloužení původně 
slepé ulice Peterkovy (ukončena u podchodu ČD) směrem pod Svinovské mosty až k ulici 
Bílovecké do místa křižovatky se severní silniční rampou ulice Opavské. Takto dostavěná 
ulice Peterkova sloužila jako objízdná trasa, při rekonstrukci ulice Bílovecké a výstavby 
obou okružních křižovatek na této komunikaci. K prodloužení Peterkovy došlo z důvodu 
vybudování severní části bezbariérového autobusového terminálu pod Svinovskými 
mosty (zastávky a odstavné plochy pro autobusy příměstských integrovaných linek, 
především z oblasti Nového Jičína a autobusy městské hromadné dopravy). Následně 
došlo ke zrušení stávající plochy autobusových zastávek mezi pěším platem a ulicí 
Bíloveckou. Obsahem dalších dvou fází této etapy byla samotná rekonstrukce 
Svinovských mostů včetně autobusových a tramvajových. Součástí této rekonstrukce 
bylo i vybudování kapacitního přestupního terminálu zajišťujícího bezbariérové 
propojení (výtahy, eskalátory) jednotlivých nástupišť tramvajových a autobusových 
zastávek na mostech a autobusových zastávek ve spodní úrovni v prostoru ulice 
Peterkovy. 
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               Obr. 1 Pohled na část terminálu – Svinov horní zastávka a Svinov dolní 
zastávka 
 
Zajištění individuální automobilové dopravy 

- Zhodnocení provozu po dobu realizace 

Stavba byla z hlediska dopravních opatření velmi složitá, což je dáno její polohou a jejím 
dopravním významem jak z hlediska intenzity automobilové dopravy, tak i role jakou 
plní v systému MHD a příměstské dopravy. 
Samotná nultá fáze – tj. výstavba v prostoru ulic Bílovecké a budované nové prodloužené 
ul. Peterkovy si vyžádaly několik etap výstavby včetně zřízení provizorních komunikací – 
většina výstavby proběhla v období 09/2011 – 07/2012 . 
Ještě podstatně složitější byla situace spojená s dopravně-organizačními opatřeními 
v rámci samotné rekonstrukce Svinovských mostů na sil. II/479. Intenzita dopravy na sil. 
II/479 (ul. Opavská) dosahuje v prostoru stavby přes 35 tis. vozidel/24 hod v obou 
směrech. Proto bylo rozhodnuto, že v rámci jednotlivých etap jejich rekonstrukce bude 
individuální doprava příslušného směru odváděna na objízdné trasy. Po zachovaném 
mostě byla vedena ve dvou pruzích individuální doprava + byl zřízen protisměrný pruh 
vyhrazený vozidlům IZS, autobusům, vozidlům stavby a údržby. Rozhodnutí nevyužívat 
tento pruh i pro alespoň omezené převedení IAD vyplývalo zejména z potřeby zajištění 
funkčnosti MHD po dobu rekonstrukce a problematické kapacity a bezpečnosti dané 
křížením velmi vytížené tramvajové trati.  
Zásadním problémem dopravních opatření po dobu uzavírek jednotlivých mostů byla 
skutečnost, že Ostrava disponuje pouze dvěma kapacitními propojeními mezi centrální 



42 

části města a městskou části Poruba – vedle řešené sil. II/479 se jedná  o sil. I/11 (ul. 
Rudná), jejíž dopravní zátěž je obdobná – cca 30 tis. vozidel/24 hodin (uvedená údaje 
vycházejí z údajů Celostátního sčítání dopravy 2010, údaje správce komunikace 
Ostravské komunikace a.s. jsou ještě vyšší).  
V první fázi (01/2012-08/2012) byly rekonstruovány jižní mosty – uzavírka se týkala 
směru Poruba – Centrum. Na základě zpracovaného dopravního modelu (Udimo s.r.o.) 
byla navržena dopravní opatření zahrnující jednak vyznačení „formální“ hlavní objízdné 
trasy (II/479-I/56-D1-II/647-I/11), jednak řešení řady dílčích opatření v dopravním 
systému města – instalace směrového dopravního značení na objízdných trasách 
(oficiálních i „alternativních“), úpravy přednosti vybraných křižovatek, instalace 
provizorního SSZ na dvou křižovatkách a dvou přechodech pro chodce a úpravy 
signálních plánů vybraných stávajících světelně řízených křižovatek. Společným cílem 
všech opatření bylo zvýšit kapacitu problémových míst předem ověřených dopravním 
modelem a zároveň v maximální možné podpořit rozptyl vozidel v silniční sítí severní 
části města a podpořit využívání dálnice D1 pro přístup do centra města. „Formální“ 
hlavní objízdná trasa nezajišťovala vedení řidičů v dopravně nejlogičtějším směru, ale 
řešila formální problém zajištění možnosti bezplatného užívání dálnice D1 na úseku 
Ostrava – Klimkovice a naváděla „neznalé“ řidiče do centra trasou, která byla 
alternativou přirozené (a přetížené) objízdné trasy Rudná – Plzeňská.  
Ve druhé fázi (08/2012 – 12/2012) byly rekonstruovány severní mosty – uzavírka se 
týkala směru centrum – Poruba. „Formální“ objízdná trasa byla vedena obdobně jako 
v předchozí fázi. Byla odstraněna většina opatření předchozí fáze a byly zřízeny opatření 
nové. Vyznačené objízdné trasy směřovaly řidiče k využívání dálnice D1 a sil. I/11 
(Rudná) k přístupu do Poruby a směřovaly k podpoře alternativních objízdných tras ve 
Svinově a  Porubě. Problémem této etapy byla přirozená koncentrace dopravy na 
severním úseku ul. Rudné, kde navazující část trasy sil. I/11 na dvou-pruhové ul. 17. 
listopadu byla nejslabším místem celého systému  - i přes podporu rozptylu vozidel z ul. 
Rudné (ul. Bílovecká, ul. Francouzská) zde pravidelně docházelo k největším kongescím a 
komplikacím (ve špičkách několikakilometrové kolony a zdržení v řádu i desítek minut).  
Dopravní opatření vynucená rekonstrukcí Svinovských mostů na sil. II/479 i přes 
veškerá přijatá opatření (která odvrátila jinak pravděpodobný kolaps dopravy a 
v maximální možné míře minimalizovala následky nutných uzavírek) podstatně 
zkomplikovala dopravní situaci v celé severní části Ostravy a plně ukázala nezbytnost a 
naléhavost řešení třetího kapacitního propojení centra Ostravy se severní části Poruby 
(„Severní spoj“).    
 

- Popis a zhodnocení provozu po ukončení rekonstrukce  

Z hlediska individuální automobilové dopravy stavba nepřinesla zásadní změny. 
V případě Svinovských mostů na sil. II/479 se jednalo se rekonstrukci v původních 
parametrech, dílčí změny se týkaly zejména  „spodního patra“– tedy především 
rekonstrukce sil. III/4785 ul. Bílovecké, kde v místě původních průsečných křižovatek 
v místě napojení větví MÚK se sil. II/479 vznikly nové okružní křižovatky. Realizace nové 
prodloužené ulice Peterkovy je pro IAD významná pouze okrajově – slouží zejména 
k přístupu k novým 48 parkovacím stáním, která u ní vznikla. Hlavní význam nové 
prodloužené ul. Peterkovy je pro autobusovou dopravu (MHD i příměstská doprava), 
která zde využívá nových zastávek pod Svinovskými mosty s přímou vazbou na objekt 
přestupního uzlu. 
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Zajištění veřejné osobní dopravy 
Kromě provozu železničních vlakových linek 270 a 321, jejichž všechny spoje zastavují 

na terminálu Ostrava-Svinov beze změny, byly na terminálu do provozu uvedeny rekon-

struované tramvajové a autobusové zastávky a příchod k nim a byla ukončena uzávěra 

silniční komunikace ve směru do Poruby. Tramvajové linky 3, 4, 7, 8, 9, 17, 19 a autobu-

sové linky MHD číslo 36, 37, 39, 49, 54, 79 zastavují na nových nástupištích na „Horní 

zastávce“. Rovněž všechny příměstské i dálkové autobusové linky obousměrně zastavují 

na nových nástupištích.  

Od chvíle zprovoznění terminálu se úplně zrušil provoz autobusové linky MHD 42, která 

zrušením vzdálených provizorních zastávek tramvají a autobusů ztratila svůj původní 

význam. Dále byla zrušena dočasně zřízená obousměrná autobusová zastávka „Třebo-

vická“ na ulici Opavské pro linky MHD 36, 42 a 46.  

Nová nástupiště na zastávce Svinov mosty „Dolní zastávka“, přímo pod Svinovskými 

mosty na ulici Peterkově, využívají autobusové linky MHD číslo 43, 46, 51, 53, 64, 73 a 

76 a linky příměstské autobusové dopravy č. 231, 285, 286, 287, 288, 386, 630, 671, 672, 

673, 674, 676, 678 a 679. Zároveň se ruší dočasné zastávky autobusových linek na od-

stavné ploše u Hornbachu.  

 

 

Závěrečná posouzení a doporučení 

  
Jak již bylo konstatováno v příspěvku v minulém roce je důležité pro další optimální 
využití rekonstruovaného terminálu „Svinovské mosty“ návazně na stavebně technické 
podmínky zajistit vhodné provozně organizační podmínky pro vzájemné propojení 
výše uvedených nabízených dopravních kapacit.  
Mezi tyto provozně organizační podmínky patří zejména: 

- propojení nabídky všech parkovacích kapacit (včetně parkovacího domu KOMA a 

parkoviště na ploše) s regionální osobní vlakovou dopravou a především měst-

skou a příměstskou HD v systému P+R (jednotný doklad za parkování a jízdné 

HD), 

- propojení parkovací nabídky všech parkovacích kapacit s vlakovou dopravou 

dálkovou (organizace odbavování vozidel při příjezdu i odjezdu), 

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

tramvaj, kde pěší docházka je na podmínky terminálů příliš velká), 

- to vše organizačně, finančně i informačně zahnout do nabídky integrovaného do-

pravního systému včetně systému P+R. 

 
Správná realizace uvedených doporučení může výrazně zvýšit jednak atraktivitu tohoto 
terminálu a také vytvořit podmínky pro snižování negativních vlivů IAD v dopravně 
atraktivních částech města kam patří především centrum města. 
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Obr. 2 Schéma zastávek hromadné dopravy autobusové příměstské a městské 
tramvajové a autobusové 
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4. Městský okruh v Praze - aktuální stav výstavby. 
L. Šajtar & F. Polák & L. Rákosník ,  SATRA, spol.  s  r.o. ,  Praha  

ÚVOD 
Největší podzemní stavbou budovanou v současné době v České republice je tunelový 
komplex Blanka v Praze. Tato rozsáhlá stavba je realizována v rámci výstavby severozá-
padní části Městského okruhu (MO) jejíž celková délka činí 6,382 km, délka samotné 
tunelové části dosahuje 5,5 km. Po zprovoznění doplní provozovanou jihozápadní část 
okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. 

Budovaný úsek Městského okruhu hlavního města Prahy prochází urbanizovaným pro-
středím střední části města na hranici historického jádra a rovněž prostorem chráněné 
přírodní památky Královská obora. Již počátkem 90. let minulého století, kdy probíhaly 
studijní práce na trasování a následně výběr varianty vedení této části okruhu bylo jas-
né, že převážnou část stavby bude třeba vést v tunelech, budovaných jednak z povrchu, 
ale z velké části i ražených tak, aby vliv výstavby a především pak provozu na vzniklé 
kapacitní komunikaci způsobil minimální zásah do svého okolí. Tak vznikl souvislý tune-
lový komplex Blanka zahrnující, mezi křižovatkou Malovanka u severního portálu Stra-
hovského tunelu a křižovatkou Troja u nového trojského mostu přes Vltavu, tři tunelové 
úseky na sebe plynule navazující. V pořadí od již provozované západní části Městského 
okruhu jsou to: 

- Tunelový úsek Brusnice vede od severního portálu Strahovského tunelu ve 
stopě ulice Patočkovy nejdříve hloubenými tunely. Za křižovatkou s ulicí Mysl-
bekova vstupuje trasa do raženého úseku, který končí před křižovatkou Prašný 
most, kde již pokračují opět tunely hloubené. Celková délka úseku je 1,4 km, 
z toho je 550 m ražených.  

- Tunelový úsek Dejvice začíná v mimoúrovňové křižovatce Prašný most a 
pokračuje v celé délce hloubenými tunely ve stopě třídy Milady Horákové až do 
místa budoucí mimoúrovňové křižovatky U Vorlíků. Celková délka úseku je 1,0 
km.  

- Tunelový úsek Královská obora pokračuje od křižovatky U Vorlíků nejdříve 
krátkým hloubeným úsekem na Letné, na který navazuje ražený úsek vedoucí 
směrem pod zástavbu, Stromovku (Královská obora), plavební kanál, Císařský 
ostrov, Vltavu a potom dalším hloubeným úsekem až k trojskému portálu. 
Celková délka úseku je 3,07 km, z toho je 2 231 m ražených. 
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 Obr. 1 Přehledná situace 

Délka celého tunelového komplexu je 5 483 m v severní tunelové troubě a 5 471 m 
v troubě jižní. Celková délka všech ražených tunelových trub dosahuje 5,54 km, celková 
délka všech hloubených tunelových trub je 6,56 km. Po zprovoznění tak vznikne nejdelší 
tunel v České republice, který překoná délku kteréhokoliv stávajícího více než dvakrát. 
Jako zhotovitel stavby byla vybrána a.s. Metrostav, v části pak Eurovia CS a.s., doda-
vatelem technologie je ČKD DIZ Praha a.s. Projektantem celého tunelového komplexu 
jsou SATRA, spol. s r.o., Pudis a.s. a Metroprojekt a.s., přičemž SATRA je zároveň koor-
dinátorem projektu celého souboru staveb tohoto úseku Městského okruhu.  

Tab. 1 Základní údaje – bezpečnostní vybavení 

Nouzové chodníky  
 

oboustranné šířky min. 1 m (výška průchozího prostoru nad 
nouzovým chodníkem 2,20 m, výška obrubníku 0,15 m). 

Záchranné cesty 
 
 

23 únikových východů (propojek) v každé tunelové troubě, 
propojky č. B-2, B-5, B-12, B-15, B-18 a B-21 slouží pro průjezd 
těžké požární techniky, průjezdný uzávěr u propojky č. B-8 a 
mezi propojkami B-8 a B-9. Vzdálenosti 158-308 m.  

Nouzové zálivy 
 
 
 
 

Navrženy v dvoupruhových tunelových úsecích. Další nouzové 
zálivy jsou v mezirampových úsecích MUK U Vorlíků (pouze 
JTT) a Prašný most. V dopravních úsecích Dejvice a v části 
úseku Královská obora přilehlé ke křižovatce U Vorlíků jsou 
využívány připojovací a odbočovací pruh vozidla jako nouzové 
pruhy.  

Hlásky nouzového 
volání 

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

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

Elektrická požární 
signalizace 

ANO 
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Směrové a výškové vedení 
Trasa komunikace je v celé délce vedena jako striktně směrově rozdělená se samostat-
ným dvou až tří pruhovým tubusem v každém směru. Výškově trasa tunelů klesá v celé 
délce od křižovatky Malovanka až pod Vltavu odkud stoupá k trojskému portálu. Maxi-
mální podélný sklon dosahuje 5 %, na rampě až 8 %. Minimální podélný sklon je 0,3 %. 
Rozdíl nivelet mezi nejvyšším a nejnižším místem tunelu je 113,5 m. Nejmenší hodnota 
poloměru směrového oblouku hlavní trasy činí 330 m. Šířka jízdních pruhů v celém 
úseku je 3,5 m (podle požadavku [2]), výška průjezdného profilu 4,8 m (tzn. stejně jako v 
již existujících tunelech západní části MO). Návrhová rychlost je stanovena na 70 km/h. 

 

 Obr. 2 Podélný profil tunelu v úseku Letná-Troja 

Návazné stavby a problematika koordinace výstavby s provozem 
Rozsah celé stavby s sebou nese značné nároky na počty přeložek inženýrských sítí, vý-
luky a omezení dopravy včetně MHD a vůbec koordinace a organizace celé výstavby. 
Z důvodů výstavby části komplexu ve stopě stávajících významných sběrných komuni-
kací (ul. Milady Horákové, Patočkova) jsou budovány objízdné komunikace stavenišť 
(např. tzv. „jižní koridor“ na Letné) tak, aby po dobu výstavby zůstala zachována dosa-
vadní dopravní funkce sběrných komunikací pro automobilovou dopravu v oblasti. Zá-
roveň probíhá rekonstrukce tramvajové trati v ul. Milady Horákové, která s sebou přiná-
ší nutnost úpravy vedení linek či zavádění náhradní dopravy v závislosti na konkrétních 
etapách postupu výstavby. Autobusový terminál Hradčanská, který byl využíván mezi-
městskou dopravou, musel být po dobu výstavby výrazně reorganizován. Stanoviště čás-
ti stávajících linek byla ponechána v blízkosti stanice metra A Hradčanská (ale přesunu-
ta do ulice Na Valech, ostatní linky byly přesměrovány na terminál Dejvice). V rám-
ci výstavby tunelového komplexu jsou budovány i další navazující dopravní stavby, jako 
např. nový most přes železniční trať ve Svatovítské ulici, nový most přes Vltavu v Tróji, 
dočasná zastávka ČD Gymnazijní, vestibul stanice metra Hradčanská spolu s novým pod-
chodem pod tratí ČD a rovněž bude zrekonstruován povrchový úsek MO mezi novým 
Trojským mostem a mostem Barikádníků.  
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 Obr. 3 MÚK Malovanka v průběhu výstavby 

 

 Obr. 4 Vizualizace výsledného stavu 
MÚK Malovanka 

Dopravní funkce blanky v rámci pražské sítě pozemních komunikací 
Tunelový komplex Blanka, resp. celou budovanou severozápadní část MO nelze 
z dopravně-inženýrského hlediska hodnotit jako jednotlivou stavbu, ale pouze jako sou-
část nadřazené sítě pozemních komunikací hlavního města Prahy. Cílem celkové pře-
stavby komunikační sítě města je vybudovat nadřazenou a technicky vybavenou síť ko-
munikací, která by na sebe svou atraktivitou soustředila převážnou část veškeré auto-
mobilové dopravy. Zároveň s tím musí umožnit i dopravně vyhovující navázání na vstu-
py státní silniční sítě do území města. Základem navrhovaného městského dopravního 
systému hl. m. Prahy je skelet městských komunikací, ve kterém mají prioritní význam 
dva okruhy (vnitřní Městský okruh a vnější Silniční okruh kolem Prahy), na které jsou 
mimoúrovňově napojeny radiální komunikace. Řešení komunikační sítě stávajícího 
územního plánu vycházelo z požadavku řešit dopravu jako obslužný funkční systém, 
podmiňující koncepci rozvojových záměrů města, který ale ve výsledném návrhu nesmí 
vést k závažným ekonomickým ztrátám, či k výraznému zhoršování kvality života ve 
městě, nebo ke zhoršování životního prostředí. Cílem dopravního řešení ÚP je vytvořit 
v Praze a v jejím regionu odpovídající integrovanou dopravní soustavu, schopnou 
s minimalizováním negativních dopadů na životní prostředí zajistit odpovídající do-
pravní obsluhu města a jeho okolí a vytvořit možnosti pro vyhovující dopravní spojení 
se sousedními státy. Hlavním strategickým cílem dopravní politiky města tedy je dosáh-
nout stavu, při kterém celková úroveň dopravního systému bude v souladu s potřebami 
města a jeho dalším rozvojem.  

Výpočty i plošné bilance v ÚP potvrdily, že na území města nelze plně uspokojit všechny 
dopravní požadavky a že je třeba počítat s účinnou regulací automobilové dopravy. Re-
gulace dopravy začíná již návrhem komunikační sítě města, která diferenciací atraktivity 
a svým uspořádáním umožňuje progresivní regulaci automobilové dopravy směrem 
k centru města. Součástí účinné regulace automobilové dopravy je i nabídka nových tras 
linek veřejné hromadné dopravy a návrh sítě záchytných parkovišť. Navržené řešení 
NKS předpokládá síť městské veřejné hromadné dopravy, která je schopna účinně kon-
kurovat osobní automobilové dopravě kromě cenových relací i kvalitou a rychlostí. 
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 Obr. 5 Ulice M. Horákové před započetím výstavby 

 

 Obr. 6 Požární zkouška v tunelu Mrázovka 

Bezpečnost provozu v tunelech 
Otázka bezpečnosti silničního provozu v tunelech obecně je stejně tak jako na ostatních 
úsecích pozemních komunikací stále aktuálním tématem. Při řešení mimořádných udá-
lostí v tunelech (zastavení vozidla, nehoda, požár, …) je důležitá včasná reakce a správný 
postup řešení mimořádné události nejen ze strany dispečerů tunelu a případně jednotek 
IZS, ale především  ze strany účastníků provozu. Např. při požáru vozidla v tunelu - spe-
cificky uzavřeném prostředí, ve kterém se teplo a kouř charakteristicky a rychle šíří – 
může při nedodržení pravidel chování účastníky provozu nebo při selhání dohledu dojít 
k mnohem vyšším ztrátám na životech než při stejně intenzivním požáru vozidla na po-
vrchové pozemní komunikaci. Vzhledem k možnému riziku vzniku nehody a následně i 
požáru se proto v tunelech za mimořádnou událost považuje i pouhé zastavení vozidla 
např. z důvodu nedostatku paliva nebo poruchy - četnost výskytu těchto událostí je 
ovlivněna hodnotami podélného sklonu vozovky. Podélný sklon samozřejmě ovlivňuje i 
rychlost a směr šíření kouře při požáru v tunelu, kdy při vyšších hodnotách (v tunelu je 
dovoleno max. 5 %) se šíří rychleji. Zde je třeba poznamenat, že vzhledem 
k předpokládanému zákazu přepravy nebezpečných nákladů a celkovým omezením těž-
ké nákladní dopravy v tunelovém komplexu je pravděpodobnost výskytu katastrofické 
události podobné těm Alpským výrazně nižší. I přesto musí být v tunelech 
s přihlédnutím ke všem uvedeným faktům kladen na bezpečnost provozu ještě větší dů-
raz než u povrchových úseků pozemních komunikací.  

Po sérii velkých požárů v Alpských tunelech se v „tunelové Evropě“ zvedla vlna tlaku na 
legislativní sjednocení minimálních požadavků na konstrukční, technologické a provozní 
parametry tunelů pozemních komunikací tak, aby bylo riziko opakování se těchto požá-
rů minimalizováno. Výsledkem bylo přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
54/2004/ES o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely delší než 500 m 
na transevropské silniční síti (TERN) [1]. S požadavky směrnice byly následně uvedeny 
do souladu i české technické normy a předpisy (ČSN 73 7507 [2], TP 98 [3], TP 154 [4]), 
které ovšem už v předchozích vydáních požadovaly v řadě parametrů ještě přísnější 
hodnoty než směrnice. Poupravené znění směrnice bylo do české legislativy zahrnuto 
Nařízením vlády č. 264/2009 Sb. ze dne 20. července 2009 o bezpečnostních požadav-
cích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů [5] (které oproti směrnici 
rozšiřuje se své požadavky na všechny tunely PK delší než 500 m, tzn. i na tunelový 
komplex Blanka, ačkoli nebude součástí TERN).  

I když tunelový komplex Blanka bude z hlediska řešení mimořádných situací stavebně a 
technologicky vybaven podle výše uvedených požadavků (bližší popis zásadního techno-
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logického vybavení je uveden v následující kapitole), hlavním faktorem pro dosažení 
vysoké bezpečnostní úrovně tunelu zůstane prevence vzniku mimořádných událostí, a 
pokud k ní již dojde, tak správný postup řešení události (v prvních okamžicích jsou důle-
žité hlavně reakce účastníků provozu). Zde sehrává důležitou roli především informova-
nost veřejnosti o pravidlech chování se v tunelu v běžném provozu a o správném chová-
ní se v případě výskytu závažnější mimořádné události, např. při požáru vozidla. I když 
požár vlastního vozidla je jistě pro řidiče stresovou situací, při které ne každý zachová 
chladnou hlavu, může předchozí znalost základních pravidel chování zabránit katastro-
fickému rozvoji události. Chování řidičů a způsob jejich informování o pravidlech chová-
ní se v tunelu je předmětem diskusí i na mezinárodní úrovni (PIARC [6], ITA-COSUF [7]). 

VYBAVENÍ TUNELU 
Technologické a bezpečnostní vybavení tunelového komplexu Blanka splňuje a v mnoha 
případech překračuje minimální bezpečnostní požadavky stanovené evropskou směrnicí 
vydanou v roce 2004. Skutečnost, že všechny pražské automobilové tunely jsou řízeny a 
ovládány ze dvou dispečerských pracovišť, jedno je příslušné pro řízení dopravy a druhé 
pro sledování a řízení technologického vybavení, podmínilo vybavení tunelového kom-
plexu Blanka odpovídajícím monitorovacím, řídícím a bezpečnostním vybavením, kom-
patibilním s ostatními tunely. Důležitý význam celého úseku tunelu z hlediska dopravy 
v Praze a předpokládaná vysoká intenzita provozu stanovily požadavky na vysokou spo-
lehlivost navržených technologických systémů s minimálními nároky na údržbu, včetně 
minimalizace provozních nákladů a to zejména nákladů na elektrickou energii. Spotřebu 
elektrické energie ovlivňuje zejména systém osvětlení a větrání. Z tohoto důvodu byla 
věnována velká pozornost právě návrhu systému větrání. Provozní systém větrání 
v tunelovém komplexu Blanka využívá pístového efektu projíždějících vozidel a kombi-
nuje principy polopříčného a podélného větrání s lokálním odvodem nebo přívodem 
vzduchu v jednosměrném tunelu. Za běžného provozu je vzduch do tunelu přiváděn 
převážně vjezdovými portály v kombinaci s lokálními přívody po délce tunelu. Znečiště-
ný vzduch je nuceně odváděn čtyřmi příčně napojenými strojovnami tak, aby byl v co 
nejvyšší míře omezen výnos z výjezdových portálů. Pro odvod tepla a kouře při požáru 
je v ražených úsecích navržen nucený odvod polopříčného systému uzavíratelných otvo-
rů v klenbě tunelu, umístěných po cca 80 m. V hloubených úsecích jsou kouř a teplo nu-
ceně odváděny lokálními strojovnami nebo pomocí proudových ventilátorů portály. 

 

 Obr. 7 Interiér tunelu 

 

 Obr. 8 Axonometrie podzemí v prostoru Letné 
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 Obr. 9 Ražený tunel, duben 2013 

ZÁVĚR 
Rozsah celé stavby je unikátní a lze ho srovnat snad pouze s výstavbou pražského metra 
v 60. až 80. letech minulého století. Tomu odpovídá i délka přípravy stavby, množství 
vyvolaných investic, počty přeložek inženýrských sítí, výluky a omezení dopravy včetně 
MHD a vůbec koordinace a organizace celé výstavby. 

Po dokončení celého Městského okruhu bude nabídnuta alternativa k řadě stávajících 
komunikací, bude dále možné reálně přistoupit k omezení průjezdné i cílové automobi-
lové dopravy v oblasti uvnitř celého Městského okruhu. Zprovoznění celého Městského 
okruhu umožní dále zavedení některého ze způsobů regulace dopravy (např.  zpoplat-
nění komunikací-mýto). Získané prostředky z výběru mýta lze zpětně využít např. jako 
investice do MHD. 

Po dokončení celého komplexu tunelů, plánovaném v březnu roku 2014, vč. povrchové-
ho úseku Troja spolu s novým Trojským mostem dojde ke značnému zlepšení životního 
prostředí nejen v bezprostředním okolí stavby, v oblasti na hranicích historického cent-
ra Prahy zapsaného na seznam kulturního a historického dědictví UNESCO. Dnes je tento 
prostor neúměrně zatěžován průjezdnou dopravou se všemi ekologickými, ale i kapacit-
ními důsledky. Zároveň dojde k dalšímu rozšíření pro život města nezbytně důležitých 
hlavních komunikací, v souladu s předpoklady stanovenými v platném územním plánu 
hlavního města Prahy. Jistě obrovským přínosem celé stavby je revitalizace přilehlých 
doposud zanedbávaných území ve zcela nové parky. 

Severozápadní část Městského okruhu s tunelovým komplexem Blanka není poslední 
chybějící části ochranné komunikační obálky centrální části Prahy.  
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5. Nový Tyršův Most v Přerově 
Ing.Jiří Lávic  

 

Tyršův most přes řeku Bečvu byl postaven na místě původního Tyršova mostu, který byl 
po druhé světové válce zničen německými vojsky dne 8.5.1945. Jedná se o třípolový  
železobetonový most, který je ke středu vzepjatý. Je podepřen dvojicí betonových opěr a 
pilířů. Na mostě je umístěna výtvarná výzdoba. Most má na krajích chodníky pro pěší a 
uprostřed dva komunikační pruhy, z nichž jeden slouží jako cyklostezka a druhý je určen 
pro jednosměrný provoz automobilů směrem z centra města. V mimořádných případech 
lze uvažovat s provozem obousměrným. Vydláždění celého povrchu je navrženo 
z kamenných kostek tak, aby vázalo na zadláždění obou předpolí. 
 

Historie mostu 

  Dřevěný most v roce 1900    Stavba Tyršova mostu v roce 1903 

 

      

     

 

      

Tyršův most v roce 1942                    Zničený most německou armádou in 8.5. 1945 

 

      

     

 

      

dřevěná lávka na původních pilířích 1945 – 1962                ocelová lávka na původních pilířích 1964 – 2011 
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Výstava Tyršova mostu 

  Beranění štětovnicových jímek pro pilíře   Stavba Tyršova mostu v roce 1903 

 

      

     

 

      

Beranění štětovnicových jímek pro pilíře–duben 2011     Stavební zásyp koryta Bečvy – květen 2011 

 

      

     

 

      

Základy pilíře: 52mikropilot/pilíř původní dubové piloty               Bednění a betonáž pilířů mostu 
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III. PROVOZ A ŘÍZENÍ INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ 

1. Mikrosimulační metody v řešení dopravní problematiky – příklady 
Chrudim, Trnava. 

 

1. Úvod 

Nedílnou součástí dopravně inženýrských úloh dnešních dnů je použití mikrosimulačních 
dopravních modelů. Princip simulačních (z lat. Simulare - napodobení) modelů spočívá v se-
stavení modelu reálného systému a provádění opakovaných experimentů s tímto modelem. 
Simulace je deskriptivní (popisný) nástroj z důvodu hledání vyhovujícího řešení iteračním 
postupem, které nemusí být automaticky optimem (heuristický přístup). Simulační modely 
použijme pokud (1): 

 je problém značně komplexní a obsahuje celou řadu proměnných a interagujících 
prvků, 

 není k dispozici analytický popis. Pokud máme k dispozici „rovnici“, která dostatečné 
dobře popisuje vybraný proces, není nutné používat simulační model, 

  základ modelu tvoří proměnné a vztahy, které jsou nelineární, 

 model obsahuje náhodné proměnné, 

 řešení standardními nástroji je finančně a časově velmi náročné. 
Pro mikroskopické dopravní modely je charakteristické sledování jednotlivých vozidel (nebo 
např. chodců) a interakcí mezi těmito elementy. V mikroskopickém modelu jsou nejenom 
obsaženy komplexní data dopravní infrastruktury (šířka, délka, rádius, sklon – komunikací), 
ale i údaje o dopravních prostředcích (rozměry, výkonové charakteristiky) a to současně i 
s chováním řidiče tzn., umožňují nám se přiblížit reálnému prostředí na silniční komunikaci. 
Výstupem je celá řada parametrů vypovídající o kvalitě dopravy, jako jsou údaje o cestovní 
době, ztrátovém času, hustotě dopravního proudu, počty zastavení, délky kolon, rychlost, 
zrychlení atd. Výstupy modelů lze dále použít, jako vstup do nadstavbového modelu jako je 
cost-benefit analýza nebo emisní model. Využití mikrosimulačních modelů v projekční praxi 
je celkem široké a zahrnuje například: 

 vývoj a testování nových systémů řízení dopravy, 

 kapacitní posouzení všech typů křižovatkových uzlů, buď samostatných, nebo v sou-
stavě, 

 výběr optimálního řešení na základě porovnání variant např. stavební uspořádání, 

 predikce budoucí dopravní situace např. při posouzení napojení nové komunikační sí-
tě. 

Tento příspěvek se zaměřuje na aplikaci mikrosimulačního softwaru PTV VISSIM (2)  na dvě 
konkrétní dopravně inženýrské úlohy popsané níže. Aplikaci PTV Vissim jsme zvolili z důvodu 
jejího poměrně širokého rozšíření nejenom ve světě ale i v ČR. Software je na Fakultě do-
pravní ČVUT využíván pro vědecké a výzkumné úkoly dále nachází uplatnění v bakalářských, 
diplomových a disertačních prací. Software je i nedílnou součástí výuku předmětů zaměřující 
se na dopravní modelování. 

Mikrosimulační modely mají oproti analytickým výpočetním modelům (používané např. v (3), 
(4), (5), (6), (7)) mají tu výhodu, že mikroskopické dopravní simulace zohledňují dynamické 
charakteristiky dopravního proudu, které lze vyhodnotit v libovolném časovém taktu (od 
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jedné sekundy), přičemž samotné vnitřní výpočty probíhají v taktu 0,1 sekund (tj. 10krát za 
vteřinu jsou přepočítány všechny rozhodovací a poziční výpočty parametrů modelu).  

1.1. Dopravní posouzení vlivu možného napojení lokality Skřivánek na doprav-

ní systém města Chrudimi – mikrosimulační model 

V roce 2011 byla Fakulta dopravní požádána o zpracování odborného posudku dopravního 
posouzení vlivu možného napojení lokality Skřivánek na dopravní systém města Chrudimi 
(objednatel – město Chrudim). Výsledkem byla dopravní studie: Kocourek J., Koukol M., Pa-
dělek T.: Dopravní posouzení vlivu možného napojení lokality Skřivánek na dopravní systém 
města Chrudim, dopravní studie, ČVUT Fakulta dopravní, Praha, DČ: 43/110033, 2011. 

Důvodem vzniku dopravní studie bylo, že v roce 2010 došlo ve městě Chrudimi ke změně 
územního a regulačního plánu kdy jednou z dotčených lokalit byla i čtvrť Skřivánek. Původní 
územní plán z roku 1996 stanovoval v dané lokalitě zástavbu maximálně 120 rodinných do-
mů. Změna územního plánu předpokládá v lokalitě max. 650 bytů (až 1500 obyvatel). Sou-
časně se změnou územního plánu byla vytvořena studie vybraného investora, která počítala 
s 272 byty a 106 rodinnými domy (1350 obyvatel, 600 aut). Naším úkolem bylo vyhodnotit 
možné dopady výstavby bytových a rodinných domů na dopravní síť města Chrudimi a pro-
vést bezpečností audit vybrané lokality. V rámci dopravní studie byl zpracován mikrosimu-
lační model části města Chrudimi společně s  trasou skrze lokalitu Skřivánek – modrá trasa na 
Obr. 1. 

  
Obr. 1 Znázornění řešené lokality (červený obdélník) v situaci 
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Obr. 2 Znázornění křižovatek řešeného 
území 

 

Obr. 3 Dopravní síť mikrosimulačního modelu 

V modelované dopravní síti se nacházelo 8 křižovatkových uzlů značených K1 až K8 viz Obr. 
2. Mikrosimulační model obsahuje 12 významných vjezdů vozidel. Tři z vjezdů se nacházejí 
na ramenou „vnitřních“ křižovatek (K2, K7) a ostatní vjezdy jsou situovány do okrajových 
vstupních tras modelu (většinou tvořené silnicemi I a II třídy vstupující do města). Zobrazení 
dopravní sítě mikrosimulačního modelu viz Obr. 3.  

Vstupní intenzity byly získány dopravním průzkumem, který proběl dne 6.4 2011 od 6:00 do 
21:00. Současně se sběrem intenzit byla zaznamenávána i skladba dopravního proudu členě-
ná na osobní automobily (OA), nákladní automobily (NA), nákladní automobily s návěsem 
(NA+T) a autobusy (BUS). Současně s dopravním průzkumem intenzit byl prováděn průzkum 
směrování vozidel na výše znázorněných křižovatkových uzlech. Směrování vozidel je opět 
členěno dle typu dopravního prostředku. Detailněji k vstupním datům viz (8). Dopravní prů-
zkum byl v rámci studie proveden podle zásad pro provádění dopravních průzkumů (dle TP 
189 „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích“). Při terénním měření spolu-
pracovali studenti ČVUT FD, kteří byli před samotným měřením náležitě proškoleni. 

V mikrosimulačním modely byly testovány tři dopravní scénáře: 

1) Scénář 1 - testování vybraných dopravních uzlů v modelu před výstavbou obytné zó-
ny. 

2) Scénář 2 - testování vybraných dopravních uzlů v modelu po výstavbě obytné zóny. 

3) Scénář 3 - testování vybraných dopravních uzlů v modelu po výstavbě obytné zóny + 
odklon 15% OA do obytné zóny. 

Výsledky dopravní studie a mikrosimulačního modelu ukázali následující: 

 Nedojde k celkovému zhoršení dopravní situace. 

 Dojde k částečnému využívání objízdné trasy. 

 Nutnost nezatraktivnění objízdné trasy. 
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 Nutnost nápravy bezpečnostních nedostatků v lokalitě. 

1.2. Mikrosimulační model vybrané části města Trnava s implementací řízení 

dopravy při vzniku kritických událostí 

Růst silniční dopravy přinesl celou řadu negativních dopadů, jako jsou např. exhalace, neho-
dovost, hluk, vibrace, bariérový efekt, zábor zemědělské půdy atp., jež mají vliv jak na životní 
prostředí, tak na kvalitu života obyvatel Vše samozřejmě souvisí se skladbou dopravního 
proudu, rychlostí vozidel, kvalitou, stářím a technickým stavem vozidel, způsobem jízdy atp. 
Tyto negativní skutečnosti ovlivňují život velké skupiny obyvatel a to zejména v intravilánu. 
Z logiky věci je patrné, že nelze do nekonečna zvyšovat hustotu dopravní sítě a je proto nut-
né přikročit k řízení a regulaci dopravy, což má dopady, jak ekonomické, tak společenské. 
S řízením a regulací velmi úzce souvisí rozvoj dopravní telematiky („ITS-Inteligent Transport 
Systems“), která významně přispívá ke zvýšení přepravních výkonů, ekonomiky, efektivity, 
bezpečnosti, ekologii a komfortu dopravy. 

V roce 2011 Fakulta dopravní ČVUT navázala spolupráci s firmou a Asseco Central Europe, 
a.s. Výsledkem spolupráce v rámci projektu „Pilotné riešenie Národného systému doprav-
ných informácií“ byl mikrosimulační dopravní model části města Trnava obsahující systém 
řízení dopravy v oblasti. 

1.2.1. Pilotní projekt Národní dopravně informační centrum (NDIC) a Inteligentní 

dopravní systém v Trnavě (IDS) – krátké představení (9) 

Projekt byl realizován v roce 2011 pro Ministerstvo dopravy, výstavy a regionálního rozvoje 
Slovenské republiky. Pozornost byla věnována hlavně řešení IDS v Trnavě. 

Cílem pilotního projektu bylo: 

 Vytvořit celostátní a lokální úroveň řešení Národního systému dopravních informací 
(NSDI). 

 Zjistit připravenost všech zainteresovaných subjektů na integraci v rámci NSDI. 

 Prověřit spolupráci centrální a lokální úrovně, tedy NDIC a IDS Trnava. 

Řešení ve městě Trnava byla zaměřená na plošný sběr dopravních dat, sběr dat souvisejících 
s dopravou a využívání dat a informací z centrální úrovně (NDIC). Tvůrcům šlo o vytvoření 
tzv. monitorovací vrstvy, která dokáže vygenerovat dopravní informace a předávat je dále 
veřejnosti, anebo přímo řídit dopravu. Monitorovací vrstva dále dokáže, na základě sběru a 
vyhodnocení dat, vytvořit určitý dlouhodobý obraz o dopravních problémech na snímané 
ploše města. I když v celém projektu nebyla aplikována celá vertikála dopravní telematiky, 
ani vlastní dopravní ústředna, byly přínosy strategického řízení při mimořádných událostech 
ověřeny v mikrosimulačním modelu PTV VISSIM. 

1.2.2. Systémy řízení a řešené scénáře v mikrosimulačním modelu 

Pro pochopení problematiky řízení (dopravního) systému si stručně popišme nejběžněji pou-
žívaný systém řízení a to systém zpětnovazební (10). U zpětnovazebního systému porovná-
váme naměřené výstupní hodnoty systému s požadovanými hodnotami (cíle řízení) a na zá-
kladně porovnání těchto hodnot je nastaven nový vstup do systému viz Obr. 4. 
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Obr. 4 Blokové schéma Zpětnovazební systém řízení (11) 

Na stejném principu „pracují“ algoritmy řízení vytvořené pro mikrosimulační model PTV VIS-
SIM. Na základě vyhodnocení dat ze strategických detektorů viz Obr. 5  dochází k úpravě sig-
nálních plánu vybraných křižovatek dopravní sítě nebo k přesměrování vozidel na objízdné 
trasy. 

 
Obr. 5 Význam strategických detektorů, pohled na vybrané lokality (9) 

V rámci projektu „Trnava“ byly řešeny dva následující scénáře. 

1) Scénář 1 - Zvýšení propustnosti dopravní sítě ve vybraném směru: dynamická úprava 
signálních plánu vybraných SSZ. 

2) Scénář 2 - Vznik kritické události: dopravní nehoda na vybraném místě sítě. Opět do-
chází k úpravě signální plánů vybraných SSZ a navíc dochází k přesměrování vozidel 
na objízdné trasy. 
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Obr. 6 Detail řízené křižovatky v modelu – 
scénář I 

 

Obr. 7 Dopravní nehoda v modelu – scénář II 

Systém řízení je k mikrosimulačnímu modelu PTV VISSIM „připojen“ pomocí modulu VAP 
(12) („Vehicle actuated programming“). VAP je volitelný doplněk (add-on) do aplikace PTV 
VISSIM pro simulaci naprogramovaných systémů řízení. Logika ovládání je uložena v texto-
vém souboru pomocí jednoduchého programovacího jazyka VAP. Logika řízení se spouští 
během vlastní simulace a VAP interpretuje příkazy řídící logiky a vytváří řídící signály (např. 
pro změnu SSZ,PDZ nebo směrování vozidel), které jsou následně použity v dopravní síti mik-
rosimulačního modelu VISSIM. Schéma propojení mikrosimulačního modelu a systému řízení 
viz Obr. 8. 

 
Obr. 8 Schéma propojení mikrosimulačního modelu PTV VISSIM se systémem řízení VAP 

Mikrosimulační dopravní simulátor „obsahuje“ model dopravního proudu pro následný po-
hyb vozidel, změnu jízdního pruhu a model přijmutí časových mezer (2). Informace z modelu 
(proměnná ) jsou skrze detektory přenášeny do systému řízení, které je naprogramováno v 
jazyce VAP. Výstup ze systémů řízení  je již přímo přenášen na jednotlivá návěstidla SSZ 
nebo je využíván ke směrování vozidel v mikrosimulačním modelu. Na základě off-line vy-
hodnocení dat (po proběhnutí simulace) máme možnost sledovat přínosy systému řízení 
například měřením cestovních dob, ztrátových časů, počtu zastavení vozidel nebo délky ko-
lony. 

Řídicí strategie byly vytvořeny v aplikaci  VisVAP („Visualization VAP“) (13). VisVAP je GUI 
(„Graphical User Interface“) které rozšiřuje možnosti použití programovacího jazyka VAP pro 
návrh systému řízení. Aplikaci VisVAP můžeme definovat jako „nástroj“ pro pohodlný návrh a 
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editaci programu řízení např. SSZ (lze definovat jednotlivé fáze nebo celé signální skupiny) 
pomocí vývojových diagramů. Podoba a provedení vývojových diagramů byla převzata z RiL-
SA 1992 („Richtlinien für die Anlage von Lichtsignalanlagen“, směrnice pro návrh světelné 
signalizace – programování řadičů) plus byla přidána možnost pracovat s indukčními 
smyčkami a dalšími funkcemi. 

Výsledky projektu byly použity v publikacích: Funkčná špecifikácia, Asseco Central Europe, a. 
s., Ing. Peter Ondrovič a kol. Bratislava, 2011 a Technická zpráva, Asseco Central Europe, a. s., 
Ing. Peter Ondrovič a kol. Bratislava, 2011. 
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2. Nové trendy v preferenci vozidel městské hromadné dopravy. 
R.Pelzl,  ELTODO –  dopravní systémy  
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3. Nástroj pro šíření znalostí v ITS standardech do praxe. 
Ing. Igor Večerka, SILMOS s.r.o.  - Centrum technické normalizace  

 

1. Dopady nové legislativy EU 

Dnem 1.1.2013 vstoupilo v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci. Toto nařízení znamená 
zásadní průlom do oblasti, která dosud nebyla takto komplexně upravena evropskou 
legislativou. Navíc jako nařízení je tento právní akt závazný v celém rozsahu a přímo 
použitelný ve všech členských státech. Význam nařízení spočívá v tom, že klade jednak 
nové nároky na strategický význam a uplatnění evropské normalizace v globálním 
měřítku, jednak vytváří centralizovaný model, kdy progresivní národní normy mohou 
být bez překážek projednávány na evropské úrovni jako normy evropské. Naopak nadále 
trvá ustanovení tzv. "stand still", které blokuje zpracování národních norem, pokud jsou 
v rozporu se zamýšlenou harmonizací na evropské úrovni. Dále je plně vyžadováno 
povinné zavedení evropských harmonizovaných norem ve stanoveném termínu a 
zrušení veškerých konfliktních norem národních. Skutečnost k dnešnímu datu v naší 
republice je taková, že jako nové ČSN jsou už po řadu let přejímány z více než 90% 
normy evropské nebo mezinárodní. 

Přesto povědomí mnoha zainteresovaných osob v domácím prostředí je stále 
zafixováno na nepřesné a zkomolené floskuli "normy nejsou závazné." Chybí zde ten 
důležitý dovětek "... ze zákona", jak platilo před rokem 1990. Skutečnost je však jiná. 
Producenti stavebních výrobků se už dávno podřídili tvrdému legislativnímu tlaku 
Směrnice CPD, nyní Nařízení CPR, že výrobky spadající do oboru harmonizovaných 
norem mohou být uvedeny v EU na trh pouze tehdy, pokud prokazatelně (značkou CE a 
prohlášením o vlastnostech výrobků) naplňují jejich podmínky. Význam evropských 
norem pro zadávání veřejných zakázek je stejně tak ultimativní. Evropské normy 
převedené do norem národních jsou primárním technickým podkladem, který definuje 
požadavky norem na předmětnou zakázku. Tak jako výrobci z praktických důvodů 
nehledají kličky, aby prokazovali nezávadnost a splnění technických parametrů jinak než 
předepsanými zkouškami v harmonizovaných normách, tak i zadavatelé veřejných 
zakázek by měli pochopit samozřejmý "standard", že vypsání veřejné zakázky mimo 
parametry a postupy evropských norem vyvolává automaticky podezření z 
manipulativního postupu a možného korupčního ovlivnění zadávacího řízení.  

S odvoláním na příslušné právní akty EU se stanoví: 

"... že technické specifikace při zadávání veřejných zakázek by měly být formulovány 
odkazem na národní normy přejímající evropské normy, evropská technická schválení, 
obecné technické specifikace, mezinárodní normy nebo jiné technické referenční systémy 
vypracované evropskými normalizačními organizacemi nebo - pokud neexistují - na 
národní normy, vnitrostátní technická schválení nebo vnitrostátní technické specifikace 
týkající se projektování, výpočtu a provádění staveb a použití výrobků, případně na 
rovnocenné dokumenty." 

Článek (30) zdůvodnění Nařízení č. 1025/2012 
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2. Informační systémy o normách 

Nařízení č. 1025/2012 ukládá evropským normalizačním organizacím (ENO - CEN, 
CENELEC, ETSI) i národním normalizačním orgánům (NNO) zveřejnění pracovních 
programů na svých internetových stránkách (čl. 3.3). Předpokládá se, že každý NNO má 
rovněž zveřejněný seznam norem - viz. www.unmz.cz/seznam ČSN. Normy jako textové 
produkty jsou již několik let šířeny při procesu zpracování v CEN i ISO výhradně v 
elektronické verzi. Zájemci si v ČR mohou vybrat mezi nákupem verze papírové a mezi 
zpřístupněním celého souboru (!) existujících ČSN v elektronické verzi. Tato služba ČSN 
online je cenově dostupná a má dnes již přes 27 000 předplatitelů. Podmínkami 
přístupnosti norem patří ČR k nejprogresivnějším v Evropě. 

Přestože nařízení č. 1025/2012 v článku 5 Zapojení zúčastněných stran do 
evropské normalizace nebo v článku 6 Přístup malých a středních podniků k normám 
usiluje o maximální usnadnění přístupu všech uživatelů k normám, tato strategie má své 
limity. Základním a dosud nepřekročitelným limitem zveřejňování je chráněný obsah 
norem, který je zdrojem úhrady za poskytnutí úplných textů norem. To znamená, že celé 
texty norem nemohou být principiálně zveřejňovány zadarmo. 

Nařízení č. 1025/2012 v čl. 6.1. e) ukládá NNO: "poskytnutí bezplatného přístupu ke 
shrnutí obsahu norem na svých internetových stránkách". ÚNMZ řeší tento požadavek ve 
vyhledávacím systému seznamu ČSN formou tzv. náhledu, což je zobrazení číslovaného 
obsahu normy, resp. prvních několika stran. 

Tento způsob je minimálně náročný z hlediska zpracování, ovšem má své nevýhody. 
Počínaje obvyklou několikařádkovou anotací, nebo stejně minimalizovaným předmětem 
normy, přes uvedený způsob stránkového náhledu, je skutečná informace o obsahu 
normy, jejím významu, užití, návaznostech atd. velmi omezená. 

Technická normalizační komise TNK 136 Dopravní telematika navrhla a v rámci 
projektu MD ČR S-314/520/2008 STANDARD - Národní plán zavedení norem z oblasti 
dopravní telematiky do praxe i zpracovala vlastní nové řešení, nové "shrnutí obsahu 
norem". Základním problémem zpřístupnění norem z oblasti ITS, ať zpracovaných jako 
EN nebo ISO, bylo jejich množství, rozsah a omezené možnosti překladu norem. Pro 
názornost má dnes produkce anglicky psaných norem v působnosti TNK 136 celkem 384 
položek (norem nebo jiných normativních dokumentů), což při průměrném počtu cca 40 
stran na normu dává rozsah více než 15 000 stran. Z tohoto počtu se podařilo přeložit 
jen cca 10% nejdůležitějších norem. Co s ostatními? Jak tyto normy zpřístupnit odborné 
veřejnosti i správním orgánům, když se jedná o témata takového významu jako 
elektronické mýtné, řízení dopravy aj.? 

 

3. Dva pilíře projektu STANDARD 

Ideový návrh projektu STANDARD a jeho metodické řízení vedl prof. Pavel Přibyl. 
Projekt byl zpracován v létech 2008 - 2010 a jeho průběžné doplňování o nové normy je 
zajištěno. Na zpracování projektu se podíleli prakticky všichni odborní pracovníci - 
gestoři komise TNK 136 se zpracovatelem projektu SILMOS s.r.o. - CTN. 

První pilíř - EXTRAKT 

Nová myšlenka projektu spočívala ve vytvoření úplně nového formátu určeného ke 
zprostředkování informací o normách. Tento formát nazývaný extrakt představuje český 
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text o rozsahu stabilně 4 - 5 stran, který podle podrobné metodiky zpracovává ucelenou 
informaci o obsahu normy. Podstatným znakem extraktu je to, že je zpracován v 
národním jazyce, zastupuje cizojazyčný řádově rozsáhlejší text normy, podává zhuštěné 
informace a především - je veřejně dostupný a šiřitelný bez omezení copyright. Pod 
vedením ÚNMZ v navazujícím projektu 08/TN 06 Zpřístupnění informací o 
mezinárodních technických normách s příklady aplikace v dopravní telematice, 
zpracoval SILMOS s.r.o. návrh metodického pokynu pro normalizaci - Metodika pro 
tvorbu extraktů z technických norem, která umožňuje aplikovat podobný postup 
libovolně v dalších oborech, TNK aj. Aktuálně je podle této metodiky v působnosti TNK 
136 zpracováno 200 extraktů (tj. cca 1 000 stran odborného textu), v roce 2013 přibude 
dalších 25 extraktů. 

Druhý pilíř - VYHLEDÁVACÍ SYSTÉM 

Redukce obsahu norem na desetinu a ještě překlad do češtiny (nabídka obsažená v 
extraktech) představuje velký pokrok. Ale jak se i v tomto redukovaném množství 
vyznat? Přečíst všech 1 000 stran extraktů je velká zátěž... To jsou důvody, proč byl k 
webovému zpřístupnění extraktů pořízen vyhledávací systém. Hlavním cílem 
vyhledávacího systému je dopátrat se co nejrychleji k omezenému počtu extraktů nebo 
už přímo ke konkrétnímu extraktu, ze kterého lze získat hledané informace. Tyto 
postupy mohou být různé podle míry vstupní znalosti nebo specifikace požadavku. 

Pokud je známo například číslo hledané normy, stačí napsat do vyhledávacího pole 
číslo a extrakt se ihned objeví. 

Pokud není známo číslo normy, ale dá se odvodit, že norma byla zpracována 
například v oblasti elektronického mýtného, což je pracovní skupina WG 1, tak lze 
rozkliknout seznam zpracovaných norem ve WG 1, a tam se podle názvu zorientovat. 
Toto jsou konvenční postupy, které umožňuje digitalizace dat. Samozřejmostí je 
fulltextové vyhledávání, které umožňuje seřadit vyhledané názvy norem, které obsahují 
zadané klíčové slovo. 

Ovšem to, v čem je systém STANDARD unikátní, je kombinace kategorií. V nabídce 
je celkem 48 kategorií, které  lze tematicky vybrat podle okruhu hledání. Označením se 
získá seznam extraktů / norem, které tematicky pojednávají o zadané kategorii. 
Eliminace počtu vyhledaných extraktů se dosáhne tím, že lze zadat kombinaci dvou nebo 
více kategorií. V tomto případě - i bez znalosti čísla nebo názvu normy - je možno se 
podle věcného obsahu dostat bez tápání k vybraným extraktům, které by měly odpovídat 
zadání. 

A konečně, od extraktu vede přímá cesta k originálu normy nebo k přímému 
označení jiných souvisících norem. Tedy, kdo hledá, má naději, že najde.  

 

4. Praktické používání systému STANDARD 

Webová aplikace systému STANDARD je nainstalována na domovské stránce 
společnosti SILMOS s.r.o., www.silmos.cz/standard. Seznámení a popis systému včetně 
návodu jsou uvedeny v poli Úvod. Druhé pole Hledání norem umožňuje několik způsobů 
hledání, které jsou dále rozlišeny samostatnými záložkami: Fulltext, Uživatelé, Kategorie, 
Pracovní skupiny. Vzhledem k rozsahu a možnostem celého systému je zde uveden jen 
nejzákladnější příklad, kdy uživatel zná číslo normy a chce získat příslušný extrakt. 

Postup: přes tlačítka Hledání norem, Fulltext, do vyhledávacího okna zapsat např. 
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ČSN EN ISO 14816. Po rozkliknutí se objeví 8 vyhledaných výsledků citace čísla normy. 
Zvolit plný název normy číslo  ČSN EN ISO 14816 Automatická identifikace vozidel, 
zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury. Objeví se Informace o normě pro její 
podrobnější identifikaci. Sousední tlačítko na liště s názvem Extrakt normy vede již 
přímo k textu extraktu. Ke každému extraktu je zřízen URL link. Lze tedy uvést v 
korespondenci přímý odkaz na extrakt, v tomto případě 
www.silmos.cz/standard/?lang=cz#f=2&norma=EN+ISO+14816 

 

5. Slovník dopravní terminologie 

Důležitou pomůckou pro získání nových poznatků z nového oboru dopravní 
telematiky je webový slovník - www.slovnikdopravy.cz. Cestu ke slovníku lze nalézt i na 
domovské stránce Ministerstva dopravy ČR - Slovník dopravní terminologie - 
www.mdcr.cz. 

Zadavatelem projektu 102/2008 - 520 TPV/2 bylo Ministerstvo dopravy, iniciační 
úlohu a průběžné řízení projektu vykonával opět prof. Pavel Přibyl. Práce na projektu 
trvaly sedm let, od počátečního ideového návrhu, přes průběžné samostatné zpracování 
významných terminologických norem a podpůrných dílčích slovníků, až po závěrečné 
dvouleté zpracování slovníku ve webové aplikaci i s paralelním knižním vydáním (2008 - 
2010). 

Obsahem česko - anglického slovníku o rozsahu 22 000 hesel jsou čtyři obory 
dopravy: železniční, silniční, vodní a dopravní telematika. Každé heslo je složeno z 
českého a anglického termínu, české definice, kódu označujícího druh dopravy a 
označení zdrojového dokumentu. Právě ve zdrojích (technické normy, zejména evropské, 
mezinárodní a ČSN, legislativa a další právní nebo technické předpisy) spočívá největší 
váha slovníku - jeho obsahem jsou výhradně kodifikované termíny, tj. s dohledatelnými 
autorizovanými zdroji. 

Vyhledávání ve Slovníku lze provádět bez přípravy zápisem do vyhledávacího pole 
"Hledej" - "Search". Vyhledávání je možné podle českých termínů, podle anglických 
termínů, podle českého rejstříku, podle anglického rejstříku, průběžně napříč obory 
nebo s volbou jednoho oboru dopravy (piktogram). Vlaječkou lze upravit orientaci na 
český nebo anglický jazyk. V nabídce je omezená předvolba na 20 termínů, které 
vyhledávané slovo obsahují. Kliknutím na lupu se objeví veškerá slovníková hesla, ve 
kterých se hledané slovo objevuje.  Lze také postupovat s nápovědou od jednoho po více 
počátečních písmen. 

Knižní verzi Slovníku dopravní terminologie vydalo Nakladatelství Česká technika 
v roce 2010, o rozsahu 1034 stran (http://ctn.cvut.cz). 
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6. Místo závěru 
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4. Prognózy, alebo scenáre rozvoja ? 
Peter Rakšányi   

 

1 Úvod 

Podľa odporúčaní Svetovej cestnej asociácie WRA (AIPCR) aj podľa IFHP (International 
Federation of Housing and Planning) má  dopravné plánovanie a priestorové plánovanie 
spolupôsobiť v priestore a čase. Znamená to vypracovávanie koordinovanej dokumentácie 
a tento proces nazývajú integrované, niekde aj komprehenzívne, alebo prierezové 
plánovanie.  Medzi plánovaním rozvoja územia, ochrany životného prostredia, plánovaním 
ekonomického rastu a dopravnej infraštruktúry v priestore je úzky vzťah. Je preto potrebné, 
aby bol proces  plánovacích postupov navzájom koordinovaný. Odborníci priznávajú 
potrebu integrovaného postupu, aby mestský, regionálny a ekonomický rozvoj 
zabezpečoval i sociálne potreby ľudí v urbanizovanom a krajinnom prostredí. Metódy 
integrovaného plánovania spočívajú na zásadách priebežnej komunikácie so všetkými 
účastníkmi plánovacieho procesu: správca územia, miestna a štátna správa, používatelia-
obyvatelia a návštevníci daného priestoru, odborné a záujmové skupiny, investori a 
developeri, polícia a odborná verejnosť s konštruktívnym prístupom k navrhovaným 
riešeniam. Kvalitu spracovávaného diela má zaručiť interdisciplinárne zastúpenie 
rozhodujúcich profesií na vypracovaní Územného generelu dopravy ÚGD mesta, podobne 
ako pri zostave riešiteľského tímu územno-plánovacej dokumentácie. 

 

2 Východiská pre proces územného generelu dopravy 

Zásadné geopolitické zmeny v celej Európe spôsobujú vážne prahové situácie, a to okrem ne-
dostatku investícií na prípravu a realizáciu dopravnej infraštruktúry aj v získavaní kvalitných 
podkladov o štrukturálnych veličinách, potrebných na exaktné modelovanie dopravy. Ponú-
kame stručnú analýzu východísk, aj  metódy v oblasti modelovania dopravného procesu, zná-
me ako Územný generel dopravy mesta a regiónu, podporovaný legislatívou o územnom plá-
novaní v SR . 
V rámci aplikovaného výskumu Katedry dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave bola v rokoch 2000 – 2011 overovaná vlastná metodika integrovaného plánova-
nia v projektoch EU: 4RP-LEDA a TRANSECON, 5-6RP ECOCITY [3] a SNOWBALL [4], VE-
GA,1/0311/03 a VEGA 1/0401/10, ako aj metodika územného generelu dopravy na mestách 
Zvolen, Vrakuňa, Levice a Piešťany. [1] 
Aplikovaný výskum zhodnocuje aj importované a overované metódy integrovaného plánova-
nia: 
TRANSECON – štrukturované interview s rôznymi skupimani expertov: vplyvy plánova-
nia/výstavby/ prevádzky nového systému hromadnej dopravy mesto/región na ekonomický 
a sociálny rozvoj (Atény, Bratislava, Brusel, Lyon, Madrid, Newcastle upon Tyne, Valencia, 
Helsinky, Stuttgart, Wien, Zurich); 
ECOCITY – tvorivé dielne v modelových mestách: identifikovanie problémov, rozvojové 
scenáre, návrhy riešení, ich vyhodnocovanie a postupy implementácie v reálnom plánovacom 
prostredí štátu. (Barcelona, Gyor, Bad Ischl, Tubingen, Tampere, Trnava, Umbertide), výstupy: 
Plánovanie ekologických sídlisk, Ecocity book I. A better place to live; 
SNOWBALL – metódy IP úspor energií, verejných priestorov, environmentálnej bezpečnosti, 
(Trnava, Zvolen, Martin, Hilversum, Ludwigsburg, San Sebastian, San Fernando, Verona: 
DSGF – drive slow – go faster, výstup: Pomalé jazdenie je rýchlejšie, + CD program pre mes-
tá; 
LTP – local transport performance, podpora environmentálne výhodných/alternatívnych 
systémov HD; 
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UGD – naša metodika pri tvorbe Masterplan modelovej zóny, (bulvár, predstaničný priestor, 
koncept vertikálnych väzieb v meste, cyklokoncept), ktorou sa riešia zásahy v celom koncepte 
mesta; 

 

3 Územný generel dopravy mesta  

Špecifickým dokumentom v zmysle Stavebného zákona [1] je územno-plánovací podklad ÚPP 
- územný generel vtedy, keď sa vypracováva v komplexnom rozsahu a pre identické územie 
vymedzené územným plánom. V problematike dopravy hovoríme o územnom genereli dopra-
vy (regiónu, mesta, dopravne náročnej zóny). Územný generel dopravy ÚGD sa vypracováva 
ako prierezová dokumentácia, čo znamená, že jeho predmetom je  riešenie vzájomných vzťa-
hov rôznych druhov dopráv, ale aj hlavných funkcií vo vymedzenom území. Metodický postup 
spracovania ÚGD spočíva v etapách, kde sa inventarizujú a analyzujú rozvojové zámery, nad-
väzne sa hodnotia  účinky nárokov dopravy na územie, stanovujú sa ekologické, priestorové, 
prípadne ekonomické obmedzenia a podmienky, a na podklade ich vyhodnotenia sa navrhujú 
varianty rozvoja dopravného systému a jeho častí v riešenom území. V každej etape ÚGD sa 
vytvára priestor na spoluúčasť odbornej a občianskej verejnosti, participácia, ktorej úlohou je 
uplatňovať vlastné požiadavky na rozvoj, alebo ochranu častí riešeného územia. [2] 

Výstupy ÚGD majú špecifické etapy scenárov rozvoja, hodnotenia stavu a variantných záme-
rov metódou interakcie UDU [6], prípravy investičnej činnosti v doprave mesta formou návr-
hu etapizácie rozhodujúcich zámerov v dopravnom systéme. Dobre zvolené postupy komuni-
kácie s verejnosťou a štátnou správou môžu priniesť úspech pri presadzovaní vyhovujúcich 
návrhov zvýšenia kvality života v krátkodobom aj dlhodobom horizonte ich realizácie. Zásady 
integrovaného plánovania totiž zakladáme práve na spolupráci so správcami a užívateľmi 
územia mesta a regiónu v každej etape  rozvojovej dokumentácie.  

 
Predmetom návrhu územného generelu dopravy, rovnako ako v ÚPD, je návrh vzťahov, prie-
storových väzieb a rozvoja dopravnej sústavy v súlade s požiadavkami ochrany a rozvoja 
územia tak, aby boli harmonizované záujmy všetkých užívateľov verejného priestoru. 
Z hľadiska dopravných systémov pôjde o zariadenia nadregionálneho významu a mestotvorné 
zariadenia, ktoré tvoria komunikačnú kostru územia (cesty, železnice, trasy MHD) a dopravné 
prevádzkové areály: stanice, vozovne, garáže, parkovacie a manipulačné plochy osobnej, ná-
kladnej a hromadnej dopravy, prístav, letisko. 
Rozsah územno-plánovacej dokumentácie, ale aj územno-plánovacích podkladov (teda aj 
ÚGD) určuje objednávateľ, spolu s čiastkovými cieľmi. Zvyčajne sú mu známe reálne zámery 
a potreby súčasného stavu a blízkej budúcnosti (nežiaduci rast automobilizácie, preplnené 
parkoviská a trávniky, rozpadajúci sa systém MHD) a pod. Niekedy si správca územia želá 
riešiť len jeden podsystém dopravy (automobilovú, železničnú, mestskú hromadnú dopravu, 
parkovanie). Nikdy si neobjedná „udržateľný rozvoj“ dopravy a územia, alebo zrušenie 
dopravných stavieb. Správca vie  definovať, čo vo svojom území nechce. Príčiny nefungovania 
podsystému treba hľadať v širších súvislostiach, preto riešiteľ ÚGD zostaví mnohoprofesný 
riešiteľský kolektív, podobne ako pri územnom plánovaní. [4].  
 

4 Prahové situácie ako východiská pre scenáre rozvoja územia a dopravy 

V slovenských mestách už dlhšiu dobu pozorujeme, podobne aj vo svetovom meradle, 
anomálie v lineárnom, či exponenciálnom prognózovaní rozvoja.  Prerástla ponuka nad 
reálnym dopytom, nastávajú prahové situácie, porovnateľné s katastrofou. Odborníci sa už 
bez ospravedlnení vracajú k empirickým metódam, začínajú viac dôverovať anketám 
expertov, alebo aj odpovediam „publika“ na mienku o zmenách. Postupne aj dopravné 
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prognózy (odkázané na rozsiahle a náročné  databázy a merania s neistými výsledkami), sú 
vytláčané syntézami z praktických pokusov teórií hier a riadených interview. Paralelu k 
prahovým, „neriešiteľným“ situáciám rozvoja možno hľadať v neštandardnom vývoji 
finančnej, ekonomickej, sociálnej a morálnej kríze sveta, ktorá dosahuje už niekoľko rokov 
globálne rozmery.  
Objektívny nedostatok informácií, potrebných pre strategické rozhodovanie o rozvoji mesta a 

regiónu, sa stávajú vážnou prekážkou prognózovania štandardnými metódami, ktoré zvyčajne 

vychádzali z retrospektívy (dostupné štatistické údaje o doterajšom vývoji/trendoch rozho-

dujúcich ukazovateľov), ale aj z objektivizovaných vývojových kriviek javov a trendov, ktoré 

charakterizujú východiská pre analógové modelovanie a simulácie výhľadu. Sme svedkami, že 

databázy štandardných ukazovateľov sa z rôznych dôvodov zmenšujú, čoho príkladom v mi-

nulosti bolo šetrenie nákladov na štatistické sčítania. V súčasnosti je to napr. všeobecne pre-

vzatý úzus o presadzovaní práva na utajovanie osobných údajov (Nemecko).  

V dlhodobom prognózovaní hrajú v poslednom období významnú prekážku aj tzv. Prahové 
situácie, kedy sa zásadne menia východiská a perspektívy plánovania rozvoja. Uvádzame as-
poň štyri vlastné definície a príklady prahových situácií [1] : 

1. plánovaná – riadený rozvoj: keď je súčasťou plánovania aj stanovenie medzných hodnôt na 
zavedenie želanej zmeny – strategické plánovanie. Plánovanie zmeny nosného dopravného 
systému v Bratislave (metro) pri dosiahnutí určitého počtu obyvateľov (500 tis.), vyvolaná 
plánovaním a reálnou výstavbou nových obytných zón alebo zón pracovných príležitostí (in-
tenzívne väzby na región s 3 radiálami, krízový manažment pre prípad vojny, ekologizácia 
životného prostredia a ďalšie dôvody); (Prognózy SRA, URBION, 1984, archív: AUREX); 

2. intervenčná – zásah zvonka: keď plánovanie neočakávane ovplyvní vonkajšia situácia  (zá-
mer silného investora, náhla zmena politiky niektorého odvetvia, neplánovaná medzinárodná 
dohoda  napr. o ŠRT, nový ropovod, vodné dielo, či elektráreň s nadregionálnym dopadom, ale 
aj politicky zvolený variant úseku diaľnice, zásadne/neplánovane menia okrajové podmienky 
rozvoja priľahlých priestorov); 

3. neriadený chaos – neovládateľný stav: napr. pri politických zmenách, ekonomických zlyha-
niach, neinvestovaní do rozvoja systému (nekontrolovaná automobilizácia, bez ponuky, alebo 
rozpadom alternatívnych druhov dopravy, spôsobuje už teraz v mnohých mestách kongescie a 
závažnú nehodovosť dopravného systému, nielen v špičkových časoch); 

4. ekologická katastrofa – neplánovateľná udalosť: vojna, geologické, klimatické zmeny, ale aj 
prerastenie neriadeného chaosu v doprave k jej úplnému zlyhaniu s následkom zamorenia 
ovzdušia, celkového narušenia environmentálnej stability systému mesta, regiónu. Ešte prav-
depodobnejší je nárast dopravných nehôd spôsobený globálnym porušovaním základných 
pravidiel cestnej premávky: parkovanie na chodníkoch, priechodoch, trávnikoch, vysoké rých-

losti, hromadné havárie na križovatkách, na mostoch, na celých 
úsekoch radiál a okruhov. 

Za daných situácií je potrebné hľadať empirické spôsoby 
odhadovania vývoja spoločnosti, jej kvantitatívnych charakteristík 
a možných kvalitatívnych zmien (myslenia, želaní, nových 
systémov) v prognózovacom období. Jednou z osvedčených metód 
je aj v priestorovom/územnom plánovaní metóda expertov, kedy 
vybraná vzorka odborníkov, ale aj „spotrebiteľov“ sa zúčastní 
štruktúrovaných ankiet, alebo brain-stormingov, aby sa dohodli na 

možných trendoch, zmenách systémov, alebo nových socio-ekonomických víziách. 
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Obr. 1 Príklady  ankety expertov na nosný systém mesta Bratislavy, R.. 1993        (UGD-

HMBA) 

 
Obr. 2 Príklad ankety k trendom rozvoja mesta a dopravy v Bratislave ( ÚGD-HMBA, 
PRI.DOS,  1992/3) 

 

5 Spoločné znaky scenárov pre slovenské mestá 

Za spoločné východiská pre územné generely dopravy slovenských miest po roku 1990 mož-
no označiť prahovú situáciu politicko-ekonomických zmien, ktoré boli sprevádzané výraznou 
automobilizáciou dopravného procesu, s rastúcim negatívnym vplyvom na rozpad pomeru 
hromadnej ku individuálnej doprave (modal-split) na obsluhe v neprospech MHD/RHD v mes-
tách a regiónoch. Za takejto situácie mestá neboli schopné ani pravidelne sledovať vývoj de-
mografických charakteristík (rast/pokles počtu obyvateľov, zamestnanosť). K pracovným 
príležitostiam pribudli nové fenomény ako nezamestnanosť, nekontrolovaná migrácia a sivá 
ekonomika. Toto boli, spolu s insolventnosťou miest a falošnou demokraciou v lokálnom roz-
hodovaní, hlavné dôvody  nezabezpečovania kvalitných  ÚPP a územných plánov, teda aj ge-
nerelov dopravy. Porovnávané mestá v čase štartu nových ÚPP a ÚPD (po r.2000) mali aj za-
staralé a nedostatočné podklady. Z uvedených a ďalších dôvodov autori siahli po metódach 
scenárov a expertných metód hodnotenia a predvídania javov, podľa vzoru EIA aj k širšiemu 
zapojeniu odbornej a laickej/občianskej verejnosti, aby pomohli odpovedať na nové otázky 
ďalšieho vývoja spoločnosti, rozvoja a kvality svojich urbánnych priestorov. 

0 

20 

40 

60 

Rýchla električka ako 
nosný systém MHD v 
Bratislave po r.2000 

Exp.1 

Exp.2 
Exp.3 

-2 -1 1 2 +ano -nie 



91 

Spoločnými znakmi/postupmi riešenia ÚGD sú: 

 tvorba vízie a viacerých scenárov želaného rozvoja územia a dopravy, 

 modré zóny obytných štvrtí a verejných priestorov mesta (upokojenie od AD), 

 bulváre ako zberno-obslužné osi mesta, 

 účasť verejnosti: proces participácie scenáre – zadania konceptov – prerokovania – návrh 

Postupne bol zjednotený systém tvorby scenárov na podklade vízií, (3 v Bratislave, 4 v ďalších 
mestách), s nasledovnými pomenovaniami scenárov: 

Scenár 1 – minimálna ekonomická náročnosť, „dobiehanie“ zámerov územných plánov,   

zabrzdené neriadenou automobilizáciou a nedostatkom investičných zdrojov 

Scenár 2 – environmentálny prístup riešenia kvality verejných priestorov (modré zóny 

s upokojenou dopravou), podľa schémy na obr. 1, 

Scenár 3 – územný a priestorový rozvoj mesta do zázemia, ktorý prekračuje zámery 

v platnom ÚPN mesta aj nadradených dokumentácií, čo je dlhodobá vízia, 

Scenár 4 -  prístupnosť a obývateľnosť mesta, ktoré najviac rešpektujú požiadavky oby-

vateľov, preferujú sa v ňom alternatívne druhy: HD, chodci, cyklisti; 

 

6 Kvalita mestského prostredia – bulváre ako miera urbanizácie 

Skladbu funkcií v urbanizovanom  priestore, ich územné a technické predpoklady možno 
zhodnotiť vo vzťahu k potenciálu územia,  k rozmiestneniu, kapacitám a prevádzkovej spôso-
bilosti slúžiť užívateľom. Vhodná skladba funkcií sa hodnotí aj ako podmienka ďalšieho roz-
voja územia. Cieľom usmerňovania jednotlivých zložiek životného priestoru je dosiahnutie 
stavu vyváženosti, harmónie potrieb a čerpania zdrojov tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu 
žiadnej jeho zložky, a to ani v budúcnosti. Hovoríme o dlhodobo udržateľnom rozvoji územia, 
dopravy a iných činností v priestore, ktoré sa vzájomne  podmieňujú.  

Skúmanie charakteristík dopravného priestoru prieťahov ciest obcou, ale aj ďalších 
urbanizačných osí miest (hlavné zberné komunikácie) pokračovalo v rámci výskumu katedry v 
mestách západoslovenskej oblasti, pre ktorú sa vypracováva Dopravný model projektu CBC-
AT/SK VKM-N00043 (príspevok Bezák). Databáza charakteristík dopravného priestoru bola 
rozšírená o územné a dopravné charakteristiky v mestách Senica, Vrbové, Partizánske, 
Topoľčany, Stupava, Malacky, Piešťany, v rámci bakalárskych a semestrálnych prác študentov 
SvF, zamerania Inžinierstvo životného prostredia.  

Podľa doterajších výsledkov skúmania môžeme vyjadriť Kvalitu mestského prostredia 
pojmom bulvár – t.j. mestskej ulice spoločenských funkcií, ktorý považujeme za mieru 
urbanizácie so začiatkom a koncom. [2]  
Funkčný vzťah bulvára ako kvality mestského prostredia definujeme takto: 

QMP = f (Ip, Vž, b, P, Z, E, B), 

kde 

Ip  priepustnosť MK - miestnej komunikácie vyjadrené intenzitou I v sk.voz/h 

Vž želaná rýchlosť vozidiel v mestskom prostredí (závislá od hustoty a typu zástavby ) 

b parametre hlavného dopravného priestoru MK (šírka, pruhy, delenie, povrchy, ...) 

P prístupnosť, funkcie, kvalita pridruženého priestoru    

Z charakteristiky zástavby (funkcie, výšky, nároky na parking, vstupy do objektov, 
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E environmentálne požiadavky na zástavbu a ľudí vo VP (hluk, emisie, znečistenie, zeleň,.. 
)  
B parametre požiadavky bezpečnosti všetkých účastníkov vo vonkajšom priestore. 

Bulváre sú zberno-obslužné osi mesta s pešo dostupnou vybavenosťou. Dopravný ani urba-
nistický význam prieťahu cesty mestom nezaniká ani neklesá po premiestnení prieťahu na 
okraj mesta. Keď pomocou ORD odvedieme významný podiel tranzitnej, zdrojovej a cieľovej 
dopravy na obchvat, rastie atraktivita prieťahu cesty: zvyšuje sa podiel vnútornej dopravy, 
rastie spoločenský význam takejto mestskej ulice, ktorú možno využiť pre citlivé mestské 
funkcie. Nové funkcie akumulujú dopravu a sú preto dôvodom pre zavádzanie regulatívov 
kvality verejných priestorov, najmä s efektom znižovania prejazdnej rýchlosti, čo má za násle-
dok zníženie hlučnosti a emisie škodlivých látok v uliciach. Ďalšími regulatívmi sú technické a 
optické prostriedky zvyšovania bezpečnosti, estetické a prírodné prvky kvality vonkajšieho 
prostredia. Takúto mestskú komunikáciu dopravno-spoločenského významu preto nazývame 
mestský bulvár. [2].  

Bulváre novej funkcie B3 si vieme predstaviť v Piešťanoch, Zvolene, Martine, Leviciach, 
v Senici, na pôvodných prieťahoch ciest, vo veľkých mestách ako sú Košice, Bratislava, Žilina, 
Banská Bystrica, Prešov aj ako integrujúce osi jestvujúcich radiál a úseky ZAKOS, smerujúce 
do centra a v priečnych smeroch po obvode kompaktného mesta. V súlade so zámermi ÚP 
mesta sa navrhuje dobudovať odľahčené MK na  funkciu spoločenskú, koncentráciou OV 
v mestskej zeleni. Priestorové usporiadanie bulvára má mať prvky: široké chodníky a zelené 
pásy nadväzujúce na mestské parky, parter obchodov, OV služieb, kultúry a možnosti  prechá-
dzania veľkého množstva chodcov mnohými priechodmi, aj neorganizovane. Návrhovú rých-
losť navrhujeme redukovať na rýchlosť „želanú“ v=40km/h. Nástrojmi sú: kategórie MK so 
šírkami jazdných pruhov 3,25 – 3,0 m, viacúčelové pruhy pre MHD a cyklistov, lokálne pôso-
biace prvky upokojenia dopravy (zdvihnuté križovatky, priechody). Takéto zásady poznáme 
ako účinné dopravno-bezpečnostné opatrenia, študované v projekte ROSEMAN. [5]  

 

7 Záver 

Územný generel dopravy, vzhľadom na jeho prierezovosť, odporúčame vypracovávať pre 
mestá SR od strednej veľkosti (nad 35 tis. obyv.), ako integrovanú súčasť územného plánu 
obce, regiónu.   

Proces realizácie Návrhu rozvoja Územného generelu dopravy mesta má vecné a časové po-
kračovanie, ktoré pozostáva z plánovania a projektovania investícií, organizačnej a legislatív-
nej činnosti správcu územia a koordinácie navrhovaných zámerov so zámermi využívania 
a ochrany dotknutého územia. 

V nasledujúcom období je potrebné zabezpečiť prípravu rozhodujúcich verejnoprospešných 
stavieb, strategických dokumentácií a investícií podliehajúcich hodnoteniu ich vplyvov 
na životné prostredie (zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov SEIA a EIA), ako aj organizačných opatrení 
a podporných dokumentácií v odporúčanom rozsahu plánovacieho horizontu. 

Územný generel dopravy má význam smerného podkladu pre okamžité rozhodovanie 
v zámeroch menšieho územného dopadu. ÚGD je tiež dostatočným podkladom pre prípravu 
a zadanie aktualizácie platného ÚP, alebo vypracovanie nového Územného plánu mesta. 

Zovšeobecnenie zásad tvorby novej kvality verejných urbánnych priestorov je podmienené 
overovaním na veľkom súbore modelových miest. V navrhovanom projekte 7RP na obdobie 
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2013-2016 sa uvažuje s meraním charakteristík (dopravných, územných, environmentálnych) 
pred a po návrhu regulačných opatrení (fyzických, organizačných) v modelových zónach 
miest rôznych veľkostí a významu. Takto sa získa argumentačné inštrumentárium pre návrh 
zmien relevantných STN, nových technických predpisov a legislatívnych úprav. 
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9 PRÍKLAD PIEŠŤANY   

4 Varianty zvolenej vízie a cieľov udržateľnosti pre Ecocity Piešťany    Tab.č.10 

Vízia mesta vzhľadom na     
druh prostredia 

scenár Priority 

hľadiská 

Primárne ciele udržateľnosti  

a cesty k nim 

 

1. Piešťany budú pokračovať v 
dobiehaní rozvoja podľa plat-
ného  ÚP, je to tendencia ob-

medzení - regulovania spontán-
neho rozvoja, využitím privát-

neho investovania ad-hoc 

1. 
ekonomický 
scenár podľa 

ÚPN´1988 
 

 

1 - dopravné 
2 - územné 

Ako to regulovať? Integrácia kapitálu do 
dopravnej infraštruk-túry, zmeny 
kompetencií, kontrolované stagnovanie 
s pomalým rastom, využívanie voľného 
disponibilného potenciálu územia 
v hraniciach mesta, ktoré určil ÚPN, 
udržanie rastu automobilizácie ? asi len 
reštrikciami IAD:  prvky upokojenia 
dopravy 

http://www.stuba.sk/
http://www.ecocityprojects.net/
http://www.steer-snowball.info/
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2. Pokračovanie v tradíciách 
kúpeľného mesta „ECOCITY“ 

sebestačnosť:   Kúpele, kultúrna 
avantgarda, plesy, filharmónia, 
filmové festivaly, golf, plávanie, 

tenis, motocykle, oldtimery, 
turistika, folklór, parašutisti, 
modelári, vetrone, jazdectvo, 

 
2. Tradičný 

rozvoj 
 

 
3- ekologické 
2-územné 

Socio-kultúrna identita, červené ťahy, 
oranž. bulváre a obchodné ulice, modré 

zóny ticha: fiakre, rikše, promenády 
pešo aj bicyklom, kúpeľné funkcie a 

služby ako zdravé konkurenčné 
prostredie, lokálne viazaný CR: 

bývanie/penzióny/ gastronómia, mesto 
bez priemyslu?, nanajvýš v intaktných 

polohách, 

malé firmy:  zdravotnícka technika, 
potraviny,  

 

3. Piešťany = maximálny rozvoj 
= polyfunkčné mesto aj pre 
región, ponuka atraktivity 

periférnych lokalít mesta a obcí 
subregiónu 

 
3. Maximálna 

ponuka 
 

 
2-územné  
1-dopravné 
 

Ekonomická aj dopravná nenáročnosť: 
LTP - komplexná vybavenosť zón a obcí 
subregiónu, orientácia na alternatívne 
druhy dopráv: železnica, cyklo, auto-

busová v priečnych väzbách, 
zvýraznená  letecká aj vodná, 

s kvalitnými väzbami na mesto a región 

 

4. Piešťany - zelené ECOCITY pre 
obyvateľov aj návštevníkov 
mesta: mesto krátkych ciest,   

silná väzba mesto-krajina, ori-
entácia dovnútra, kvalitná dos-

tupnosť 

 
4. Občiansky 

hlas 
 

 

3- ekologické  

1- dopravné 

Environmentálna bezpečnosť: ob-
medzenia negatívnych funkcií (len 

služby) a rozvoj vo väzbe na krajinu aj 
bývanie = lepšie alternatívne dopravy 
HD + silná stanica, zelené pešie a cyk-

lotrasy 

Príklady   4 scenárov pre mesto Piešťany  
SCENÁR 1 – POKRAČOVANIE ROZVOJA PODĽA ÚP MESTA PIEŠŤANY 

 SCENÁR 2  -  POKRAČOVANIE  HISTORICKÉHO VÝVOJA PIEŠŤAN  

SCENÁR 3 – ROZVOJ MESTA PIEŠŤANY - ÚZEMNÝ A PRIESTOROVÝ ROZVOJ MESTA DO 
SVOJHO ÚZEMNÉHO A KRAJINNÉHO ZÁZEMIA 

SCENÁR  4 – PRIORITA ALTERNATÍVNYCH DRUHOV DOPRAVY,                         ZOHĽADNENIE OB-

ČIANSKYCH NÁROKOV 

Participačný proces „scenáre – zadanie konceptov – prerokovania“ – návrh 
ÚGD  
 
  Zo štyroch scenárov rozvoja mesta a dopravy si majú možnosť občania vybrať dva.  
Obstarávateľ ÚGD s podporou poslancov mestského zastupiteľstva naformulujú zadanie pre 
dva koncepty UGD. Aj v období spracovania 2 konceptov môžu občania, podnikatelia, 
združenia aj aktivisti rôznych skupín vstupovať do procesu tvorby Územného generelu 
dopravy mesta.   Zadaniu pre koncepty ÚGD predchádza porovnanie spoločných a odlišných 
znakov scenárov, ale najmä vyhodnotenie verejných prerokovaní scenárov na úrovni: 

1 občianskej: pripomienky aktivistov záujmových skupín a jednotlivých občanov 
(rekonštruované ústne podanie do grafických schém, listy, petície apod.), 

1 lokálnej: poslanecké skupiny, minimálne: dopravno-bezpečnostná, životného prostredia, 
rozvoja územia, ekonomická,   

1 celoštátnej: stanoviská riadiacich orgánov regionálnych (Samosprávny kraj, Slovenská 
správa ciest, Železnice SR, Štátny letecký úrad, Okresné úrady podľa závažnosti – posúdi 
obstarávateľ ÚGD). 
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 Podkladom pre porovnanie impaktov scenárov by mali byť aj výsledky dopravného 

modelu, keď na podklade prognózy dopravy (vyvážený podiel IAD:HD=50:50 s predpokladom 

ďalšej atraktivizácie cyklistickej dopravy pri voľbe ciest do školy, práce za službami aj za rek-

reáciou), budú k dispozícii intenzity dopravy v najzaťaženejších úsekoch komunikačnej siete 

[voz/24h], na presvedčivé argumentovanie. 

Súčasťou metodického postupu Územného generelu dopravy je aj návrh etapizácie opatrení 

a zámerov rozvoja dopravnej infraštruktúry, ako vyjadrenie vzájomného ovplyvňovania dopravného 

procesu v urbanizovanom priestore, „procesu interakcie územia a dopravy“.  Vzhľadom na skutočnosť, 

že rozvoj dopravnej infraštruktúry môže výrazne ovplyvniť rozvoj mesta, regiónu, stanovený 

v platnom územnom pláne, (UP zastaralý, príliš veľa zmien a doplnkov, dlhšie prognózovacie obdobie 

ÚGD, nové prahové situácie), metodika ÚGD počíta s etapou zosúlaďovania zámerov platných ÚPD 

(mesto, región, zóny), so zámermi ÚGD. 

Veľmi dôležitým faktorom pri vypracovávaní ÚGD mesta je časová následnosť s platným 

ÚP mesta a regiónu, ako aj odstup medzi týmito dokumentáciami a reálnym rozvojom rieše-

ného územia. Podľa Stavebného zákona [1] sa územný generel vypracováva pred, alebo po 

územnom pláne, s cieľom podrobnejšieho rozpracovania predmetnej zložky/funkcie v území, 

v našom prípade je to problematika dopravy. Táto formulácia, vzhľadom na dôležitosť dopra-

vy v organizácii mesta, regiónu, je aj z hľadiska významu funkčných vzťahov a väzieb nevý-

stižná. Dokazuje to najmä posledná etapa ÚGD, ktorou sú Zmeny a doplnky ÚP, logicky vyplý-

vajúce z podrobnejšieho riešenia a časovej následnosti ÚGD.  Ozrejmíme si to na príkladoch 

riešených miest: 

ÚGD mesta Zvolen (2004) bol obstaraný a riešený v štádiu konceptu ÚP mesta Zvolen. Auto-

ri UP mesta Zvolen (Chocholová a kol.) spolupracovali v tíme riešiteľov ÚGD a vypracovali 

jeden zo 4 scenárov rozvoja. Na základe súladu oboch tímov boli myšlienky humanizácie do-

pravného procesu spoločne riešené v projekte EU SNOWBALL [8], kde mesto Zvolen ponúklo 

modelové územie zóny Masarykova-stanica-zámok pre študovanie variantov bulvára na me-

dzinárodnej úrovni. Aktéri workshopov SNOWBALL odporúčali prevziať niektoré zásady bul-

vára spoločenských funkcií do súbežne spracovávaného ÚP-Z Pamiatkovej zóny centra mesta 

Zvolen (Letovanec, 2008);  

 

ÚGD mesta Levice (2005-2006) bol obstaraný a riešený bezprostredne po schválení ÚP 

mesta Levice (Žiaran, 2004), v roku 1989 bol rozpracovaný GDP, z ktorého, vzhľadom na zá-

sadné zmeny, najmä politiky rezortu dopravy,  nebolo možné využiť takmer nič. Autor ÚP 

mesta odmietol spoluprácu v riešiteľskom tíme ÚGD. Navrhované zmeny v platnom ÚP boli 

výrazné najmä v etape po horizonte jeho platnosti, čo podporili aj aktéri verejných preroko-

vaní scenárov a konceptov. Pri prerokovávaní Zmien a doplnkov autor ÚP nesúhlasil s navr-

hovanými zmenami a doplnkami, čo podmieňoval objednaním úplne nového územného plánu. 

Za danej situácie obstarávateľ využíva výsledky ÚGD ako podklad pre realizáciu niektorých 

myšlienok formou štúdií (Prvá In-line koliesková dráha, Upokojenie dopravy vo vybraných 

zónach, Regionálna cyklotrasa Kalná-Levice/Mochovská). Príprava účasti mesta Levice a vý-

ber lokalít pre projekt Bulváre slovenských miest; 
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ÚGD mesta Piešťany (2008-10) sa vypracovával 12 rokov po schválení územného plánu 

obce (ÚP mesta Piešťany,1998). Za toto obdobie platnosti ÚP bol rozvoj mesta Piešťany regu-

lovaný jednak v zmysle ÚP-O, ÚP-CMZ, ale aj na podklade nových štúdií, verejných súťaží, ad-

hoc aj schvaľovaných zámerov súkromných investorov. Blízkosť administratívne odčlenenej 

obce Banka, migrácia obyvateľov za inou kvalitou života, zmeny ekonomických vzťahov a za-

mestnanosti v regióne mali za následok, že sa mesto demograficky a územne nerozvíjalo pod-

ľa prognóz štandardných dokumentácií. Toto sú dôvody, prečo bola v rámci ÚGD mesta Pieš-

ťany na vlastné náklady vypracovaná prognóza demografie a zamestnanosti, na podklade 

vlastnej vízie rozvoja, motivovaná aj Stratégiou rozvoja mesta Piešťany (MESA, 2004) a obcí 

Banka (Hladký, 2004) a Moravany nad Váhom (Mravec, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18   Piešťany, prvok upokojenia na okruhu CMO Radlinského/Teplická (Čaňo, 2009) 

Výsledky metódy interaktívneho/integrovaného plánovania v Piešťanoch  
Obstarávateľ ÚGD (Referát územného rozvoja mesta Piešťany) počas celej doby riešenia 
aktívne spolupracoval, organizoval workshopy a verejné prerokovávania za účasti poslancov 
komisií: Rozvoja mesta, Bezpečnosti a verejného poriadku, Ochrany ŽP, lokálnych expertov, 
občanov a podnikateľov.  
 Etapa scenárov a  koncepty ÚGD boli prerokované aj na úrovni miestnej a štátnej správy 

a dotknutých orgánov, s váhou prerokovania ako pri ÚP: MDPaT SR, KU pre CD, Trnavský Sa-

mosprávny kraj, SSC Bratislava, NDS, a.s., OR PZ Trnava, OU CD Piešťany, ObÚ ŽP Piešťany, 

ORH a ZZ, Letecký úrad Bratislava, Letisko Piešťany, LPS SR š.p. Bratislava, TAVOS a.s. Piešťa-

ny, ZSE a.s. Bratislava, SPP – distribúcia, a.s. Nové Mesto nad Váhom, SVP š.p. PV Piešťany, ŽSR 

GR Bratislava, Hydromeliorácie š.p. Bratislava, Krajský pozemkový úrad  Trnava, KPÚ Trnava, 

MO SR. [4] 

 Vďaka dobrej spolupráci s občanmi a dotknutými orgánmi bolo dosiahnuté prijatie 

celej koncepcie a Návrhu zmien a doplnkov Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany, (jún 

2010). V súčasnosti sa návrhy zmien a doplnkov zapracovávajú do podkladov pre nový územ-

ný plán mesta. (Ateliér Olympia, 2011). 
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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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IV. POZNATKY Z PROVOZU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VE SR 

1. Ako sa mení dopravno-inžiniersky pohľad na diaľnicu D4. 
PhDr.  Mária Kocianová, Alfa 04 a.s. ,  Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,  e -mail: 
kocianova@alfa04.sk  

 

 

mailto:kocianova@alfa04.sk
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2. Je iná alternativa jako rozvoj systémov hromadnej dopravy ? 
Ing.Dr. Milan Skýva  

 

Anotácia: Vývoja stav deľby prepravnej práce v doprave osôb. Priestorová a finančná 
náročnosť na zabezpečenie nutných prepravných potrieb v prípadoch rôznych dopravných 
systémov. Objektívne požiadavky na  nutnosť rozvoja systémov hromadnej dopravy, najmä jej 
koľajovej zložky. Čo sa na prvý pohľad zdá finančné náročné,  v celkovom hodnotení to tak 
nemusí byť. Nie je rozumná alternatíva voči potrebe rozvoja hromadnej dopravy, vo všetkých 
jej podobách. 
 

Možnosti v doprave osôb 

V ostatných rokoch sme svedkami všeobecného zvyšovania mobility obyvateľstva. Je to 
najmä dôsledok presunu bývania do prímestských oblastí, volnejšieho pracovného času 
a podstatným zvyšovaním automobilizácie na celom území štátu, ale obzvlášť v okolí veľkých 
miest. Vznikajú koncentrované a veľmi intenzívne prúdy ciest osôd za prácou, do škôl, za 
osobnými záujmami, za nákupom a ešte veľa iných rovnako dôležitých (z hľadiska 
cestujúceho) cieľov, ktoré sú veľmi smerovo a časovo rozmanité. 

Túto celú dopravu v súšasnosti vo väčšine prípadov ((60-70%)  zabezpečuje 
individuálna automobilová doprava a hromadná doprava so všetkými jej možnými druhmi je 
v minorite. 

 

 

 

Stav na naších cestách - to je ten lepší prípad, keď je zriadený vyhradený BUS-pruh. 
Takéto usporiadanie a prerozdelenie komunikácií je zriiedkavé a bez súvisiacich dopravno-
inžinierskych opatrení nie je možné realizovať.  

Výsledkom tejto situácie sú nasledovné fakty: 

 Mentálna preferencia automobilovej dopravy, oddôvadňujúca sa lepšou 
dostupnosťou cieľa, rýchlosťou pohybu a nie príliš vysokými nákladmi na 
dopravu 
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 Pomerne ľahká dostupnosť k získaniu oaobného vozidla 
 Vedomé, prípadne nevedomé zanedbávanie rozvoja systémov hromadnej 

dopravy z hľadiska jej veľke finančnej náročnosti 
 Štátna podpora výstavbe ciest 
 Čiastočná podpora výstavbe vybraných železničných tratí s veľmi pomalou 

obnovou vozového parku v železničnej doprave 
 Meškanie s rozvojom integrovaného systému HD, ktorý by cestujúcej verejnosti 

ponúkal rýchlejšiu, pohodlnejšiu a lacnejšiu alternatívu dopravy. 

 K uvedeným základným faktom je nutné pridať aj: 

 Dosiahnutie kritickej kapacity na základných cestných komunikáciách, čo má za 
dôsledok spomalenie jazdy a zvýšené nebezpečenstvo výskytu dopravných 
nehôd   

 Nedostatok parkovacích miest v cieľovej oblasti 
 Všetky dostupné priestory sú dlhodobo obsadzované osobnými vozidlami 
 Spomalený rozvoj hromadnej dopravy  
 Neschopnosť kvalitnej integrácie v systémoch hromadnej dopravy 

s dosiahnutím finančne primerane kvalitnej  ponuky, ktorá by bola konkurencie 
schopná automobilovej doprave 

Výsledok je: 

 Preplnené cestné komunikácie 
 Nedostatočná ponuka kvalitnej a rýchlej hromadnej dopravy 
 Mimoriadny tlak na posilnenie kapacít cestných komunikácií 
 Nekoordinovanosť rozvojových impulzov v jednotlivých dopravných 

systémoch 

Porovnanie  hlavných ukazovateľov vývoja dopravy v Bratislave 
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Dopady jestvujúceho rozvoja  automobilovej dopravy 
 

Podľa vyššie uvedeného grafu je možné dávať do súvislosti základné údaje v rozvoji 
mesta Bratislavy a skúmať príčiny prečo sa vývoj v doprave uberá týmto smerom a nie iným. 

 V prvom rade nápadný nárast automobilizácie  pri veľmi stabilnom počte oby-
vateľstva (jednoduchšia dostupnosť kúpy OA) 

 Stagnácia intenzít automobilovej dopravy v intraviláne mesta signalizuje napl-
nenosť komunikácií 

 Prejavuje sa výrazne nedostatok parkovacích miest vo všetkých častiach miest  
(centrum, ale aj obytné zóny) 

 Priamy dopad na spomalenie jazdnej rýchlosti MHD, tým aj priame obmedzova-
nie  jej kvality 

 
 

 
 
 
Z uvedených grafom možno konštatovať nasledovné skutočnosti: 

 Mentálna preferencia IAD, pretože MHD neponúka dostatočnú rýchlosť a kvalitu 
 Dnes je nárok na rozvoj MHD finančne náročný ale je porovnateľný s nárokmi na roz-

voj komunikačnej siete, pri ich komplexnom hodnotení a porovnaní 
 Zvyšujúci sa stupeň automobilizácie, ešte nemusí znamenať zvýšenie komfortu ciest 

v pracovnom dni 
 Významný podiel zaparkovaných/odstavených vozidiel v obytnej zóne sa celý deň ne-

pohne a trvalo zaberá parkovacie miesto – zvyšuje sa nerovnováha medzi potrebou 
a ponukou miest na odstavovanie OA 

 Finálny dopad tohto trendu je, že so  zvyšovaním stupňa automobilizácie sa pa-
radoxne znižuje kvalita dopravnej obslužnosti  miest a regiónov. 
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Pohyb zaparkovaných osobných vozidiel v obytnej zóne počas pracovného dňa 
 

Reálny stav rozvoja jednotlivých druhov dopravy 
 Automobilová doprava – relatívny dostatok dopravných prostriedkov, ale ne-

dostatok kapacity na rozhodujúcich komunikáciách, výrazný nedostatok od-
stavných a parkovacích miest s dôsledkom spoplatnenia parkovania 
a zavádzania mýtnych systémov rôznych druhov, nemá dostatok priestoru na jej 
rozvoj, čo znamená jej značné predraženie 

 Hromadná doprava – nedostatok kapacity dopravných prostriedkov, zanedba-
nie rozširovania siete MHD, atomizácia dopravcov, nedostatočná, alebo žiadna 
integrácia dopravnej  služby v prospech cestujúceho 

o  železničná doprava – prestárly vozový park, zameškaná obnova tratí 
o  autobusová doprava – pomerne vyhovujúci vozový park, nedostatočná 

kontinuita v preprave cestujúcej verejnosti, atomizácia dopravcov bez in-
tegrácie 

o  mestská hromadná doprava – prestárly vozový park, spomalený roz-
voj kapacitnejších druhov MHD (M, E), orientácia na rozvoj autobusovej 
MHD, ktorá je v kolízii s AD pri využívaní tých istých trás a priestorov 

 

Zabezpečenie kvality verejnej osobnej dopravy (VOD, resp. MHD) 
Keď hovorím o problematike verejnej osobnej dopravy, pod čím je myslená najmä 

medzimestská a prímestská doprava, tieto poznatky sa v plnej miere dotýkajú aj problémov 
mestskej hromadenej dopravy (MHD). 

Zabezpečenie dostatočnej kvality obsluhy územia prostriedkami verejnej osobnej 
dopravy (VOD) patrí v súčasnosti medzi najsledovanejšie problémy v oblasti dopravy z 
nasledujúcich dôvodov:  
 zodpovednosť za kvalitu a dostatočnosť dopravnej obsluhy v jednotlivých regiónoch prešla 

na samosprávne veľké územné celky alebo samosprávne orgány miest 
 finančná náročnosť prevádzky HD vyvoláva stále sa zvyšujúce požiadavky na efektívnejšie 

využívanie prostriedkov VOD (nedostatočnosť finančných zdrojov u obstarávateľov 
výkonov MHD) 
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 lokálne a skupinové požiadavky a tlaky na preusporiadanie systému VOD, povyšujúce 
vlastné partikulárne záujmy nad štandard, vyplývajúci z možností mesta, regiónu 
a prepravcu 

 NEDOSTATOK PRIESTORU 
  

Z uvedených konštatovaní vyplýva jednoznačná snaha po preferencii rozvoja 
hromadnej dopravy, pretože nedostatok priestoru v našich podmienkach ani inú 
možnosť neumožňuje. 

 

 Plán dopravnej obslužnosti 
 Plán dopravnej obslužnosti (požadovaný novelou cestného zákona) je podmienkou pre 
vydávaní licencií  a cestovných poriadkov v autobusovej hromadnej doprave. 

Plán dopravnej obslužnosti daného mesta, alebo regiónu musí riešiť a koordinovať 
dopravnú prácu jednotlivých dopravcov, ale tiež musí aj zohľadňovať stav a využívanosť 
dotknutej komunikačnej siete.  

Vzhľadom k skutočnostiam, že vo väčšine miest nad 20 – 30t. obyvateľov, ako aj v celých 
kontaktných územiach metropolitných oblastí je už dnes totálny nedostatok voľných cestných 
komunikácií, je nevyhnutnou podmienkou okamžite rozvíjať systémy hromadnej dopravy, 
ktoré môžu poskytnúť dostatok dopravnej kapacity na trvalé zaisťovanie narastajúcej mobility 
obyvateľstva. 

Pre dosiahnutie dostatočnej kvality a kapacity systémov hromadnej dopravy je ich 
potrebné preveriť a následne optimalizovať, čo si vyžaduje: 

 Podrobné poznanie jestvujúceho stavu systémov hromadnej dopravy 
 Poznanie jestvujúceho stavu komunikačnej siete (nielen trasy ale aj parkoviská 

a garáže 
 Spracovanie návrhu na podstatné zlepšenie kvality a zvýšenie ponukovej kapa-

city hromadnej dopravy 
Je nevyhnutné na hodnotenie výkonnosti a efektivity systému hromadnej dopravy 

používať metodiku, ktorá je komplexná a zahrňuje aj teraz nepriaznivé hodnotenie 
dostatočnosti komunikačnej siete, ako aj využívanosť individuálnej automobilovej dopravy 
v preprave osôb. 
 Toto hodnotenie musí byť postavené na princípe využívania priamych údajov 
z palubných počítačov vozidiel HD, prípadne iných IT nástrojov a zariadení, na ktorých je 
možné sledovať reálny pohyb cestujúcich.  
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Na základe týchto skutočných hodnôt o pohybe cestujúcich na jednotlivých trasách 

a ich spojoch a úsekoch,  je možné oprávnene zasahovať do organizácie dopravy s cieľom jej 
lepšieho využívania. 

 
Na priloženej schéme je výsledok podrobnej analýzy smerovania prúdov cestujúcich za 

deň v rámci okresov MA, PK a SC, ako aj dopravné vzťahy týchto okresov k Bratislave. Toto 
smerovanie je výsledkom analýzy dopravných záznamov z palubných počítačov vozidiel pra-
videlnej prímestskej autobusovej dopravy v BSK. 

K tomuto obrázku možno porovnávať zaťaženie komunikačnej siete AD a dostaneme 
sa k poznaniu, že: 

- Kapacita pozemných komunikácií je už vyťažená na svojich limitoch 
- Vozidlá AD a MHD sa pohybujú po tých istých komunikáciách 
- Vozidlá MHD sú brzdené vozidlami AD 

 
Aby bolo zrejmé výhodnosť rozvoja systémov hromadnej dopravy oproti rozvíjaniu 

individuálnej automobil dopravy, je nutné vykonanie porovnania oboch systémov, ale nielen 
finančné a dopravno-inžinierske, ale aj sociálne a psychologické. 

Riešenie integrovaného systému dopravy 
Systematický rozvoj Integrovaných dopravných systémov je praktickým nástrojom 

udržateľného rozvoja dopravy v regióne. Systematicky rozvíjaný systém verejnej dopravy 
obvykle je konkurencie schopný voči individuálnej automobilovej  doprave. 

Základným hľadiskom je úroveň poskytovaných služieb, kde najžiadanejším paramet-
rom je cestovná rýchlosť. Z tohto základného parametru vyplýva aj  definícia integrovaného 
dopravného systému. 

Akýkoľvek systém integrovanej dopravy, keď musí splniť predpoklady udrža-
teľného rozvoja, musí byť rozvíjaný systematicky. 

 Tento systém musí ponúkať  (porovnáva sa MHD vs. IAD): 
 Primeranú rýchlosť  
 Dostatočný komfort 
 Nižšia cena MHD 
 Jednoduchosť tarifného odbavenia 
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Závery a odporučenia 

Naše mestá sa dostávajú do stavu s nedostatkom disponibilných priestorov pre 
uržanie funkcieschopnosti dopravného systému. Je potrebné hladať najvhodnejšie riešenie, 
ktoré sú nasledovné: 

- Doprava osôb - prioritu predstavujú systémy hromadnej dopravy vo všetkých ich 
podobách 

- Doprava materiálov -  predstavuje železničná doprava ako majoritný dopravca 

Je absolútnou nevyhnutnosť sa venovať potrebnému rozvoju systémov hromadnej 
dopravy. 

Zmena účelu využitia na komunikačnej sieti musí byť dosiahnutá všeobecným, alebo 
aspoň dopravno-inžinierskym konsenzom, pretože táto zmena musí byť akceptovateľná 
širokou skupinou užívateľov a musí byť celkovo zrejmé, že v prípade neakceptácie prednosti 
hromadnej dopravy sa celý dopravný systém postupne spomaľuje až nakoniec sa zastaví 
so všetkými predstaviteľnými, ale aj nepredstaviteľnmi dôsledkami. 

Naše budúce rozhodovanie o rozvojoch dopravných systémov bude čoraz viac 
podriaďované imperatívnemu postaveniu nedostatku financií (v dnešnej fáze vývoja) 
a nakoniec nedostatku priestoru. Toto tvrdenie je možné dokladovať na možstve 
opríkladov z domova a z blízeho a zo vzdialenejšieho sveta. 

 

V Bratislave, 10.4.2013    Milan Skýva 
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3. Nová parkovacia politika v Bratislave. 
Peter Bánovec, Ing. Tibor Schlosser, CSc. – Hlavné mesto SR Bratislava  

 

Anotácia: 
V posledných rokoch sa o parkovaní v meste Bratislava a jej zhoršujúcom sa stave hovorí čoraz 
viac. Od roku 2011 bola táto otázka opäť otvorená a v Septembri 2012 bola schválená stratégia 
novej parkovacej politiky mesta Bratislava. Aké trendy však reflektuje a čo prinesie obyvateľom 
ako aj návštevníkom mesta? Aké sú plány jej zavedenia, odskúšania a rozširovania do jednotlivých 
kútov Bratislavy? 
 
Mesto Bratislava ako jedno z posledných na Slovensku rieši zavedenie parkovacej politiky 
v komplexnejšom rozsahu. Snahou hlavného mesta SR je vyslyšať stále silnejúci hlas občanov mes-
ta po zlepšení dopravnej situácie v meste, týkajúci sa najmä statickej dopravy.  
 
Obyvateľ predovšetkým 
Parkovacia politika si dala za cieľ zhumanizovať verejný priestor a uprednostniť obyvateľov Brati-
slavy. Preto je parkovacia politika založená na rezidenčnom parkovaní a návrhu zón, ktoré 
v neskorých popoludňajších hodinách ostanú vyhradené výhradne pre držiteľov rezidenčných ka-
riet. Humanizácia priestoru má prísť zavedením regulovaného parkovania a najmä zrušenie dneš-
ných miest v zákrutách, na chodníkoch a v zeleni. Prílišný počet vozidiel obsadzujúci verejný prie-
stor však vyvoláva obavy lokálnych politikov zo zavedenia regulácie v rámci verejného priestoru 
a tak sa v rámci návrhu parkovacej politiky stále kladú zo strany mestských častí základné otázky 
spôsobu riešenia parkovania v meste, čo značne predlžuje aplikáciu samotných riešení.  
Pri návrhu parkovacej politiky ako ústretový krok k občanom mesta bola do stratégie parkovania 
zahrnutá 50% zľava z parkovacieho poplatku pre občanov Bratislavy (s výnimkou zón atraktivity, 
kde je dnes značne vyšší dopyt ako ponuka). Parkovacia politika sa s týmto benefitom pre občanov 
stotožnila a zapracovala ho do riešenia, stále sú však mestské časti, ktoré s týmto benefitom pre 
občanov (ani vlastnej mestskej časti) nesúhlasia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 1 -> súčasťou príprav nového parkovacieho systému bol aj prieskum verejnej mienky, ktorý 
dal jasnú odpoveď v oblasti statickej dopravy v hlavnom meste;  ZDROJ: Sociologický dopravný 

prieskum 2012, Agentúra MVK s.r.o. 
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V súčasnosti je v Bratislave vysoký stupeň motorizácie a to v počte 523 vozidiel na 1000 obyvate-
ľov. Tento počet stavia Bratislavu na úroveň amerických miest. Ak sa pozrieme do vedľajšej Vied-
ne, tu je počet 450 vozidiel na 1000 obyvateľov, ale kvalita života a verejného priestoru je nepo-
rovnateľne vyššia. Stupeň motorizácie je teda nepriamo úmerný kvalite života a verejného priesto-
ru. Podporou individuálneho automobilizmu v posledných dekádach sme dosiahli skoro geomet-
rický rast počtu vozidiel na našich cestách, čo sa najmä v mestách prejavuje kongesciami 
a problémami s parkovaním, nakoľko verejný priestor a dopravná infraštruktúra je v intraviláne 
výrazne priestorovo obmedzená. Tu je nutné si povedať, či chceme zahltiť verejný priestor doprav-
nou infraštruktúrou a parkovacími miestami, alebo chceme vyvážený pomer medzi statickou, dy-
namickou a nemotorovou dopravou k pomeru zelene a otvorených verejných priestorov. 
Ku kvalite verejného priestoru neprispela ani zmena zákona, ktorá umožnila parkovanie na chodní-
koch. Dôsledkom sú takmer nepriechodné chodníky a problematický pohyb peších. Pojazďovanie 
chodníkov, ktoré neboli na takú záťaž stavané sa ukazuje na ich samotnej deštrukcii a to v čase, 
keď ani na údržbu a rekonštrukciu samotnej cestnej infraštruktúry nie sú prostriedky. Z uvedeného 
vyplýva, že je žiaduce až nutné zmeniť aktuálny trend, ktorý sa veľmi negatívne podpisuje na kvali-
te životného prostredia, dopravnej infraštruktúry a života obyvateľov a návštevníkov mesta.  
 

obr. 2 -> grafika ktorá bola súčasťou Európskeho týždňa mobility naznačuje, ako môže dopadnúť 
verejný priestor pri súčasnom trende vývoja dopravy – v pozadí je historická budova Slovenského 

národného divadla 
 
Zo skúseností tak vyplýva, že kvalitu verejného priestoru vieme zvýšiť iba jasnými pravidlami 
a systémovými opatreniami, kedy nastavíme hranicu obsadenia verejného priestoru statickou do-
pravou. Tieto opatrenia však majú za následok obmedzenie počtu motorových vozidiel 
v domácnostiach iba na nevyhnutnú mieru na rozdiel od dnešného stavu, kedy má množstvo do-
mácností viac ako jedno vozidlo, pričom druhé a ďalšie vozidlá sú využívané iba sporadicky. 
 
Právomoci 
Jedným z úskalí parkovacej politiky v Bratislave je  jej rozdelenie na 17 mestských častí, čo  
v procese prípravy a schvaľovania znamená nielen 17 partnerov za rokovacím stolom, ale aj 17 
odlišných názorov a prístupov. Na dodržanie jednotnej parkovacej politiky treba navrhnúť systém, 
ktorý by z väčšej časti vyhovoval každému, čo je veľmi ťažká úloha. Na jej riešenie sa podujala ko-
misia parkovania primátora, v ktorej boli zastúpené 4 najväčšie mestské časti, ktoré pre vyššie 
zmieňované problémy majú záujem riešiť parkovaciu politiku na svojich územiach, zúčastňoval sa 
aj zástupca malých mestských častí z MČ Lamač, v komisii pracovali aj zástupcovia politických klu-
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bov, odborní pracovníci magistrátu a nezávislí odborníci. Komisia za pol roka svojej činnosti pripra-
vila strategický materiál s názvom „Základné pravidlá parkovacej politiky Hlavného mesta SR Brati-
slavy“, schválený uznesením č. 778/2012 zo dňa 26. - 27. 09. 2012 a ktorý pojednáva 
o všeobecných princípoch parkovacej politiky, s ktorými sa stotožnili volení zástupcovia samosprá-
vy, ako sú: 

- rozdelenie parkovacích miest podľa ich účelu a spoplatnenia 
- definícia rezidenta ako občana Bratislavy s trvalým pobytom, vodičským preukazom 

a vzťahom k motorovému vozidlu 
- definícia oblastí regulovaného parkovania a spôsobov spoplatnenia 
- podpora pri budovaní hromadných garáží a verejnej dopravy 
- nastavenie financovania, kde každá platba za parkovné je prevedená priamo správcovi ko-

munikácie / parkovacieho miesta 

obr. 3 -> grafický návrh rezidenčnej karty s modernými prvkami (QR kód) a označením mestskej 
časti, ktorá rezidenčnú kartu vydala 

 
V rámci právomocí, ktoré si mestské časti vyžiadali sa v rámci pripravovanej parkovacej politiky 
mení štatút hlavného mesta SR, kde jednotlivé zóny, ich rozsah a výšku parkovného budú určovať 
mestské časti a to aj na komunikáciách spravovaných magistrátom hlavného mesta, nakoľko mest-
ské časti majú k problému s parkovaním bližšie. Rovnako právomocou mestskej časti bude určenie 
výšky základného poplatku za vydanie rezidenčnej karty a násobkov pre každé ďalšie vozidlo. Par-
kovanie na území každej mestskej časti bude predmetom riešenia prostredníctvom všeobecne 
záväzného nariadenia príslušnej mestskej časti. 
 
Jednotný prístup 
Dnes na území mesta Bratislava môžete zaparkovať na rôznych miestach, ktoré sú spravované rôz-
nymi prevádzkovateľmi. A podľa toho sa aj líšia pravidlá, ktoré sú u každého odlišné. Tu teda platí, 
že na parkovacom mieste vedľa toho môjho alebo o ulicu ďalej už platia iné pravidlá ako na mies-
te, kde aktuálne stojím. Tieto rozdiely prinášajú zmätok nielen pre návštevníkov mesta, ale aj pre 
samotných obyvateľov. Snahou parkovacej politiky je zavedenie jednotných pravidiel tak, aby bez 
ohľadu na mestskú časť som parkoval za rovnakých základných podmienok. Parkovacia politika 
musí reflektovať aj drobné špecifiká každej mestskej časti, vďaka čomu sa návrh jednotnej parko-
vacej politiky stáva ťažkým orieškom na rozlúsknutie. 
 
Kontrola kladie dôraz na rýchlosť 
Pri parkovaní je jednou z najdôležitejších častí enforcement – kontrola parkujúcich vozidiel a ich 
platieb parkovného. Skúsenosti zo Slovenska ako aj zahraničia hovoria o nutnosti adekvátneho 
výkonu kontroly na území s regulovaným parkovaním, inak zavedenie systému neprinesie očaká-
vané výsledky. Rozdiel medzi viacerými mestami SR či ČR a zahraničím je v spôsobe regulácie ve-
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rejného priestoru, rýchly a vysoký postih za parkovanie mimo vyznačených miest či parkovania bez 
úhrady parkovného. V Bratislave až príliš často vidíme vozidlá parkujúce mimo vyznačených miest 
so zapnutými výstražnými svetlami, výnimkou nie je takýto spôsob parkovania v BUS pruhoch, 
v križovatkách či priamo v jazdných pruhoch bez záujmu policajného zboru. Preto pri návrhu par-
kovacej politiky zohráva hlavnú úlohu kontrola a jej efektivita.  

 
obr. 4 -> dnes sa v Bratislave parkuje skutočne všade 

 
Zo známych systémov prevádzkovaných tak na Slovensku ako aj v zahraničí bola vybraná alternatí-
va kontroly evidenčných čísiel vozidiel (EČV). Prvým dôvodom je nastavenie platieb elektronickým 
spôsobom, pri ktorom sa EČV používa ako identifikátor vozidla, ďalšími dôvodmi sú jednoduchosť 
a rýchlosť kontroly prostredníctvom adekvátnych technických prostriedkov. Efektivita kontroly je 
zvyšovaná aj nasadením vozidiel s automatickým systémom kontroly EČV a ich vyhodnotením. Ne-
zanedbateľnou súčasťou je aj minimalizácia možností narušenia systému napr. sfalšovaním rezi-
denčnej karty, ktorá v takto nastavenom systéme bude slúžiť iba výhradne ako doklad, základom je 
totiž elektronický údaj v databáze prevádzkovateľa parkovania. Systém týmto umožňuje znížiť ná-
klady na tlač rezidenčných kariet, ktoré nemusia niesť ochranné prvky. 
 
Ďalšie opatrenia 
Spolu s aplikáciou parkovacej politiky je nutné paralelne rozbehnúť celý rad ďalších opatrení tak, 
aby sa dosiahol požadovaný efekt. Ako základ systému je nutné vybudovať systém záchytných par-
kovísk na okraji mesta napojených na systém verejnej dopravy (P+R). V Bratislave má okrem vyty-
povaných a v súčasnosti už riešených lokalít pomôcť pri hľadaní ďalších možností vyhľadávacia 
štúdia, ktorá bude zverená prevádzkovateľovi parkovacieho systému.  
Zavedením regulovaného parkovania prenesieme časť dopravnej práce na verejnú dopravu, ktorá 
musí byť pripravená zvládnuť túto úlohu a tak dôležitou súčasťou samotnej prípravy parkovacej 
politiky musí byť návrh posilnenia hromadnej dopravy v častiach, ktoré aktuálne kapacitne nepo-
stačujú alebo ich kapacita je takmer naplnená. Nakoľko je veľmi vhodné zabezpečiť najefektívnej-
šiu organizáciu verejnej dopravy na území mesta, túto úlohu musí riešiť organizátor verejnej do-
pravy, v našom prípade Bratislavská Integrovaná Doprava a.s.  
Pre obyvateľov mesta je však potrebné zabezpečiť aj iné alternatívy. V posledných dvoch rokoch 
mesto prijalo politiku na rozširovanie podpory cyklodopravy na území mesta a na postupný nárast 
počtu a dĺžky cyklochodníkov. Mesto aktuálne pripravuje aj projekt bike-sharingu (požičovne bicyk-
lov) a car-sharingu (zjednodušená požičovňa áut), ktoré majú prispieť k zlepšeniu mobility obyva-
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teľov a návštevníkov mesta a zároveň ponúknuť alternatívu pre občasných používateľov motoro-
vých vozidiel. 
Mesto Bratislava nedávno spustilo aj aplikáciu známu ako „zvez suseda“, ktorá je zameraná na car-
pooling, nakoľko prieskumami sa zistil koeficient vyťaženia osobných motorových vozidiel 
v dopravnom prúde 1,2 osoby a nižší. 
 
Ideme na to 
Najaktívnejšia mestská časť Bratislavy – Nové Mesto už túto jar uvedie nové pravidlá do života 
v pilotnej zóne, ktorá sa nachádza v okolí zimného štadióna. Obyvatelia tejto zóny trpia pod ťar-
chou záplavy parkujúcich vozidiel pri organizácii zápasov na zimnom štadióne alebo na niektorom 
z priľahlých športovísk. Zrekonštruovaný zimný štadión pritom ponúka parkovanie v podzemnej 
garáži s kapacitou 365 statí, ktoré je ale spoplatnené a tak väčšina návštevníkov zápasov parkuje 
rôzne v okolí.  
Mestská časť Staré Mesto vypísala verejnú súťaž na prevádzkovateľa zóny regulovaného parkova-
nia, ktorý bude pôsobiť vedľa aktuálneho prevádzkovateľa – Bratislavskej parkovacej spoločnosti. 
Ďalšie mestské časti Ružinov a Petržalka sa pripravujú na návrhy zón vo svojich mestských častiach. 
Hlavné mesto má za úlohu do začiatku leta prostredníctvom súťaže vybrať dodávateľa technológií 
pre výber a kontrolu parkovného a evidenciu a tlač rezidenčných kariet, úpravu štatútu hlavného 
mesta v smere delegovania kompetencií mestským častiam a prípravu celomestského všeobecné-
ho záväzného nariadenia, ktoré by v základoch upravovalo parkovanie v Bratislave. Bratislava a jej 
obyvatelia už nutne potrebujú riešenie v oblasti parkovania. 
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4. Cezhraničný prieskum mobilitného správania sa obyvateľov. 
Bystrík Bezák,  prof. ,  Ing.,PhD.,  Stavebná fakulta STU v Bratislave  

 

10 Úvod 

V súčasnosti sa spracováva dopravný model cezhraničného regiónu pre stredné 
Podunajsko [1], ktorý zahŕňa prihraničné regióny stredoeurópskych krajín Česka, Maďarska, 
Rakúska a Slovenska. Podnet na jeho spracovanie vznikol z nedostatku potrebných údajov 
a informácií o súčasnom stave medzioblastných prepravných vzťahov v tomto cezhraničnom 
území, kde neustále narastajú objemy osobnej aj nákladnej dopravy, ktoré si vyžadujú 
adekvátnu dopravnú infraštruktúru, ale aj spoľahlivý nástroj pre operatívne riadenie a 
dlhodobý odhad vývoja dopravných procesov v tomto citlivom území.  

Počiatočným zámerom riešiteľov bolo vytvoriť multimodálny cezhraničný dopravný 
model z dostupných národných dopravných modelov dotknutých krajín s využitím existujúcej 
databázy údajov a spracovaných podkladov. Ako sa však postupne ukázalo, rozsah a kvalita 
dostupných modelov a disponibilných vstupných údajov v jednotlivých krajinách bola veľmi 
rôznorodá, nekompatibilná a reprezentujúca predovšetkým prejavy „vnútronárodných“ 
dopravných nárokov, kde absentovali  údaje o cezhraničných mobilitných charakteristikách. 

Z týchto dôvodov vznikol nový projekt BRAWISIMO (Región BRAtislava WIen: ŠtúdIe 
MObilitného správania) [2], ktorého cieľom je získať pre vybranú časť modelového územia 
riešeného regiónu špecifické charakteristiky mobilitného správania sa obyvateľstva, 
nevyhnutné pre korektné modelovanie dopravy  v tomto cezhraničnom území.  

 

11 Dôvody pre realizáciu prieskumu 

Riešené územie (obr. č. 1) projektu „Dopravný model VKM AT_SK_HU_CZ“ [1] zahŕňa 
asi 5,5 milióna obyvateľov a patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce cezhraničné regióny 
v Európe. Hlavnými hnacími faktormi sú značný hospodársky a vedecko-výskumný potenciál, 
dostatok kvalifikovaných ľudských zdrojov a pomerne dobrá dopravná infraštruktúra na výz-
namných kontinentálnych trasách. Otvorenosť schengenského priestoru a blízkosť hlavných 
miest dvoch susedných krajín modelového územia projektu, Bratislavy a Viedne, akcelerujú 
tlak na premiestňovanie osôb a tovarov, a tým aj požiadavky na monitorovanie prepravných 
procesov a ich analýzu, ako aj potrebu modelovania výhľadových nárokov cezhraničnej do-
pravy, ktorá neustále narastá. Toto je cieľom projektu VKM [1], ktorý má umožniť modelovať 
dopravné procesy všetkých druhov dopravy na spojitej komunikačnej sieti v danom modelo-
vom území.  

K tomu, aby bolo možné usmerňovať narastanie dopravy environmentálne šetrnou 
a udržateľnou formou, je potrebná starostlivá príprava plánovacích rozhodnutí, či už 
z hľadiska budovania infraštruktúry alebo organizačnej povahy a to s ohľadom na všetky dru-
hy dopravy. Tieto plánovacie rozhodnutia sú nutné preto, aby bolo možné z hľadiska budúcich 
ekonomických a a ekologických požiadaviek primerane vybudovať aj potrebnú dopravnú in-
fraštruktúru a vytvoriť aj náležitú organizáciu všetkých druhov dopravy.  

Pri príprave týchto plánovacích rozhodnutí, je potrebné mať k dispozícii údaje 
o doprave a mobilite obyvateľov v rámci jednotlivých regiónov, ale aj o cezhraničnej doprave. 
Údaje v konečnom dôsledku slúžia k príprave podkladov pre rozhodovanie o plánovaní do-
pravno-organizačných a stavebných opatrení pre dané územie. V súčasnej dobe nie sú k dis-
pozícii aktuálne  kompatibilné údaje o dopravnom dopyte a mobilite,  ktoré zahŕňajú celú rie-
šenú oblasť. Najmä na Slovensku nebol už aspoň 30 rokov – aj napriek viacerým snahám v 
posledných rokoch – vykonaný žiadny rozsiahlejší mobilitný prieskum pre modelovanie do-
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pravy. Je to tiež spôsobené aj tým, že doposiaľ nebola k dispozícii vhodná metodika pre prie-
skumy mobilitného správania sa obyvateľstva na Slovensku. 

 

Obr.1  Modelové územie projektu VKM AT_SK_HU_CZ 

 

12 Zameranie projektu BRAWISIMO 

Projekt BRAWISIMO je zameraný na vybranú oblasť modelového územia projektu VKM 
AT_SK_HU_CZ, ktorá reprezentuje územie východného Rakúska so spolkovými krajinami Vie-
deň, Dolné Rakúsko a Severný Burgenland  (2,5 mil. obyvateľov) a územia Bratislavského 
(BSK) a Trnavského samosprávneho kraja (1,2 mil. obyvateľov) na Slovensku, ktorých popu-
lácia má spoločne asi 3,7 mil. obyvateľov. Ich regionálne centrá – hlavné mestá krajiny – ležia 
vo vzdialenosti cca 65 km a tvoria spoločne rastúci dynamický hospodársky priestor, ktorý 
dostal názov Región Twin-City. 

Cieľom projektu BRAWISIMO je pripraviť a zabezpečiť pre celý Región Twin-City aktuálne a 
kompatibilné dáta o mobilite a doprave a poskytnúť ich k dispozícii pre širokú škálu aplikácií, 
ktoré umožnia najmä: 
 Analýzu a monitorovanie vývoja dopravy a mobility, ako aj vplyv na dopravu, životné pro-

stredie a bezpečnosť; 

 Hodnotenie dopravnopolitických opatrení z hľadiska ich relevantnosti, udržateľnosti a 
únosnosti životného prostredia; 

 Zvýšenie kvality existujúcich a vznikajúcich dopravných modelov (napr. pre Dopravný  
model AT-SK, ako súčasti projektu BRAWISIMO); 

 Výskum mobility a sociálnych aspektov. 

Zapojením  potenciálnych používateľov dát z oboch krajín, možno zabezpečiť rozsiahle 
využívanie údajov v oboch krajinách.  
 

13 Predpoklady pre realizáciu prieskumu 

V súčasnosti je Dopravný model AT-SK [1] vo fáze spracovania. Jeho cieľom je v prvom 
kroku vytvoriť intermodálny dopravný model dopytu pre individuálnu motorizovanú a 
verejnú hromadnú dopravu pre región Twin-City. Verejná hromadná doprava zahŕňa 
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autobusovú, trolejbusovú (v Bratislave), električkovú, mestskú a prímestskú dráhu S-Bahn (vo 
Viedni) a ostatnú železničnú dopravu. V ďalších krokoch boli postupne do dopytového 
dopravného modelu zahrnuté oblasti západného Maďarska (2011) a južnej Moravy (2012), 
ktoré sú v súčasnom období vo fáze spracovania vstupných údajov a nie sú zahrnuté do 
projektu BRAWISIMO. Jedným z najdôležitejších účinkov projektu BRAWISIMO bude 
poskytnutie získaných výsledkov z prieskumu mobilitného správania sa obyvateľov pre 
Dopravný model AT-SK vo forme  aktuálnych mobilných dát, čím sa zlepší jeho kvalita a tým aj 
jeho možnosti využitia pre korektné modelovanie dopravy v riešenom území. 

Základným východiskom pre plánované prieskumy BRAWISIMO je metodika, ktorá bola 
vypracovaná v Rakúsku v rámci výskumnej úlohy KOMOD (koncepčná štúdia - Mobilitné dáta 
pre Rakúsko) [3]. Cieľom bola obsahová a metodická príprava pre národný prieskum mobility 
v Rakúsku, kde sa ostatný porovnateľný celorakúsky prieskum uskutočnil ešte v r. 1995. Práce 
v teréne pre tento prieskum sú naplánované na roky 2013/2014 a predpokladá sa, že sa ním 
získa  reprezentatívna vzorka pre Rakúsko.  Výsledky národného rakúskeho prieskumu 
mobility budú slúžiť ako: 

 informácie k dopravno-politickému rozhodovaciemu procesu,  

 zdroj aktuálnych dát pre mobilitné anlýzy,  

 kalibráciu rakúskych modelov pre jednotlivé spolkové krajiny.  

Rakúske spolkové ministerstvo dopravy výberovým konaním zabezpečuje dodávateľa 
pre národný prieskum mobility na vzorke cca 14 tisíc respondentov. Pre rakúsku časť 
modelového územia Twin-City to znamená cca 4000 respondentov. Táto vzorka je pomerne 
malá pre reprezentatívne zobrazenie podrobných dopravných vzťahov na regionálnej úrovni či 
cezhraničných medzioblastných vzťahov. V tomto prieskume by pochopiteľne úplne chýbal 
vplyv slovenského obyvateľstva. Tieto nedostatky však možno prekonať, vykonaním 
paralelných prieskumov v rámci projektu BRAWISIMO, za predpokladu použitia 
štandardizovanej metodiky.  

V rámci projektu KOMOD  bol vypracovaný manuál pre prieskum mobility, ktorý 
stanovuje obsahový a metodický rámec pre plánovaný prieskum. Príručka KOMOD obsahuje 
štandardizovaný návrh a postup vykonania mobilitných prieskumov na vysokej kvalitatívnej 
úrovni. Tento manuál bude použitý v zmysle efektívnej aplikácie, ako kvalitatívny a metodický 
štandard pre plánované uskutočnenie prehlbujúceho mobilitného prieskumu pre rakúske 
obyvateľstvo a slúži aj ako východisko pre vykonanie prieskumov v rámci projektu 
BRAWISIMO na Slovensku. Katedra dopravných stavieb STU v Bratislave vykonala v rámci 
svojich výskumných aktivít v priebehu ostatných rokov niekoľko čiastkových prieskumov 
mobility v rôznych mestách Slovenska. Skúsenosti z realizácie týchto prieskumov budú využité 
pri adaptácii metodiky KOMOD pre špecifické podmienky Slovenska; jednak z dôvodov 
bežných národných rozdielov, ale tiež niektorých chýbajúcich predpokladov, akým je napr. 
národný register obyvateľstva, ktorý sa v Rakúsku využíva pre stanovenie reprezentatívnej 
náhodnej vzorku domácnosti, ktoré majú byť v prieskume oslovené. 

 Naposledy bol takýto čiastkový prieskum uskutočnený aj v rámci projektu Dopravný 
model VKM AT-SK. Rozsah týchto prieskumov čo do počtu otázok i počtu respondentov 
(rádovo stovky) slúžili len na overenie niektorých základných premenných pri tvorbe tzv. 
územných generelov dopravy na miestnej úrovni, avšak neumožňoval plnohodnotné 
odvodenie všetkých potrebných parametrov funkcií pre dopravné modelovanie pre tvorbu 
dopravných koncepcií a stratégií rozvoja dopravnej infraštruktúry na národnej úrovni. Tieto 
dopravné modely umožnia stanovenie potenciálnych účinkov rôznych dopravno-inžinierskych 
opatrení a pre prípravu prognóz vývoja dopravy. Predstavujú tak nevyhnutný podklad pre 
prípravu fundovaných rozhodnutí v oblasti dopravnej politiky.  
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14 Druhy plánovaných prieskumov 

V rámci prieskumov mobilitného správania sa obyvateľov v riešenom území projektu 
BRAWISIMO sa plánujú uskutočniť nasledovné prieskumy: 

 Základný dotazníkový prieskum mobility v záujmovom území Twin City, (zvlášť v Rakúsku 
a na Slovensku, ale s jednotnou metodikou KOMOD) 

 Prieskum cezhraničnej dopravy – sčítanie a dopytovanie na hraničných priechodoch  
všetkých druhov osobnej dopravy medzi Rakúskom a Slovenskom  

 Prehlbujúci dotazníkový prieskum dopravného a mobilitného správania sa obyvateľov 
(zvlášť v Rakúsku a na Slovensku, ale s jednotnou metodikou KOMOD) 

Pre základný dotazníkový prieskum mobility v Rakúsku bola v území Twin-City 
stanovená veľkosť vzorky v kombinácii s rakúskym národným prieskumom mobility na (obr. 
č.2). Celý národný prieskum mobility v Rakúsku bude pozostávať so 14.000 interview, z čoho 
4.000 sa uskutoční na rakúskom území Twin-City. V rámci projektu BRAWISIMO bude táto 
vzorka rozšírená o ďalších 10.000 respondentov, čím bude na rakúskom území Twin-City k 
dispozícii celkovo 14-tisícová vzorka.  Na slovenskej časti riešeného územia projektu 
BRAWISIMO je žiaduce uskutočniť celkovo až 17.000 rozhovorov – aj vzhľadom na 
neexistenciu žiadnych relevantných dát z minulosti.  

 
Obr.2  Skladba vzorky pre dotazníkový prieskum mobility v záujmovom území Twin City 

Prieskum cezhraničnej dopravy – sčítanie a dopytovanie na hraničných priechodoch  
všetkých druhov osobnej dopravy sa uskutoční na všetkých hraničných priechodoch medzi 
Rakúskom a Slovenskom. Sčítanie sa uskutoční na cestách a diaľniciach, vo vlakoch 
a autobusoch verejnej pravidelnej dopravy, lodiach (kompe) a na chodníkoch či trasách pre 
nemotoristickú dopravu počas vybraných pracovných dní a cez víkend. Okrem záznamu počtu 
premiestňovaných osôb sa súčasne bude uskutočňovať opytovanie premiestňovaných osôb. 
Tento prieskum bude slúžiť na stanovenie počtu osôb prechádzajúcich spoločnou hranicou 
a pre zistenie špecifických charakteristík  (napr. zdroja a cieľa cezhraničnej cesty) a motivácie 
pre ich cezhraničné premiestňovanie. 

Prehlbujúci dotazníkový prieskum dopravného a mobilitného správania sa obyvateľov 
sa uskutoční na vybranej vzorke 250 osôb zvlášť v Rakúsku a  na rovnakej vzorke aj na 
Slovensku, ale s jednotnou metodikou KOMOD. Výber osôb sa vykoná zo získaného súboru 
osôb zistených opytovacím prieskumom počas cezhraničného sčítania dopravy na hraničných 
priechodoch. Účelom prieskumu je overiť údaje a  špecifické charakteristiky, získané v hore 
uvedených dvoch prieskumoch. 

 

15 Záver 
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Zber dát z projektu BRAWISIMO bude mať aj bez použitia do Dopravného modelu AT-
SK priame využitie pre celý rad aplikácií, najmä ako základ pre regionálne a nadregionálne 
plánovanie a stratégie, pretože im poskytne získané aktuálne dáta (na rozdiel od 
modelovaných hodnôt z dopravných modelov).  V čase podania žiadosti o schválenie projektu 
Dopravný model AT-SK, sa neplánovala ani nepripravovala realizácia mobilitného prieskumu 
tak v Rakúsku, ako aj na Slovensku a preto sa nedalo vopred posúdiť, či sa v dohľadnej dobe 
vôbec nejaký mobility prieskum pre modelové územie projektu VKM AT-SK uskutoční. Z tohto 
dôvodu a predovšetkým, ako sa ukázalo pre akútny nedostatok vierohodných vstupných 
údajov sa v rámci projektu VKM AT-SK potom musel uskutočniť cielený dopravno-
sociologický  vo vybraných mestách na Slovensku. Jeho rozsah bol však vzhľadom na finančné 
možnosti veľmi malý (asi 900 respondentov) a ešte nemohol využiť harmonizovanú metodiku 
prieskumu KOMOD.  

V súčasnosti sa pripravuje „Dopravný model Slovenska“ a rovnako aj „Dopravný generel 
hl. mesta SR Bratislavy“, pre ktoré bude tiež ako metodický podklad prieskumov mobility 
využitá adaptovaná metodika prieskumov KOMOD. Výhodou postupu podľa jednotnej 
metodiky prieskumov bude jedinečná možnosť využívať získané mobilitné dáta na urbánnej, 
regionálnej, celoštátnej aj cezhraničnej úrovni. Bezpochyby to prispeje k väčšej flexibilite 
vzájomného využitia získaných mobilitných údajov pre rôzny rozsah modelovania dopravných 
procesov v riešenom území. Je možné ďalej tiež predpokladať, že túto metodiku využijú aj 
ďalší partneri projektu VKM (HU/CZ), čo umožní získať kompatibilný súbor vstupných údajov 
pre modelovanie dopravy v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom stredoeurópskom priestore.  

To môže zvýšiť nielen kvalitu funkčných dopravných modelov v jednotlivých 
partnerských krajinách, ale aj úroveň cezhraničného modelovania dopravných procesov pre 
bežný život ale tiež pre špecifické dopravné situácie a prírodné udalosti. Možno preto 
očakávať, že politická a odborná akceptácia cezhraničného dopravného modelu, ako 
plánovacieho nástroja  sa výrazne zvýši, ak budú jeho výsledky vychádzať z aktuálnych a 
podrobných mobilitných údajov, ktoré budú detailnejšie zahŕňať aj cezhraničnú dopravu. 

Príspevok bol napísaný v rámci projektov  „VKM Dopravný model“ ITMS 00043 a 
„BRAWISIMO“ ITMS 00127 financovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 „Creating the Future“ [1,2], spracovávaných v rámci 
Centra Excelentnosti SPECTRA: Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej 
ekonomiky, ITMS 26240120002, podporovaného Operačným programom ERDF Výskum & 
Vývoj [4].  
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V. ŘEŠENÍ KŘIŽOVATEK V MĚSTSKÝCH AGLOMERACÍCH 

1. 20 let preference tramvají světelnou signalizací v Praze. 
Ing. Jan Adámek,  Technická správa komunikací hlavního města Prahy –  Úsek dopravního 
inženýrství,  tel.  724 216 935, email jan.adamek@tskpraha.cz  

 

Abstrakt 

Preference tramvají světelnou signalizací znamená přednostní volbu a prodlužován signálu 
volno jedoucími tramvajemi v jejich prospěch. V Praze je zaváděna od roku 1993. 

Preferencí světelnou signalizací se stal provoz tramvají plynulejší a rychlejší, pro řidiče 
příjemnější, pro cestující atraktivnější, pro dopravce energeticky úspornější, snížil se rozptyl 
jednotlivých zdržení, byla zkrácena hlavně delší zdržení, u větvení výběr volna do různých 
směrů podle pořadí přijíždějících tramvají, a proto největší pokles zdržení na složitých 
křižovatkách s větvením tratí. Toto vše má příznivý vliv na pravidelnost. Zkušenosti z 
křižovatek se zavedenou preferencí přitom ukazují, že při vhodném návrhu řídicí logiky nemá 
ani vysoká míra preference obecně významnější negativní vliv na plynulost ostatního provozu. 
Dosavadní zkušenosti s preferencí rovněž nepotvrzují názory některých dopravních 
odborníků, podle nichž preference MHD světelnou signalizací výrazně snižuje kapacitu 
křižovatek, způsobuje na některých místech nadměrné fronty vozidel a že tudíž zhoršuje 
dopravní poměry ve městě.  

Twenty years of traffic signal priority for trams in Prague 

Tram priority at traffic lights means means the preferred choice and prolongation of green 
signal in favour of trams. In Prague, implemented since 1993. 

Tram traffic became with traffic signal priority smoother and faster, more comfortable for the 
driver, attractive for passengers, for carrier energy more efficient, was reduced the variance of 
delay, was reduced mainly longer delays, the selection of branching off in different directions 
in the order of arriving trams, and therefore largest decrease delays at intersections with 
complex branching lines. All this has a positive effect on regularity.The experience of the 
junctions with established priority indicate that, with the proper design of control logic does 
not have a high degree of priority generally significant negative impact on the flow of other 
traffic. Experience with priority also does not support views of some transport experts, 
according to which traffic light priority for public transport significantly reduces the capacity 
of junctions, causing in some places excessive queues of vehicles and therefore worses traffic 
situation in the city. 

 

 

Provoz MHD je více či méně ovlivňován a rušen intenzívní automobilovou dopravou v zásadě 
třemi způsoby: 

1.  jízdou vozidel MHD v kolonách automobilů, 

2. dáváním přednosti při vyjíždění z vedlejších vjezdů neřízených křižovatek a 

3. zastavováním a zdržováním se před světelnou signalizací. 

Proto je v preferenci MHD světelnou signalizací významný potenciál pro zlepšení a zrychlení 
provozu MHD. 

Dle „Technických podmínek TP81 – Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení 
provozu na pozemních komunikacích (2006) Preference MHD světelnou signalizací znamená 
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přímé ovlivňování světelné signalizace jedoucími vozidly MHD v jejich prospěch, tzn. možnost 
přednostní volby a prodlužování signálu volno jedoucími vozidly MHD v reálném čase podle 
jejich aktuálních nároků tak, aby tato vozidla mohla projet světelně řízenou křižovatkou pokud 
možno bez zastavení nebo alespoň s minimálním zdržením. Při této preferenci se rozlišují dva 
typy: absolutní a podmíněná preference. (Podle některých názorů se mají preferovat pouze 
zpožděná vozidla. To však ve smyslu této definice není preference, nýbrž pouze vyrovnávání 
zpoždění, a pro nezpožděná vozidla nemá žádný efekt). 

Na SSZ s jednoduššími dopravními poměry lze dosáhnout absolutní preference, na složitějších 
křižovatkách alespoň podmíněné preference. 

Absolutní preference znamená zcela plynulý průjezd na světelně řízené křižovatce, bez 
zastavování a zdržení před signálem stůj, téměř všem vozidlům MHD (kromě příjezdu více 
vozidel najednou).  

Podmíněná preference znamená, že některá vozidla MHD budou zastavena a zdržena signálem 
stůj, ale umožní alespoň výrazný pokles zdržení a počtu zastavení vozidel MHD před SSZ ve 
srovnání s řízením bez preference. 

Základním technickým předpokladem jsou mikropočítačové řadiče s možností volně 
programovatelné řídicí logiky.  

Druhým technickým předpokladem je možnost přihlašování a odhlašování požadavků vozidel 
MHD na signál volno, tzv. detekce.  

Dalšími předpoklady jsou vůle preferenci zavádět („musí se chtít“) a potřebné know-how 
(„musí se to umět“), neboť projektování řídicí logiky pro preferenci je věc značně složitá. 

Podmínkou účinné preference je co možná největší časový předstih nároků vozidel MHD před 
příjezdem ke stopčáře, aby řadič stačil na nároky vhodně zareagovat. Zkušenosti ukazují, že 
optimální časový předstih přihlášení je 30 až 40 sekund. Proto je žádoucí umísťovat 
přihlašovací detektory ve větších vzdálenostech před stopčárami; obvyklé jsou vzdálenosti 
200 až 350 metrů, v potřebných případech až 500 metrů. U zastávek MHD situovaných těsně 
před křižovatkami se potřebného časového předstihu nároku může výhodně dosáhnout 
zastávkovými pobyty, takže přihlašovací detektory mohou být umístěny před vjezdy do 
zastávek. 

 

Preference tramvají v Praze a její dosahované efekty  

Preference tramvají světelnou signalizací je v Praze postupně zaváděna od roku 1993. K 

datu 31. 12. 2012 byla preference tramvají zavedena na 162 místech, což představuje 68 

% z celkového počtu 238 SSZ na pražské tramvajové síti. Na 60 křižovatkách s jednoduš-

šími dopravními poměry je naprogramována preference absolutní, na ostatních místech 

preference podmíněná. Preference tramvají je součástí dynamického řízení křižovatek 

světelnou signalizací.  

 

Na SSZ s preferencí tramvají se dosahuje celkového průměrného poklesu zdržení tramvají 
před světelnou signalizací o 50 až 80 % (a z toho na SSZ s absolutní preferencí až o 95 - 
100 %) ve srovnání s původním stavem - s řízením bez preference. Tohoto zlepšení se dosáhlo 
i při relativně vysokých intenzitách tramvajové dopravy, neboť na pražských tramvajových 
tratích obvykle projíždí ve špičkových obdobích 30 až 80 tramvají za hodinu (v obou směrech 
celkem) a na klíčových křižovatkách až 120-135 tramvají za hodinu (ve všech směrech cel-
kem). 
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Tyto výsledky názorně dokumentují, že při vhodném návrhu světelné signalizace je možné 
výrazně a účinně preferovat provoz tramvají i v tak místně rozdílných a komplikovaných do-
pravních poměrech, jaké existují na pražské tramvajové i komunikační síti. 

Preferencí se stal provoz tramvají: 

 pro všechny plynulejší a rychlejší 

 pro řidiče příjemnější 

 pro cestující atraktivnější 

 pro dopravce energeticky úspornější 

 snížil se rozptyl jednotlivých zdržení 

 byla zkrácena hlavně delší zdržení 

 u větvení výběr volna do různých směrů podle pořadí přijíždějících tramvají  

 proto největší pokles zdržení na složitých křižovatkách s větvením tratí 

 to vše má příznivý vliv na pravidelnost 

Na křižovatkách, kde se tramvajové tratě větví do více směrů, jsou při dynamickém řízení s 
preferencí signály volno pro tramvaje jedoucí do různých směrů vybírány podle možností v 
takovém pořadí, v jakém tramvaje přijely ke křižovatce. Tím se významně omezilo vzájemné 
zdržování tramvají, jejich shlukování před křižovatkami a až na výjimky se vyloučilo zdržení 
přesahující délku cyklu řízení. 

Dynamickým řízením se podstatně snížil i rozptyl jednotlivých zdržení a zároveň byla 
minimalizována především delší zdržení, což má příznivý vliv na pravidelnost tramvajového 
provozu.   
 

Dosahované výsledky zároveň potvrzují dva známé jevy, prověřené již dříve v zahrani-
čí: 

(1) Pokud v důsledku přetížení komunikační sítě nelze zvýšit plynulost automobilové dopra-
vy (protože automobilů jezdí již tolik, že se na komunikační síť - především na křižovatky 
- prostě všechny v potřebný čas nevejdou, a tak se stále častěji zdržují samy mezi sebou), i 
v podmínkách tohoto přetížení lze preferencí zvýšit plynulost alespoň vozidel MHD.  

(2) Účinné preference lze dosáhnout i za stavu, kdy vozidla MHD - v tomto případě tramvaje - 
jezdí na společných jízdních pruzích s automobilovou dopravou. Nepotvrzuje se názor 
rozšířený u části dopravních odborníků, že vozidla MHD lze preferovat pouze za situace, 
pokud jezdí na vyhrazených jízdních pruzích nebo na vlastních tělesech.  

 

Preference tramvají a automobilová doprava 

Praxe potvrdila teoretický předpoklad, že navrhovaná co nejvyšší možná míra preference je v 
pražských dopravních poměrech akceptovatelná i pro automobilovou dopravu. Zkušenosti z 
křižovatek se zavedenou preferencí přitom ukazují, že při vhodném návrhu řídicí logiky nemá 
ani vysoká míra preference obecně významnější negativní vliv na plynulost ostatního pro-
vozu.  

Dosavadní zkušenosti s preferencí rovněž nepotvrzují názory některých dopravních odborní-
ků, podle nichž preference MHD světelnou signalizací výrazně snižuje kapacitu křižovatek, 
způsobuje na některých místech nadměrné fronty vozidel a že tudíž zhoršuje dopravní pomě-
ry ve městě.  



127 

Preference tramvají až na výjimky kapacitu křižovatek pro automobilovou dopravu ve srov-
nání s původním řízením bez preference nesnižuje. Díky dynamickému řízení nyní projede 
křižovatkami i při preferenci tramvají obvykle více automobilů, než tomu bylo při původním 
řízení pevnými programy bez preference (jak potvrzují dopravní sčítání dotčených křižova-
tek). 

Je třeba si uvědomit, že preference tramvají není příčinou problémů automobilové dopravy, 
nýbrž že automobilová doprava je příčinou problémů provozu tramvají a že případné omezo-
vání preference tramvají ve prospěch automobilů plynulost automobilového provozu v Praze 
nezvýší a fronty vozidel neodstraní ani nezmírní.  

Požadavky na omezování preference tramvají zdůvodňované přetížením křižovatek a frontami 
automobilů je proto žádoucí zásadně odmítnout. V opačném případě by mohlo dojít k 
absurdní situaci, že nebude žádná další preference zaváděna a preference již zavedená bude 
rušena, neboť pokud se bude automobilový provoz v Praze i nadále zvyšovat, bude 
přetížených křižovatek přibývat, doba přetížení se bude prodlužovat a fronty vozidel budou 
narůstat.  

Přetěžování křižovatek a fronty automobilů by měly být naopak pádným argumentem pro co 
nejvyšší a nejúčinnější preferenci vozidel MHD.  
 
 
SSZ na tramvajové síti 2012.xlsx 
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2. Nová metodika stanovení intenzity generované dopravy. 
Ing. Jan Martolos,  EDIP s .r.o.;  Ing.  arch. Veronika Šindlerov á,  DHV CR spol.  s r.o.  

 

Anotace 
Na začátku letošního roku vyšla kniha „Metody prognózy intenzit generované dopravy“, která  
obsahuje metodiku certifikovanou (schválenou) Ministerstvem dopravy ČR. Metodika dává 
návod jak odhadnout intenzitu dopravy, kterou vyvolá výstavba objektu, souboru staveb, 
areálu nebo například celé nové části sídla, a to s jakýmkoli způsobem využití. Metodika se 
soustředí zejména na bytové a obchodní areály, ale se stejnou mírou podrobnosti se zabývá 
také ostatními způsoby využití a druhy zástavby jako například objekty pro administrativu a 
správu, školství, zdravotnictví, kulturu, ubytování, sport a v neposlední řadě také výrobními a 
skladovými objekty, logistickými areály ad.. Metodika, která bude nakonec vybavena i 
softwarovým nástrojem pro její pohodlnější aplikaci v každodenní praxi, je určena jednak 
dopravním inženýrům a ostatním odborníkům v plánování a projektování dopravních staveb, 
ale také všem urbanistům a specialistům na územní plánování, architektům a projektantům 
pozemních staveb.  
 
Úvod 
Kvalitní řešení dopravních systémů obcí, měst i krajů je nezbytnou součástí územního 
plánování, urbanismu i vlastního navrhování a projektování staveb. Kvalitní, správně navržený 
a adekvátně kapacitní dopravní systém iniciuje a podmiňuje rozvoj území. Pro správný návrh 
dopravních sítí je nutné znát předpokládané budoucí požadavky na využití jednotlivých částí 
systému. Jeden z důležitých vstupních údajů pro prognózu dopravy v širším území je (kromě 
konfigurace a parametrů komunikační sítě) odhad intenzity dopravy generované územím 
navrhovaným pro určitý způsob a intenzitu využití a konkrétní typ zástavby. 
Stanovení dopravní produktivity (resp. atraktivity) území je jednou ze základních úloh při 
prognóze a modelování dopravy. 
Dopravně inženýrské posouzení je prováděno v několika navazujících krocích: 

 analýza současného stavu, 

 prognóza intenzity nové (generované) dopravy, 

 prognóza intenzit celkové dopravy, 

 kapacitní posouzení, 

 doporučení k dopravnímu řešení. 

Metodika definuje postup k prognóze intenzity generované dopravy. 
Generovaná doprava, resp. intenzita generované dopravy je počet cest, který má jako zdroj (a 
nebo cíl) dané vymezené území, za jednotku času. 
Metodika se zaměřuje primárně na ta území vymezená danou funkcí a typem zástavby, které 
dlouhodobě představují největší zdroje dopravní zátěže a generují tak velké množství dopravy, 
přičemž u nich lze tento trend předpokládat i do budoucna. Jedná se tak především o území 
s převládajícím jedním využitím vykazující vysoké nároky na dopravní obslužnost, hlavně pak 
individuální automobilovou dopravou, jak osobní tak nákladní: velká obchodní zařízení, 
soustředěná obytná zástavba (individuální i hromadná), skladové a průmyslové areály, 
překladiště a nákladní logistické areály, sportovní areály, apod. 
Metodika je primárně určena k použití  v procesu územního plánování (zpracování územně 
plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů), navrhování a projektování 
staveb a při navrhování dopravní obsluhy území. 
Každá z úrovní územního plánování (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán, 
územní studie) představuje rozdílný soubor výchozích údajů o způsobu a intenzitě využití  
území, který charakterizuje a specifikuje plánovanou zástavbu a z ní vyplývající ukazatele a 
parametry pro stanovení intenzity generované dopravy. 
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Veškeré číselné hodnoty uvedené v metodice byly získány analýzou souboru dat z 
provedených dopravních průzkumů u již existujících objektů a areálů. Pokud má však 
zpracovatel prognózy k dispozici ověřené údaje vhodnější pro danou situaci, může je využít. 
 
Princip metodiky 
Metodika výpočtu intenzity generované dopravy je vytvořena tak, že: 

 hodnoty vstupující do výpočtu generované dopravy uvádí v intervalu (rozptyl hodnot), 
přičemž výběr konkrétní hodnoty z tohoto intervalu je závislý na předem definovaných 
ovlivňujících faktorech, 

 umožňuje výpočet na různých úrovních územně plánovací dokumentace resp. územně 
plánovacích podkladů, a přiměřeně také na úrovni navrhování a projektování staveb, a 
to v závislosti na množství a charakteru dostupných údajů o plánovaném (navrhova-
ném) využití daného území či pozemků, 

 řeší více druhů dopravy – nejprve definuje celkovou intenzitu generované dopravy a 
následně řeší dělbu přepravní práce (v závislosti na poloze objektu či celého území, je-
ho dostupnosti MHD, charakteru sídla a jeho urbanistické struktury apod.). 

Metodika je koncipována ve vzájemně navazujících krocích (viz obrázek 1). 
1. Volba území vymezeného danou funkcí a typem zástavby = přiřazení posuzovaného 

území (plochy)  vymezeného v konkrétní územně plánovací dokumentaci resp. územně 
plánovacím podkladu, návrhu nebo projektu stavby jedné (nebo více) funkčním kate-
goriím území a příslušnému typu zástavby. 

2. Výpočet hodnoty výchozího ukazatele území U charakterizujícího území vymezené da-
nou funkcí a typem zástavby z hlediska jeho přitažlivosti jako zdroje či cíle cest (počet 
obyvatel, počet zaměstnanců hlavní směny, m2 prodejní plochy apod.). 

3. Odhad intenzity generované dopravy (jako funkce parametru U), a to jako celková in-
tenzita cest bez ohledu na druh dopravy. Je nutné zohlednit faktory ovlivňující intenzi-
tu. 

4. Rozdělení celkové intenzity generované dopravy na její jednotlivé druhy (dělba pře-
pravní práce). 

5. Stanovení hodinové intenzity dopravy (pro kapacitní posouzení) aplikací variací inten-
zit dopravy (pokud je potřeba). 

 

 
volba území vymezeného danou funkcí a typem zástavby 

▼ 

výpočet hodnoty výchozího ukazatele území U 

▼ 

denní intenzita generované dopravy 

▼ 

dělba přepravní práce 

▼ 

intenzita jednotlivých druhů dopravy 

▼ 

variace intenzit dopravy – hodinová intenzita dopravy 

 

Obrázek 1: Postup výpočtu odhadu intenzity generované dopravy 
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Stanovení hodnot výchozího ukazatele území 
Výchozí ukazatel území 
Výchozí ukazatel území je účelovou jednotkou charakterizující daný funkční typ území a typ 
zástavby pro potřeby stanovení množství dopravy generované příslušným územím vymeze-
ným danou funkcí a typem zástavby. Území vymezené danou funkcí a typem zástavby je přitom 
území, v rámci něhož převládá podíl ploch určený pro konkrétní způsob využití (funkci) a typ 
zástavby, přičemž daný způsob využití a typ zástavby se pak převážně resp. výhradně podílejí 
na intenzitě generované dopravy takovým územím. Součástí území vymezeného danou funkcí a 
typem zástavby mohou být nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury, veřejných 
prostranství či zeleně a případný podíl ploch dalších funkcí sloužících však výhradně pro 
uspokojení potřeb daného území a tudíž bez vlivu na intenzitu generované dopravy tímto 
územím. 

Výchozí ukazatel území je v metodice volen s ohledem na obdobné účelové jednotky různých 
funkčních druhů staveb běžně užívané v urbanistické, územně plánovací, dopravně-
inženýrské a projekční praxi. Většina výchozích ukazatelů území vymezených danou funkcí a 
typem zástavby se tak například shoduje s účelovými jednotkami pro stanovení doporučených 
počtů odstavných a parkovacích stání dle ČSN 73 6110 [9]. 

Jednotky výchozího ukazatele území U pro jednotlivá území vymezená danou funkcí a typem 
zástavby jsou uvedeny v následující tabulce: 

označení 
území vymezené danou funkcí 

jednotka výchozího ukazatele území  
typ zástavby 

B ÚZEMÍ OBYTNÁ 

B1 individuální obytná zástavba (rodinné domy všech typů) 
počet rodinných domů / počet 
obyvatel 

B2 hromadná obytná zástavba (bytové domy, viladomy) počet bytů / počet obyvatel 

OV-O ÚZEMÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  - OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ 

OV-O1 supermarket / diskontní prodejna 

m2 prodejní plochy  

OV-O2 hypermarket 

OV-O3 nákupní hala - velkoplošná prodejna nepotravinářského zboží 

OV-O4 obchodní dům / nákupní (obchodní) centrum 

OV-O5 tržnice 

OV-A ÚZEMÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  - ADMINISTRATIVA A VEŘEJNÁ SPRÁVA 

OV-A1 administrativa a veřejná správa s malou návštěvností veřejnosti 
m2 kancelářské plochy  

OV-A2 administrativa a veřejná správa pro veřejnost 

OV-S ÚZEMÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  - ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

OV-S1 
zařízení středoškolského vzdělávání  
(gymnázium, střední škola, střední odborná škola, střední odborné učiliště) 

počet studentů / počet učňů 

OV-S2 zařízení terciárního vzdělávání (vysoká škola, vyšší odborná škola) počet studentů  

OV-K ÚZEMÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  - KULTURA 

OV-K1 divadlo / koncertní zařízení 

počet sedadel / míst v hledišti OV-K2 kino / multikino 

OV-K3 kongresové centrum 

OV-K4 muzeum / galerie m2 výstavní plochy  

OV-K5 zoologická zahrada / botanická zahrada m2 plochy zahrady  

OV-T ÚZEMÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  - TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

OV-T-D1 sportoviště s diváky – stadion pro fotbal 

počet míst pro diváky v hledišti 

OV-T-D2 sportoviště s diváky – zimní stadion 

OV-T-D3 sportoviště s diváky – stadion pro lehkou atletiku 

OV-T-D4 sportoviště s diváky – sportovní hala / multifunkční sportovní aréna 

OV-T-D5 sportoviště s diváky – plavecký bazén / plavecký stadion 
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OV-T-D6 sportoviště s diváky – autodrom / areál motoristických sportů 

OV-T-D7 sportoviště s diváky – hipodrom / areál jezdeckých sportů 

OV-T-B1 sportoviště bez diváků – stadion / hřiště pro fotbal m2 hrací plochy  

OV-T-B2 sportoviště bez diváků – zimní stadion m2 hrací ledové plochy  

OV-T-B3 sportoviště bez diváků – stadion pro lehkou atletiku 
m2 hrací plochy  

OV-T-B4 sportoviště bez diváků – sportovní hala / multifunkční sportovní aréna 

OV-T-B5 sportoviště bez diváků – plavecký bazén / aquacentrum  m2 vodní plochy  

OV-T-B6 golfové hřiště m2 hrací plochy  

OV-T-B7 areál pro sjezdové lyžování 
přepravní kapacita vleků / lanovek 
osob za hodinu 

OV-Z ÚZEMÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  - ZDRAVOTNICTVÍ  

OV-Z1 zdravotnické zařízení ambulantní péče (poliklinika) počet lékařských ordinací 

OV-Z2 
zdravotnické zařízení lůžkové  
(nemocnice, klinika, zařízení následné péče, odborný léčebný ústav) 

počet lůžek 

OV-U ÚZEMÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  - HROMADNÉ UBYTOVÁNÍ 

OV-U1 hotel / penzion 

počet lůžek OV-U2 ubytovna  

OV-U3 vysokoškolská kolej 

OV-V ÚZEMÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  - VELETRHY A VÝSTAVNICTVÍ 

OV-V1 výstaviště / veletržní areál m2 výstavního areálu  

P ÚZEMÍ PRŮMYSLU A VÝROBY 

P1 
provozy malého a středního podnikání  
(víceúčelové a pronajímatelné výrobní objekty) 

počet zaměstnanců hlavní směny 
P2 lehký průmysl / montážní závod 

P3 těžký průmysl 

P4 energetické centrum (elektrárna, teplárna) 

P5 těžba nerostných surovin 

L ÚZEMÍ SKLADOVÁNÍ A LOGISTIKY 

L1 firemní a pronajímatelné sklady s menší obrátkou zboží 
m2 skladové plochy  

L2 logistické centrum s velkou obrátkou zboží 

L3 kontejnerové překladiště m2 plochy překladiště  

D ÚZEMÍ DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

D1 autobusové nádraží 

počet odbavených cestujících za den D2 železniční nádraží  / železniční stanice osobní dopravy 

D3 letiště veřejné osobní dopravy 

D4 parkoviště / hromadné parkovací garáže pro osobní automobily počet parkovacích / odstavných stání 

Tabulka 1: Kategorie území vymezených danou funkcí a typem zástavby a jejich výchozí 
ukazatelé území  
 
Obecné zásady stanovení hodnoty výchozího ukazatele území 
Při stanovení hodnoty výchozího ukazatele území je vhodné přednostně získat hodnotu přímo 
odpovídající posuzovanému území / lokalitě, zvláště pokud je k dispozici dostatečně podrobná 
územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklad resp. projektová dokumentace,  
Nestanoví-li platný územní plán, regulační plán či zpracovaná územní studie pro dané území 
jeho konkrétní způsob využití a/nebo konkrétní typ zástavby (například předpokládá-li 
územní nebo regulační plán možnost využití daného území pro různé druhy občanského 
vybavení), je nutné pro potřeby stanovení hodnoty výchozího ukazatel území předpokládat ten 
z možných způsobů využití území a ten z možných typů zástavby, který vykazuje nejvyšší 
nároky na intenzitu generované dopravy – výpočet je pak na straně bezpečné. 
Tam, kde pro dané území vymezené danou funkcí a typem zástavby není k dispozici platný 
územní plán, nebo tam, kde je územním plánem požadováno, aby nově navrhovaná zástavba 
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charakterově (výškově, hmotově, intenzitou zastavění apod.) navázala na stávající zástavbu 
v okolí posuzovaného území, je možné postupovat analogií, tedy odvozením jednotlivých 
parametrů vstupujících do výpočtu výchozího ukazatel území dle stávajícího území se 
shodným funkčním využitím a typem zástavby v dané lokalitě, daném sídle či v okolí 
posuzovaného území a vycházet tak z  hodnot  v daném místě obvyklých. 
Pro jednotlivé úrovně územně plánovací dokumentace resp. územně plánovacích podkladů 
jsou pro jednotlivá území vymezená danou funkcí a typem zástavby k dispozici rozdílně 
podrobné a rozdílně přesné údaje / parametry vstupující do výpočtu hodnoty výchozího 
ukazatele území. Na úrovni územního plánu je pro potřeby stanovení hodnoty výchozího 
ukazatele území známá vždy výměra území vymezeného danou funkcí a typem zástavby (ha, 
m2), případně také některé z regulativů intenzity využití území či pozemků (koeficient 
podlažní plochy území, koeficient zastavěné plochy území, koeficient zeleně na rostlém 
terénu) a také třeba podlažnost zástavby. Záleží na podrobnosti zpracování územního plánu a 
podrobnosti stanovené prostorové regulace.  
V případě, že obsahem územního plánu nejsou platné regulativy intenzity využití území, bu-
dou hodnotu vstupující do výpočtu intenzity generované dopravy stanoveny postupem uve-
deným v metodice. 

Na úrovni regulačního plánu či územní studie a všech dalších dokumentací s analogickým ob-
sahem údajů o využití území a typu zástavby, jsou pro potřeby stanovení hodnoty výchozího 
ukazatele území známé zpravidla již veškeré potřebné údaje (regulativy, podmínky pros-
torového uspořádání území), tedy výměra  území vymezeného danou funkcí a typem zástavby 
(ha, m2), parcelace, regulativy intenzity využití území (pozemků) (zastavěná plocha bu-
dovami, hrubá podlažní plocha budov, podlažnost budov, apod.), podíl ostatních funkcí 
v daném území (podíl dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejných prostran-
ství, zeleně apod.). 

Navržená metodika se podrobně zabývá rovněž zásadami pro stanovení hodnot výchozího 
ukazatele území také pro smíšená (polyfunkční) území, kde se na intenzitě generované do-
pravy území vymezeného danou funkcí a typem zástavby prokazatelně podílí (má podílet) více 
funkcí resp. typů zástavby. 

 
Podrobný způsob stanovení hodnoty výchozího ukazatele území 
Pro každé jednotlivé území vymezená danou funkcí a typem zástavby uvedené v tabulce 1 
stanovuje metodika podrobný postup stanovení hodnoty příslušného výchozího ukazatele 
území při zohlednění jednotlivých úrovní územně plánovací dokumentace resp. územně 
plánovacího podkladu. 
Níže je uveden příklad podrobného způsobu stanovení  hodnoty výchozího ukazatele území  
pro území občanského vybavení - obchodní zařízení (OV-O):  
 

Úroveň 1: Územní plán 
 
   

S  celková plocha (výměra) území vymezeného pro funkci obchodního zařízení a 
daný typ zástavby (m2) 

KPP  koeficient podlažní plochy území vymezeného pro funkci obchodního zařízení a 
daný typ zástavby, který se určí: 
a) dle regulativů intenzity využití území uvedených v platném územním plánu  
b) odvozením dle hodnot v místě obvyklých (s ohledem na podlažnost a 

intenzitu zastavění okolní zástavby) 
c) dle tabulky A (neobsahuje-li územní plán pro dané území regulativy 

intenzity využití) 

U = S x KPP x 

APP 

(m
2
 prodejní 

plochy) 
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APP  podíl čisté prodejní plochy na hrubé podlažní ploše obchodního zařízení  (viz 
tabulka A) 

typ zástavby KPP APP 

OV-O1 supermarket / diskontní prodejna 0,25 – 0,35 0,55 – 0,7 

OV-O2 hypermarket 
I 0,3 – 0,4 

0,5 – 0,65 
II 0,6 – 0,8 

OV-O3 
nákupní hala - velkoplošná prodejna 
nepotravinářského zboží 

I 0,3 – 0,5 
0,6 – 0,85 

II 0,6 – 0,8 

OV-O4 obchodní dům / nákupní (obchodní) centrum 
I 0,8 – 1 

0,6 – 0,75 
II 1,2 – 2,5 

OV-O5 tržnice 0,4 – 0,5 0,6 – 0,8 

POZNÁMKY k tabulce A: 
Umístění parkoviště, podlažnost (I,II): 
Pro OV-O1, OV-O2, OV-O3 
I – parkoviště na terénu mimo objekt a zároveň POD = 1 
II – parkoviště pod objektem a zároveň POD = 1 / parkoviště na terénu a zároveň  POD = 2  
Pro OV-O4 
I – parkoviště na terénu mimo objekt a zároveň POD = 2 
II – parkoviště pod objektem a zároveň POD > 2  

Tabulka – Parametry pro výpočet výchozího ukazatele území OV-O 
 
Úroveň 2: Regulační plán / Územní studie 

 
 

HPP  hrubá podlažní plocha budovy resp. celková hrubá podlažní plocha všech budov 
obchodního zařízení daného typu v rámci území vymezeného pro funkci ob-
chodního zařízení a daný typ zástavby 

APP  podíl čisté prodejní plochy na hrubé podlažní ploše obchodního zařízení  (viz 
tabulka A) 

 
Odhad intenzity generované dopravy 
Intenzita generované dopravy se může stanovit dvěma způsoby: 
a) z celkové intenzity cest generované daným územím a dělby přepravní práce 

Postupně se vypočítá celkový počet generovaných cest, počet cest uskutečněný každým 
druhem dopravy zvlášť a intenzita IAD. 

b) přímým výpočtem intenzity IIAD (voz/den) 
Intenzita je uvedena jako interval, přičemž pro výběr z intervalu je nutné zohlednit zejména 
vliv urbanistických podmínek (viz následující kapitola). 
Postupný výpočet intenzity jednotlivých druhů dopravy 
Stanoví se: 

1. Celkový počet cest generovaný daným územím (bez ohledu na druh dopravy (jde o 
celkový počet cest generovaný daným územím během 24 hodin v jednom směru bez 
ohledu na zvolený dopravní prostředek. Uvažuje se za běžný pracovní den). 

2. Dělba přepravní práce. Přestože je dělba závislá na řadě faktorů (kvalitě obsluhy MHD, 
účelu cesty, délce cesty, urbanistických podmínkách) je v metodice dán odhad dělby 
alespoň podle kvality obsluhy MHD, a to mezi dopravu individuální automobilovou, 
městskou hromadnou, pěší a cyklistickou. 

U = HPP x 

APP 

(m
2
 prodejní 

plochy) 
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3. Počet cest jednotlivých druhů dopravy - určuje počet cest uskutečněných daným 
dopravním prostředkem v jednom směru za 24 hodin. 

4. Výpočet intenzity automobilové dopravy - s využitím předpokládané obsazenosti 
osobních vozidel se určí intenzita automobilové dopravy. 

Všechny potřebné hodnoty koeficientů jsou uvedeny v tabulkách – viz ukázku v tabulce 2 a 3 
pro obchodní zařízení: 

Kategorie zástavby kPC/U - koeficient počtu cest na 100 m2 prodejní plochy 

OV-O1 - supermarket / diskontní prodejna 200 - 300 

OV-O2 - hypermarket 45 - 100 

OV-O3 - nákupní hala - velkoplošná prodejna 
nepotravinářského zboží 

20 - 50 

OV-O4 - obchodní dům / nákupní (obchodní) centrum 40 - 170 

OV-O5 - tržnice 20 - 70 

Tabulka 2: Počet cest na 100 m2 prodejní plochy, obchodní zařízení 
 

Kategorie zástavby kvalita obsluhy MHD 

kDPP 

IAD MHD Pěší cyklo 

Všechny kategorie 

Výborná 25% 65% 8% 2% 

Dobrá 40% 50% 8% 2% 

Špatná 70% 20% 8% 2% 

Tabulka 3: Dělba přepravní práce, obchodní zařízení 
 
Přímý výpočet intenzity automobilové dopravy 
Pokud je potřeba znát pouze intenzitu automobilové dopravy, může se stanovit tato intenzita 
při znalosti hodnoty parametru U přímo. Podle kvality obsluhy MHD se hodnota může zpřesnit 
vynásobením příslušným koeficientem – viz ukázku v tabulce 4 pro obchodní zařízení: 
 

Kategorie zástavby 

kIAD - koeficient 
intenzit dopravy 

(osobní vozidla) na 
100 m2 prodejní 

plochy 

Nejčastější hodnota 
(vč. vlivu kMHD) 

kMHD 

Výborná Dobrá Špatná 

OV-O1 - supermarket / 
diskontní prodejna 

70 - 140 110 0,50 – 0,70 0,70 - 1 1 - 1,20 

OV-O2 - hypermarket 20 - 40 30 0,45 – 0,85 0,65 - 1 1 - 1,25 

OV-O3 - nákupní hala - 
velkoplošná prodejna 
nepotravinářského zboží 

10 - 20 15 0,50 – 0,90 0,60 - 1 1 - 1,25 

OV-O4 - obchodní dům / 
nákupní (obchodní) 
centrum 

30 - 70 35 0,30 – 0,80 0,40 - 1 1 - 1,20 

OV-O5 - tržnice 10 - 30 20 0,45 – 0,85 0,60 - 1 1 - 1,15 

Tabulka 4: Intenzita generované dopravy (voz/den) na 100 m2 prodejní plochy 
 
 
Vliv urbanistických podmínek  ÚZEMÍ NA INTENZITU GENEROVANÉ DOPRAVY 
Dopravní řešení a obsluha území, vedení tras dopravní infrastruktury a dopravních systémů, 
dimenze komunikací, kapacity křižovatek, parkovacích a odstavných ploch a další parametry, 
musí být vždy řešeny v závislosti na konkrétních urbanistických podmínkách příslušného 
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území. Musí být respektovány širší i lokální vztahy v území, řešené na různých úrovních, od 
struktury celého osídlení, přes soustavu sídel až po sídlo samotné a jeho část. Je nutné vždy 
zohlednit nejen celkovou urbanistickou strukturu území, ale i veškerá specifická hlediska, 
současná i budoucí, která na chování dopravy, tedy na objem generované dopravy a dělbu 
přepravní práce,  mají resp. mohou mít za daných okolností vliv.  Jedná se především o 
skladbu a uspořádání jednotlivých složek urbanistické struktury, od struktury prostorové, 
přes funkční až po charakter jednotlivých provozních vazeb a vztahů a dále o nejrůznější 
spektrum specifických faktorů, především kvalitativních – viz následující tabulka: 

 

vybrané podmínky území konkrétní příklady 

urbánní úrovně 

osídlení  charakter sídelní struktury  
(venkovské osídlení X městská aglomerace) 

 poloha daného území v rámci sídelní struktury 
(v přímé vazbě na jádrové sídlo, příměstská zóna, samostatný „satelit“) 

sídlo  území v centrální části sídla nebo v přímé vazbě na něj 
 území v rámci některého z lokálních center nebo ve vazbě na něj 
 území v rámci předměstí 
 území na okraji sídla 

dané území  mikrostruktura daného území 

struktury (skladba a uspořádání) 

Prostorová struktura  prostorová forma území  
(lineární, radiálně okružní, pásová, rastrová, organická, kombinovaná) 

 prostorové uspořádání zástavby (kompaktní X rozvolněné) 
 konfigurace terénu (na rovině X složitá konfigurace terénu / svažitost) 

funkční struktura  funkční uspořádání území  
(koncentrace X rovnoměrné rozptýlení funkcí) 

 monofunkčnost X polyfunkčnost 

provozní vztahy a vazby  dostupnost (počet přístupových cest) 
 vzájemné interakce (kooperace X konkurence)  
 provázanost dopravních systémů 

specifické faktory 

význam / atraktivita   význam a atraktivita daného území  
(celostátní, nadregionální, regionální, celoměstský, lokální apod.)  

 atraktivita polohy území pro danou funkci 
 životní úroveň  
 kvalita životního prostředí 

podmínky dopravní obslužnosti  přístupnost pro pěší a cyklisty (kvalita přístupových cest) 
 kvalita dopravní obslužnosti MHD  

(kvalita dopravních prostředků, cena a úroveň poskytovaných služeb)  
 kvalita dopravní infrastruktury (údržba, bezpečnost) 

Tabulka 5: Přehled vybraných urbanistických podmínek území, které mají resp. mohou mít vliv 
na chování dopravy v území a volbu a uspořádání dopravních systémů 
 

S ohledem na konkrétní urbanistické podmínky se jednotlivé charakteristiky vzájemně kom-
binují, prolínají se, doplňují. Celý soubor charakteristik tak vytváří v podstatě jakousi matici, v 
níž jednotlivé prvky mohou být kombinovány s ostatními – viz následující obrázek: 
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Obrázek 2: Urbanistické podmínky území a jejich vzájemný vztah 

Zohlednění pozitivního nebo naopak negativního vlivu jednotlivých urbanistických podmínek 
území je důležitým předpokladem pro správné posouzení a navržení příslušného dopravního 
systému. 

V rámci metodiky jsou vlivy vybraných významných urbanistických podmínek území na celkový 
počet cest vozidel IAD a dělbu přepravní práce formulovány verbálně, bez konkrétní 
kvantifikace hodnot. Uvedený přehled má sloužit uživatelům této metodiky při rozhodování o 
volbě konkrétních hodnot jednotlivých parametrů vstupujících do stanovení celkového počtu 
cest a dělby přepravní práce z uváděných intervalů (možného rozpětí) hodnot.  
Příklad stanovení možných vlivů urbanistických podmínek území (konkrétně polohy území 
v rámci prostorové struktury sídla / osídlení) na celkový počet cest vozidel IAD a na dělbu 
přepravní práce je uveden v následující tabulce:  
Poloha území v rámci prostorové struktury sídla (osídlení) 
 

poloha území 
vliv na celkový počet cest 

vozidel IAD 
vliv na dělbu přepravní práce 

V RÁMCI SÍDLA 

centrální část sídla (historické jádro)  
nebo v přímé vazbě na něj 

snižuje 

vyšší podíl pěších 
 (až 20%, ve vybraných 

případech až 40%)  
i MHD 

 (až 50%) 

souvislá vnitřní městská zástavba mimo 
centrální část sídla 

bez vlivu bez vlivu 

okraj sídla / předměstí  zvyšuje 
vyšší podíl IAD  

(70 až 90%) 

MIMO SÍDLO 

v rámci městské aglomerace 

(satelit, příměstská zóna) 
zvyšuje mírně 

vyšší podíl IAD  
(70 až 90%) 

v rámci venkovského osídlení (regionu) zvyšuje výrazněji 
dominantní podíl IAD  

(až 90%) 

Tabulka 6: Vliv polohy území v rámci prostorové struktury sídla (osídlení) na celkový počet cest 
vozidel IAD a na dělbu přepravní práce. 

 
Dále je v metodice popsán vliv sdílené doprava (cesta, při které je realizováno najednou více 
cílů (účelů cesty)) a dopravy přetažené (cesta, která by byla realizována na okolní 
komunikační síti i bez cíle v dané lokalitě). 
Při výpočtu intenzity generované dopravy u objektů s více funkcemi (např. nákupní centrum 
s volnočasovými aktivitami a službami) je nutné zohlednit skutečnost sdílení těchto funkcí. 
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Jedna cesta tak obsáhne více cílů (například nákup, poštu a kino). Přitom některé cíle nemusí 
být původně ani dopředu plánované. Celkový počet cest se redukuje a je tak nižší než prostý 
součet všech cest, které by zařízení generovala samostatně. 
Efekt sdílené dopravy může taktéž nastat u nesourodých, ale prostorově blízkých zařízení. 
Např. pracovník si nakoupí přímo v blízkosti místa zaměstnání a negeneruje tak další cestu. 
Takové případy jsou zároveň blízké přetažené dopravě. 
O tu se jedná, pokud nový cíl je pouze přidán na již uskutečňované trase. Například – zastavení 
se na nákup během cesty práce – bydliště, pokud je nákupní centrum na obvyklé trase. Celková 
intenzita není způsobena jen daným zařízením. Nově generovaná doprava se tak redukuje o 
podíl, který tvoří takové osoby. 
 
Protokol výpočtu 
Pro výpočet intenzity generované dopravy je doporučeno postupovat podle protokolu 
v tabulce 7, kam je možné vepisovat jednotlivé hodnoty a přehledně tak celý postup výpočtu 
zachytit. 
 

Protokol výpočtu prognózy intenzity generované dopravy 

 
Kategorie území, úroveň dokumentace 

1 Území vymezené danou funkcí  

2 Typ zástavby    

3 Úroveň dokumentace 1 – územní plán 2 – Regulační plán / územní studie 

 
Výpočet parametru U 

4 Výměra území S / HPP [m2]  

  dolní mez horní mez 

5 

Parametr 1     

Parametr 2     

Parametr 3     

Parametr 4     

Parametr 5     

Parametr 6     

6 Výchozí ukazatel území U    

7 Jednotka (1) výchozího 
ukazatele území 

1 U  
  

 
Výpočet intenzity generované dopravy 

Výpočet přes celkový počet cest dolní mez horní mez 

8 Koeficient počtu generovaných cest na 
jednotku ukazatele U 

kPC/U [cest/1 U] 
  

9 Celkový počet cest PCCELK [cest/den]   

10 Vliv urbanistických a dalších podmínek na výsledný počet cest 
(popis) 

 

11 Výsledný uvažovaný počet cest PCCELK [cest/den]  

12 Kvalita obsluhy MHD   výborná x dobrá x špatná 

 IAD MHD pěší cyklo 

13 Koeficient dělby přepravní práce kDPP [%]     

14 Vliv urbanistických podmínek (popis)  

15 Koeficient dělby přepravní práce po 
úpravě vlivem urbanistických 
podmínek 

kDPP [%]     

16 Počet cest  PC [cest/den]     

17 Vliv sdílené dopravy  
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18 Počet cest po úpravě vlivem sdílené 
dopravy 

PC [cest/den] 
    

19 Průměrná obsazenost prostředku kOBS [osob/voz]   1,0 1,0 

20 Intenzita dopravy 
(na vjezdu) 

I [voz/den]     

21 Vliv přetažené dopravy   

22 
Nárůst intenzity dopravy na 
okolních komunikacích 

I [voz/den]     

Tabulka 7: Doporučený protokol výpočtu intenzity generované dopravy 
V případě přímého výpočtu intenzity jen automobilové dopravy je protokol upravený (uveden 
v knize). 
 
Závěr 
Kniha je doplněna příklady, obsahuje i podrobnou specifikaci kategorií území a údaje o 
variacích intenzit generované dopravy. 
Přestože údaje uvedené v knize vycházejí z průzkumů u již realizovaných objektů, je vhodné 
danou problematiku dále sledovat a uvedené údaje postupně aktualizovat v reakci na reálný 
vývoj. 
Předpokládáme vytvoření software, který by celý výpočet zautomatizoval. Dále je v rámci 
projektu [12] řešena problematika výpočtu potřebného počtu parkovacích míst u objektů 
podle ČSN 73 6110. 
Objednávky metodiky lze uskutečnit na internetové adrese obchod.edip.cz. 
Příspěvek vznikl za podpory Ministerstva vnitra – projekt VG20112015051 Systém pro komplexní 
posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a 
plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR. 
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3. Zpřesnění metodiky pro posouzení kapacity světelně řízených křižovatek. 
Ing. Aleš Richtr, EDIP s.r.o.  

 

Úvod 

Mezi nejčastější dopravně inženýrské úkoly patří posuzování výkonnosti komunikační sítě. Ve 
většině případů je pro výkonnost pozemních komunikací rozhodující výkonnost jejich 
uzlových bodů, tj. křižovatek. 
Základní zásady pro posuzování výkonnosti křižovatek jsou uvedeny v ČSN 73 6102 
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Podrobněji se problematice výpočtu a 
posuzování kapacity křižovatek věnují Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR, které 
byly výstupem projektů výzkumu řešených firmou EDIP za podpory Ministerstva dopravy: 

 TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek (2007), 

 TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek (2011), 

 TP 235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek (2011), 

 TP 236 Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek (2011). 

Metodika výpočtu kapacity světelně řízených křižovatek 

Společnost EDIP s.r.o. ve spolupráci s odborníky z dalších institucí (Stavební fakulta ČVUT, 
Technická správa komunikací Praha, aj.) řešila v rámci Národního programu výzkumu 
Ministerstva dopravy ČR v letech 2009 – 2010 výzkumný projekt „Aktualizace výpočtových 
modelů pro stanovení základních vstupních parametrů pro posuzování kapacity světelně 
řízených křižovatek“, jehož cílem bylo ověřit a aktualizovat, případně doplnit vybrané části 
metodiky. 
Výstupem projektu jsou TP 235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek, které pro 
výpočet kapacity SSZ nahradily část TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro 
řízení silničního provozu (v aktualizovaném vydání z roku 2006). Princip výpočtu kapacity 
křižovatky řízené světelnou signalizací zůstal stejný, změny oproti TP 81 jsou: 

 změna hodnoty základního saturovaného toku za současné úpravy stanovení tzv. 
„efektivní zelené“, 

 dílčí úprava koeficientů vlivu skladby dopravního proudu, 

 doplnění metodiky pro levé odbočení ovlivněné protisměrem. 

TP 235 doplněné o komentář a příklady jsou obsaženy v publikaci Posuzování kapacity 
světelně řízených křižovatek, která je k zakoupení na obchod.edip.cz. 

Princip výpočtu kapacity SSZ 

Pro posouzení kapacity světelně řízené křižovatky je nutné znát: 
 návrhové intenzity dopravy, 

 geometrické uspořádání křižovatky, 

 signální plán. 

Výkonnost světelně řízené křižovatky je dostatečná, pokud jsou na všech vjezdech splněna 
příslušná kritéria úrovně kvality dopravy (střední doba zdržení) podle ČSN 73 6102 pro 
příslušné kategorie a třídy pozemních komunikací. 
Kapacita běžného vjezdu závisí na saturovaném toku, délce efektivní zelené a délce cyklu. 
Vypočte se podle vztahu: 

C

VV
t

z
SC  
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kde: VC  kapacita vjezdu [pvoz/h], 

 VS  saturovaný tok vjezdu [pvoz/h], 

 z  délka efektivní zelené [s], 

 Ct  délka cyklu [s]. 

Odlišně se postupuje při stanovení kapacity vjezdu tvořeného samostatným řadicím pruhem 
pro levé odbočení ovlivněné protisměrem, tj. pokud ve stejné fázi (alespoň po její část) jedou i 
protijedoucí vozidla a vozidla odbočující vlevo jim musí dávat přednost (popsáno dále). 

Základní saturovaný tok a efektivní zelená 

Jedním ze základních vstupů potřebných pro posouzení kapacity vjezdu je saturovaný tok, 
definovaný jako „nejvyšší počet vozidel, která mohou projet profilem stopčáry za jednotku 
času při ideálních dopravních podmínkách“. Saturovaný tok na konkrétním vjezdu je vždy 
ovlivněn místními podmínkami, zejména dopravně technickým stavem celé křižovatky, 
skladbou dopravního proudu a podílem odbočujících vozidel. 
Saturovaný tok vjezdu je součet saturovaných toků jednotlivých řadicích pruhů, které společně 
tvoří jeden vjezd: 

pn

i

iV SS
1

 

kde: VS  saturovaný tok vjezdu [pvoz/h], 

iS  saturovaný tok jednoho řadicího pruhu [pvoz/h], 

pn  počet řadicích pruhů, které společně tvoří jeden vjezd [-]. 

Saturovaný tok řadicího pruhu se stanoví ze základního saturovaného toku podle vztahu: 

oblsklzákli kkSS  

kde: iS  saturovaný tok řadicího pruhu [pvoz/h], 

záklS  základní saturovaný tok = 2 000 [pvoz/h], 

sklk  koeficient sklonu [-], 

oblk  koeficient oblouku [-]. 

Koeficient sklonu vyjadřuje vliv podélného sklonu vjezdu na saturovaný tok a koeficient 
oblouku vyjadřuje vliv poloměru směrového oblouku při odbočování a podílu odbočujících 
vozidel na saturovaný tok (v některých případech koeficient oblouku zohledňuje i ovlivňování 
proudu vozidel proudem souběžně přecházejících chodců nebo proudem protijedoucích 
vozidel). V TP 235 je podrobný postup pro stanovení saturovaného toku vjezdu. 
V ČR se pro výpočet kapacity vjezdu na rozdíl od některých zahraničních metodik (Německo, 
Slovensko) používá tzv. efektivní zelená, což je skutečná doba trvání signálu volno upravená 
s ohledem na rozjezd prvních vozidel a na pojíždění signálu se žlutým světlem „Pozor!“ 
Výpočet efektivní zelené je uveden v tabulce 1. 

Délka signálu 
volno 

Z [s] 

Délka efektivní 
zelené 

Z [s] 

5 – 7 0,1Z  

8 – 10 5,0Z  

 11 Z  
Tabulka 1: Určení délky efektivní zelené z délky signálu volno. 
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Levé odbočení ovlivněné protisměrem 

Jako levé odbočení ovlivněné protisměrem jsou označovány případy světelného řízení, kdy 
vozidla vjíždějící do křižovatky na signál volno musí v prostoru křižovatky při odbočování 
vlevo dát přednost protijedoucím vozidlům vjíždějícím do křižovatky ve stejné fázi řízení. 
Vozidla odbočující vlevo přitom mohou do křižovatky najíždět: 

 ze samostatného řadicího pruhu určeného pouze pro levé odbočení, nebo, 

 z pruhu společného pro levé odbočení s přímým směrem a případně i s odbočením 
vpravo. 

Zatímco případy se společným pruhem jsou řešeny pomocí koeficientu oblouku s fiktivním 
poloměrem, pro případ se samostatným pruhem pro levé odbočení je v TP 235 použit přístup 
obdobný metodice německé (HBS). 

Kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem se vypočte jako součet dílčích kapacit: 

321 LLLL CCCC   

kde: LC  kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem [pvoz/h], 

 1LC  dílčí kapacita levého odbočení v době zelené protisměru [pvoz/h], 

 2LC  dílčí kapacita levého odbočení po skončení vlastní zelené při změně fází 

[pvoz/h], 

 3LC  dílčí kapacita levého odbočení neovlivněná protisměrem [pvoz/h]. 

Dílčí kapacita levého odbočení v době zelené protisměru (CL1) je dána zjednodušeně řečeno 
počtem vhodných mezer mezi vozidly v protisměrném proudu, které lze využít pro manévr 
levého odbočení. 

Dílčí kapacita levého odbočení po skončení vlastní zelené při změně fází (CL2) se určí podle 
počtu vlevo odbočujících vozidel, která v době zelené v protisměru  najedou do prostoru 
křižovatky, kde dávají přednost protijedoucím vozidlům, ale křižovatku opouštějí až po 
skončení fáze. 

Dílčí kapacita levého odbočení neovlivněná protisměrem (CL3) se použije pouze v případě, že 
zelený signál pro levé odbočení trvá déle než zelený signál v protisměru (končí později, 
případně začíná dříve) a v tomto čase se levé odbočení realizuje bez ovlivnění protisměrem 
(zpravidla s pomocí signálu pro opuštění křižovatky). Dílčí kapacita levého odbočení 
neovlivněná protisměrem se vypočte obdobně jako kapacita běžného vjezdu. 
Výsledná kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem (CL) nesmí být větší než  
„kapacita na stopčáře“ (vypočtená stejně jako kapacita běžného vjezdu). 
 

Vliv skladby dopravního proudu 

Zohlednění skladby dopravního proudu se provede přenásobením návrhových intenzit 
jednotlivých druhů vozidel koeficienty podle tabulky 2. 

Druh vozidel Koeficient 

Jízdní kola 0,5 

Motocykly 0,8 

Osobní vozidla (včetně nákladních vozidel do 3,5 t celkové 
hmotnosti) 

1,0 

Nákladní vozidla (nad 3,5 t celkové hmotnosti mimo nákladních 1,7 
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souprav), autobusy (mimo kloubových) 

Nákladní soupravy, kloubové autobusy 2,5 

Tabulka 2: Přepočtové koeficienty vlivu skladby dopravního proudu. 

Posouzení výkonnosti 

Z vypočtené kapacity vjezdu a známé hodnoty intenzity vjezdu se pro každý vjezd určí: 
 rezerva kapacity, 

 střední doba zdržení, 

 délka řadicích pruhů. 

Pro posouzení úrovně kvality dopravy je kritériem ztrátový čas vyjádřený střední dobou 
zdržení na jednotlivých vjezdech do světelně řízené křižovatky. Mezní hodnoty střední doby 
zdržení na vjezdu do světelně řízené křižovatky podle přílohy A ČSN 73 6102 jsou uvedeny 
v tabulce 3. 

Úroveň kvality dopravy Střední doba 
zdržení 

wt  [s] 
Označení Charakteristika kvality 

dopravy 

A Velmi dobrá 
 
20 

B Dobrá 
 
35 

C Uspokojivá 
 
50 

D Dostatečná 
 
70 

E Nestabilní stav  70 

F Překročená kapacita – 1) 
1) UKD na stupni F je dosaženo při rezervě kapacity vjezdu 0Rez  

Tabulka 3: Mezní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu do světelně řízené křižovatky. 

Splnění podmínky nepřekročení mezní hodnoty střední doby zdržení se posuzuje pro všechny 
vjezdy do světelně řízené křižovatky. 
Podle ČSN 73 6102 se pro křižovatky požadují tyto stupně kvality dopravy: 

 na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy   stupeň C; 

 na silnicích II. třídy       stupeň D; 

 na silnicích III. třídy       stupeň E; 

 na rychlostních místních komunikacích a přechodových úsecích  stupeň D; 

 na místních komunikacích      stupeň E. 

Úroveň kvality dopravy může být pro hlavní a vedlejší komunikaci různá podle typu 
komunikace vstupující do křižovatky. 
Posouzení kapacity světelně řízené křižovatky se podle ČSN 73 6102 dokládá obsahově 
závazným protokolem. Jeho vzor je uveden v TP 235 (viz obrázek 1). 
 

Kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky podle TP 235                                        
Protokol 4 

Název křižovatky:  

Posuzovaný stav:  Délka cyklu  [s]  

Kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem 

Ct
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Vjezd 
(signální 
skupina) 

pI  

[pvoz/h] 

pS  

[pvoz/h] 

pz  

[s] 

1LC  

[pvoz/h] 

AN  

[pvoz] 

2LC  

[pvoz/h] 

LS  

[pvoz/h] 

oz  

[s] 

3LC  

[pvoz/h] 

LC  

[pvoz/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

           

           

           

Posouzení kapacity vjezdů, úroveň kvality dopravy 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

VI  

[pvoz/h]
 

z  

[s]
 

VS  

[pvoz/h]
 

VC  

[pvoz/h]
 

Rez
 

[%]
 

1FL
 

[m]
 

2FL
 

[m]
 

wt  
[s]

 

ÚKD 
dosažená požadovaná 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Závěr: 
 
 
 

Obrázek 1: Jednotný protokol pro posouzení kapacity světelně řízené křižovatky. 
 

Software EDIP-eL 

Software EDIP-eL on-line umožňuje výpočet kapacity světelně řízené křižovatky postupem 
podle TP 235. 
 
Pro implementaci algoritmu bylo zvoleno prostředí webového prohlížeče. To umožňuje 
zpřístupnit všem uživatelům aktuální verzi výpočtu okamžitě a kdekoliv (podmínkou je pouze 
připojení na internet). 
 
Na základě geometrických parametrů řadicích pruhů spočítá jejich saturovaný tok a při 
znalosti informace o délce zelené pro jednotlivé signální skupiny pak i jejich kapacitu. 
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Obrázek 2: Software EDIP-eL, krok 1 
 

 
Obrázek 3: Software EDIP-eL, krok 3 
 
V letošním roce bude v programu doplněna možnost automatického výpočtu orientačního 
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signálního plánu (délky zelených). 
Licenci je možné zakoupit na obchod.edip.cz. 

Aktuálně řešený výzkumný projekt 

V současné době řeší firma EDIP s.r.o. v rámci programu Alfa Technologické agentury ČR nový 
výzkumný projekt „Metodika dopravně inženýrských postupů při posuzování pozemních 
komunikací“. Projekt je řešen ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT Praha (řešitel RNDr. 
Martin Hála, CSc.). Doba řešení projektu je 2011 – 2014. K řešení projektu byli přizváni i 
odborníci z vysokých škol a dopravně inženýrské praxe. 
Hlavní ideou projektu je: 

 doplnit dílčí nedořešené oblasti při posuzování výkonnosti pozemních komunikací,  

 sjednotit platné i aktuálně navrhované metodiky z hlediska jejich postupů, 
terminologie a používaných jednotek do podoby jednotné metodiky, 

 k tomu nabídnout příslušnou softwarovou aplikaci. 

Na základě analýz provedených v prvním roce řešení projektu byly po konzultaci s vybranými 
odborníky navrženy oblasti, které jsou nyní podrobněji zkoumány s cílem doplnění, případně 
ověření stávajících metodik. V oblasti kapacity světelně řízených křižovatek se jedná o 
následující oblasti. 

 Ověření výpočtu délky fronty. 

 Ověření vlivu souběžně přecházejících chodců na kapacitu pravého odbočení. 

 Zjištění vlivu doplňkové zelené šipky na kapacitu vjezdu se společným řazením. 

 Zjištění vlivu krátkých řadicích pruhů na kapacitu vjezdu. 

Výstupem projektu bude: 
 Metodika, která sjednotí a doplní dopravně inženýrské postupy pro posuzování 

výkonnosti všech druhů pozemních komunikací a křižovatek v ČR. 

 Softwarové aplikace k metodice. 

Po dohodě s MD bude v rámci projektu připravena i aktualizace TP 188, 234, 235 a 236. 
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4. Miniokružní křižovatky – poznatky z praktických realizací v ČR. 
Autor: Ing.  Petr Novotný, Ph.D.,  projektant dopravních staveb Pardubice 
Spoluautoři: Ing.  Vít  Duda, Ing.  Milan Tesař  

 

Okružní křižovatky v ČR v uplynulých 15 letech 
 
Okružní křižovatky se i v ČR po 15. letech staly od počátků jejich aplikace „rutinním“ prvkem silniční 
sítě, byť stále zdaleka není využíván jejich potenciál. S počtem aplikací se projevuje škála typů užití od 
miniokružních, přes klasické okružní, až po vysoce kapacitní křižovatky se spirálovitým uspořádáním 
vjezdu. Vyvýjí se i tvar jednotlivých křižovatek jednak v čase, jednak podle jednotlivých autorů 
projektů. Tyto poznatky jsem otevřel v roce 2008 v článku „Navrhování okružních křižovatek II – chyba 
velkého průměru malé okružní křižovatky – viz: 
http://www.ateliermok.eu/docs/clanky/2008_Navrhovani_OK_II.pdf  
a dále podrobněji v roce 2010 analyzoval v přednášce „Optimální velikost okružní křižovatky“ – viz:  
http://www.ateliermok.eu/docs/clanky/2008_Navrhovani_OK_II.pdf.  
V této přednášce Vám představím vývoj v aplikaci miniokružních křižovatek v dočasném provedení, 
která jsou s výhodou využívány pro svoji rychlou montáž a nízké investiční nároky – viz ocenění:  
http://www.ateliermok.eu/detailreference.php?reference=pardubice_u_kalvodu 
 

 
Obr. 1: 1. místo v soutěži o stavbu s nejvyšší rentabilitou za projekt miniOK 

 
S velkou výhodou je v České republice toto řešení používáno pro realizaci v režimu zkušebního 
provozu, protože mezi částí odborné veřejnosti panuje v toto řešení nedůvěra ve spolehlivé fungování a 
dokonce odpor. Někteří dopravní inženýři Policie ČR a úředníci odborů dopravy aktivně blokují 
realizaci těchto projektů, ačkoliv tím překračují rámec svého poslání v procesu schvalování 
dokumentace. 
 
Miniokružní křižovatky jsme v dočasném provedení aplikovali v deseti lokalitách. První z nich v roce 
2004 v Rychnově nad Kněžnou, je tedy v provozu devátým rokem. 
 

http://www.ateliermok.eu/docs/clanky/2008_Navrhovani_OK_II.pdf
http://www.ateliermok.eu/docs/clanky/2008_Navrhovani_OK_II.pdf
http://www.ateliermok.eu/detailreference.php?reference=pardubice_u_kalvodu
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Obr. 2:  Křižovatka z roku 2004 Obr. 3: Stav z roku 2009 

 
Křižovatky slouží ke spokojenosti uživatelů dokonce i přesto, že byly použity a schváleny pouze do 
„dočasného“ provozu. 2x bylo toto provedení použito při řešení krátkodobé úpravy režimu přednosti 
v křižovatce v rámci řešení objízdné trasy. 
 
 

Miniokružní křižovatka „U Kalvodů“ 
 
Naší pilotní křižovatkou je miniokružní křižovatka „U Kalvodů“ v Pardubicích. 
 

 
Obr. 4: Původní provedení z roku 2005 

 
Tato křižovatka je z roku 2005 a od doby svého vzniku prošla již dvěmi vylepšeními: 

- 2009 – vybudování dělícího ostrůvku s ochrannou funkcí pro pěší a cyklisty stavebním prove-
dením 

- 2010 – doplnění odbočovacího pruhu pro cyklisty v jižní větvi miniOK. 
 

  
Obr. 5: První modernizace Obr. 6: Druhá modernizace 
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Nové řešení prstence 
 
Jediným technickým nedostatkem tohoto řešení, který se projevil v provozu, bylo použití 
zpomalovacích prahů pro vytvoření středového prstence. Šlo o řešení přijaté z některých realizací 
okružních křižovatek. 
 

 
Obr. 7: Použití příčných prahů 

 
Nejde o jev, který by znemožňoval použití tohoto řešení, nicméně jsme v loňském roce toto řešení 
inovovali. Nově je prstenec proveden z prvků malých zpomalovacích polštářů, které poskytují 
následující výhody: 

- Při vyskládání tvoří kruh a podporují princip vysvětlující komunikace. 
- Lze je vyskládat dle vlečných křivek vozidel kategorie BUS a N2, N3 tak, aby zůstala zachována 

výhoda funkce zklidňujících polštářů. Funkce Prstence pro vychýlení jízdní stopy tak zůstává 
pro osobní vozidla a motocykly. 

- Prvky jsou svým tvarem a uchycením odolnější proti smykovému namáhání, čili jejich trvanli-
vost je vyšší, než u prahů. 

- Pokud dojde k uvolnění jednoho prvku, neporuší se celistvost systému tak, jak to bylo při uvol-
nění jednoho segmentu zpomalovacího prahu. 

 

  
Obr. 8: Původní provedení – prstenec z prahů Obr. 9: Nové provedení – prstenec z polštářů 

 
V souvislosti s rekonstrukcí silnice II/324 dojde na této pilotní křižovatce k první aplikaci provedení 
středového prstence z malých zpomalovacích polštářů. Křižovatka bude nadále průběžně 
monitorována a zkušenosti budou publikovány v odborném tisku a přednáškách. 
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Miniokružní křižovatka U Intersparu 
 
Při této stavbě projde rekonstrukcí i křižovatka u Intersparu. 

 

 
Obr. 10: Křižovatka krátce po uvedení do provozu 

 
Ačkoli je tato křižovatka stejně velká jako křižovatka „U Kalvodů“, svým provedením působí na řidiče 
úplně jiným – stísněným a nepřehledným dojmem. 
 

  
Obr. 11: Křižovatka u Intersparu  21 m Obr. 12: Křižovatka „U Kalvodů“  20 m 

 
Důvodů nepříznivého dojmu bylo více: 

- Nepostřehnutelný středový ostrov (dlážděný bez sebemenšího vzdutí – tehdejší požadavek 
DPmP). 

- Zanedbání prováděcí dokumentace! 
- Na začátku provozu neodpovídalo svislé značení uspořádání křižovatky. 
- Po celou dobu provozu chybné vodorovné značení – nebylo odstraněno původní značení řadi-

cích pruhů, chyběla vodicí čára na obvodu okružního jízdního pásu. 
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Obr. 13: Stávající stav s nedostatečným VDZ 

 
Rekonstrukcí dojde k jednotnému technickému provedení obou křižovatek a tím odstranění 
nedostatků ve funkci. I tato lokalita bude dále podrobena sledování. 
 
 

Okružní křižovatka u Globusu 
 
Poslední okružní křižovatkou, která projde v rámci rekonstrukce vozovky modernizací je křižovatka u 
Globusu v Pardubicích. 

 

 
Obr. 14: Křižovatka u Globusu – situace  

 
Tato okružní křižovatka na ulici Poděbradská slouží obyvatelům Pardubického kraje bezmála 15 let. 
Její celkové uspořádání (velikost, šířka vozovky, poloha vůči Poděbradské ulici) je poplatné době 
vzniku. 
 
Křižovatka ve směru z centra umožňuje rychlý přímý průjezd, v opačném směru je jízdní dráha 
zbytečně prodloužena a směrově vychýlená. To je příčinou toho, že si řidiči průjezd křižovatkou 
zkracují, dochází k neregulovatelné souběžné jízdě vozidel na okruhu a k nebezpečným situacím při 
vyjíždění z okružního pásu. 
 
Kapacita křižovatky je většinu provozní doby dostatečná, překročena bývá několikrát v roce v době 
zvýšených nákupních aktivit. 
 
Řešení představené v této dokumentaci přináší v rámci připravené výměny živičných krytů 
modernizaci této křižovatky bez zvýšení investičních nákladů. Principem nového řešení je 
tzv. „spirálovité uspořádání“. Vodorovné značení na okružním pásu nedělí jízdní pruhy na dvě 
soustředné kružnice jak tomu bylo dosud, ale vytváří jízdní pruhy, které řidiče „provedou“ křižovatkou 
do jím zvoleného vjezdu. Tím zamezí křížení jízdní dráhy vozidla jedoucího blíže vnějšímu kraji 
okružního pásu, které bývá místem kolizí vozidel a příčinou nechuti řidičů užít vnitřní jízdní pruh 
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vícepruhových křižovatek. 
 
Navržené řešení má následující přínosy: 
 

- Optimalizuje a zpřehlední pohyb vozidel po okružním pásu. 
- Zkrátí dobu průjezdu a čekání na vjezdech do křižovatky. 
- Zvýší kapacitu křižovatky v okamžicích špičkového zatížení. 
- Optimalizuje průjezd trolejbusů křižovatkou tak, že bude příjemnější pro cestující i řidiče 

(menší příčné zrychlení, menší zakřivení trasy). 
 
Zkušenosti z realizovaných lokalit ukazují na pozitivní přínos řešení a jejich počet stále roste. V Česku 
je toto řešení použito zatím 2x v Brně a od roku 2011 v Olomouci. 
 
Protože jde o rekonstrukci – změnu uspořádání vodorovného značení, dochází k rozhodování řidiče o 
použití jízdního pruhu až ve vjezdu, nikoliv na příjezdové větvi křižovatky. 

 

 
Obr. 15: Schéma průjezdu 

 
I v této lokalitě bude prováděno sledování a dokumentace provozních zkušeností. 
 
Krátkodobý výhled: 
V současné době jsou zpracovány projekty dalších pěti okružních křižovatek tohoto typu, jejichž 
realizace by měla proběhnout v roce 2013. Jde o okružní křižovatku v Poděbradech na Jiřího náměstí a 
v Kamenici na silnicích II/107 a II/603. 
 

 

 
Obr. 16: Poděbrady – Jiřího náměstí 
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Obr. 17: Kamenice – přehledná situace umístění miniOK 

 
Tyto projekty jsou navrženy z důvodů nedostatečné kapacity současných stykových křižovatek a pro 
dosažení požadované optimální rychlosti na průtahu obcí. V případě, že se osvědčí použití malých 
zpomalovacích polštářů na vytvoření středového prstence, lze toto řešení používat i na běžných 
okružních křižovatkách. S výsledky uplatnění projektů bude odborná veřejnost průběžně 
seznamována. 
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5. Aplikace mikroskopických simulačních nástrojů – validace a standardy. 
Petr Hofhansl  4 –  Peter Súkenník  5 –  Martin Varhulík  6  

Úvod 

Využívání simulačních softwarů se postupně rozšiřuje a s výsledky mikrosimulačních analýz je 
možné se setkat stále častěji jak v odborné obci, tak na straně příjemců jejich výsledků. 
V souvislosti s tím si musíme položit také otázku, v jaké kvalitě a jakém rozsahu a formátu se 
vyhotovují, jaké jsou zkušenosti při konfrontaci jejich výsledků navzájem anebo s konvenčními 
metodami. 
Je nutno zmínit, že v případě současných špičkových simulačních nástrojů se nejedná o nějaký 
„blackbox“ u kterého bychom nevěděli „co a jak dělá“, ale o sofistikovaný software postavený 
na dobře dokumentovaných a funkčních algoritmech. Můžeme tedy výsledkům simulačních 
studií důvěřovat? Ano, ale ne bezmezně, kvalita výstupů je vždy závislá na přístupu 
dopravního inženýra, jeho know-how a zkušenostech. V současnosti v České republice chybí 
manuál, který by definovat požadavky na simulační studie a jeho vytvoření se proto stalo 
předmětem grantového úkolu TA01031193 vedeného společností AF-CityPlan s.r.o. ve 
spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně. 

Modelování v normách a technických předpisech 

Modelování je pojem, který se již dostal také do českých technických norem či technických 
předpisů. Jde však pouze o zmínění možnosti aplikace, ne o kvalitativní a kvantitativní 
požadavky na zpracování:  

ČSN  

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- 4.4.5 …Celodenní intenzity se stanoví na základě dopravního modelu, nebo 
celostátních koeficientů růstu 

- 17.1.1 …Celodenní intenzity se stanoví na základě dopravního modelu, nebo 
celostátních koeficientů růstu 

 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

- A.3.1.7 Pomocné programy 
Pomůckou pro posouzení kapacity mohou být počítačové programy 
umožňující na principu matematických modelů stanovit rezervu kapacity, 
zpoždění, návrhovou délku řadicích pruhů a délku vzdutí, nebo programy pro 
mikroskopickou dynamickou simulaci.  

- A.3.1.& Mikroskopická dynamická simulace 
Mikroskopická dynamická simulace jasně modeluje vzájemný vztah vozidel, 
geometrického uspořádání a světelného signalizačního zařízení na křižovatce. 
Tento způsob posouzení umožňuje zohlednit prvky, které je jinak těžké posoudit 
standardním výpočtem, např.: vliv nedostatečné délky řadicích pruhů (blokování 
nebo vzdouvání), průplety, jízda v jízdních pruzích, podmíněně kolizní dopravní 
pohyby.  

Technické předpisy 

 TP 234 (Posuzování kapacity okružních křižovatek) a  

 TP 188 (Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek) a 

                                                 
4 Ing. Petr Hofhansl, Ph.D.; AF-CityPlan s.r.o., Jindřišská 889/17, 277 005 505, petr.hofhansl@afconsult.com   
5 Ing. Peter Súkenník; AF-CityPlan s.r.o., Jindřišská 889/17, 277 005 502, peter.sukennik@afconsult.com   
6 Ing. Martin Varhulík; AF-CityPlan s.r.o., Jindřišská 889/17, 277 005 502, martin.varhulik@afconsult.com   
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 TP 236 (Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek): 
Prognóza výhledových intenzit se provede výpočtem pomocí koeficientů růstu intenzit 
dopravy a dopravních výkonů, případně jinými metodami (využití matematických 
modelů komunikačních sítí). 

 TP 235 posuzování kapacity světelně řízených křižovatek 
Prognóza výhledových intenzit se provede výpočtem pomocí růstových koeficientů 
podle TP 225, nebo s využitím matematického modelů komunikační sítě. 

 TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy 
Prognóza intenzit automobilové dopravy se provádí: 

- Metodou jednotného součinitele růstu, nebo 

- Matematickým modelem zatížení dopravní sítě. 
Matematický model zatížení dopravní sítě se použije přednostně před metodou 
jednotného součinitele růstu zejména v případech, kdy: 

- model je již pro řešené území v potřebném rozsahu, kvalitě a podrobnosti zpra-
cován, 

- posuzovaná komunikace se nachází v území s nadprůměrnou hustotou pozem-
ních komunikací, zejména ve větších městech, 

- prognóza dopravy se zpracovává pro potřeby variant uspořádání komunikační 
sítě, nebo 

- existuje předpoklad dalšího účelného využití modelu. 
Matematický model zatížení dopravní sítě se dále použije vždy, kdy nejsou splněny 
podmínky pro použití metody jednotného součinitele růstu. 

Zahraniční manuály 

V zahraničí existuje řada manuálů k provádění a vyhodnocování mikroskopických simulačních 
modelů a to jak obecných (univerzálních pro jakýkoli software), tak specifických pro konkrétní 
software. Z nich lze zmínit zejména: 

 Best Practices in the Use of Micro Simulation Models (Aecom for AASHTO, 2010, 
USA); 

 Traffic Modelling Guidelines (Transport for London, 2010, UK); 

 The Use and Application of Microsimulation Traffic Models (Austroads, 2006, AU); 

 Traffic Analysis Toolbox Volume III: Guidelines for Applying Traffic Microsimulation 
Modeling Software (FHWA, 2004, USA); 

 A Guide to Documenting Vissim-based Microscopic Traffic Simulation Models 
(WSDOT, 2007, USA); 

 Hinweise zur mikroskopischen Verkehrsflusssimulation (FGSV, 2006, DE); 
Jednotlivé manuály se v detailech liší, ale mají podobnou strukturu provádějící dopravního 
inženýra nebo příjemce výsledků simulační studie jednotlivými potřebnými kroky či oblastmi. 
Tato struktura, která bude obdobná také v českém manuálu, zahrnuje především položky jako: 

 Organizace/rozsah studie 

 Sběr a příprava dat 

 Vývoj základního modelu 

 Ladění modelu – kontrola a odstraňování chyb 

 Kalibrace modelu 

 Analýza alternativ 

 Finální zpráva 
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Kalibrace/validace modelu 

Kalibrace je proces, ve kterém dochází ke změně parametrů modelu tak, aby rozdíl mezi 
simulovanými daty a empirickými daty (z průzkumu) byl co nejmenší. Cílem kalibrace je 
zlepšit schopnost modelu popsat chování místního dopravního proudu (např. cestovní doba, 
zdržení, délka kolony) změnou parametrů původně zadaných výrobcem softwaru. Protože 
v mikrosimulaci je mnoho různých nastavitelných parametrů, je nutné vzít v úvahu tyto kroky: 

 přijmout ty výchozí parametry, kterým lze důvěřovat, 

 omezit kalibraci na zpracovatelné množství parametrů, 

 globální parametry, které ovlivňují celý model, je třeba kalibrovat jako první, 

 ostatní parametry, které ovlivňují např. jeden úsek, jsou kalibrovány ve druhé vlně, 

 menší časový krok simulace dává přesnější výsledky, i když je náročnější na výpočet. 
Následující čtyři kroky jsou doporučovány pro kalibraci mikrosimulačních modelů: 

 kontrola dopravní sítě 
Je třeba provést kontrolu fyzického znázornění sítě, včetně kontroly počtu pruhů na úseku, 
před i za křižovatkou, zadání správných signálních plánů, zadání autobusových zastávek a 
jízdních řádů, správnosti připojovacích a odbočovacích pruhů atd. 

 kalibrace kapacity 
Kalibrace kapacity probíhá úpravou parametrů jak globálních, tak ostatních, linkových. 
Nejdůležitější z nich jsou kritická mezera pro změnu jízdního pruhu, reakční doba řidiče, 
zdržení při rozjezdu na světelně řízených křižovatkách, akceptovatelná mezera pro křížení atd. 

 kalibrace poptávky 
Poptávka je v mikrosimulačních modelech reprezentována dvěma způsoby. Buď intenzitami 
na úsecích, složením dopravního proudu a křižovatkovými intenzitami, nebo maticí zdroj x cíl, 
kterou model sám přiřadí na síť. Matice dopravní poptávky je vhodnějším vstupem, protože 
vozidla mají v modelu více možností dopředu plánovat svoji cestu včetně změny jízdního 
pruhu. Kalibrace dopravní poptávky se obvykle provádí na vybraných úsecích komunikací 
(např. na kordonu kolem zájmového území). 

 kalibrace dopravního výkonu 
Jako poslední krok kalibrace se provádí kontrola takových parametrů, jako cestovní čas, 
zdržení či délka kolony. Může dojít ke změnám rychlosti a kapacity na jednotlivých úsecích, ale 
změny musí být v souladu s předchozím krokem kalibrace, proto by se měly provádět šetrně.  
Validace může být definována jako srovnání výstupů z modelu s naměřenými daty, která ale 
nebyla použita na kalibraci. Obvykle se část naměřených dat použije na kalibraci a část na 
validaci. Například mohou být použity spotřeby času na jednotlivých úsecích pro kalibraci a 
celkové výkony pro validaci, podobným způsobem lze použít víc druhů dat, jak pro jednotlivé 
prvky sítě nebo plošně. 

Simulační studie 

V rámci projektu TA01031193 je prováděna také simulační studie na vybraných dopravních 
uzlech a jedním z nich je křižovatka Kamýcká x Internacionální v Praze 6. Tato křižovatka je 
specifická silnými nárazovými pěšími proudy, které tvoří zejména studenti blízké Zemědělské 
univerzity, kteří po výstupu z autobusů MHD křižují silnici II/241, což je frekventovaná 
pražská radiála zajišťující mimo jiné individuální dojížďku ze severní části okresu Praha – 
západ do města Praha.  
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Obr. 1 Simulovaný uzel, okolí a hlavní pěší proudy 

Při ladění modelu je ještě před kalibrací důležité odladění chyb a to i takových, které se 
projevují pouze výjimečně – v tomto konkrétním případě došlo např. k situaci, které se říká 
grid-lock, tj. stav kdy dojde k zablokování křižovatky v simulaci při nevhodném nastavení 
předností v jízdě, což bylo vyvoláno velmi specifickou situací a projevilo se pouze ve dvou z 10 
testovacích simulačních procesů). Dokumentuje to obrázek ukazující délku kolony na jednom 
z vjezdů (viz obrázek níže). Výše popsaný jev byl následně v simulaci odstraněn úpravou 
předností v jízdě. Kdybychom však tento přehlídli (např. výběrem menšího počtu simulací 
s „vyhovujícím“ vývojem kolony), dopustili bychom se chyby. 

 
Obr. 2 Délka kolony na vjezdu v simulaci s grid-lockem ve dvou simulačních procesech   

Na obrázku výše vidět také oscilační charakter délky kolony na vjezdu hlavní komunikace 
směrem do Prahy, jejíž vývoj je zde ovlivňován zejména nárazovými pěšími proudy. Tyto jsou 
formovány ve špičkové hodině téměř pravidelně dle příjezdů vozidel MHD, ze kterých většina 
pěších pokračuje přes silnici směrem k univerzitě. Tomu adekvátně musí být vyladěna 
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simulace, nestačí znát pouze hodinovou intenzitu pěších, jelikož kontinuální proud pěších by 
vedl zcela jistě k jiným výsledkům. 

 
Obr. 3 Detail ze simulace (hromadný přechod silnice po výstupu z vozidla MHD) 

Až potom, co byly odstraněny chyby modelu, mohli jsme přistoupit ke kalibraci/validaci  
modelu. Tato vycházela z měření a pozorování na místě: 

 Sčítání intenzit vozidel v 15 min. intervalech ve všech křižovatkových pohybech; 

 Sčítání intenzit chodců v 15 minutových intervalech na přechodech pro chodce; 

 Sčítání chodců vystupujících z autobusů MHD; 

 Záznam délky kolony v minutových intervalech; 

 Videozáznam provozu ve špičkové dopolední hodině (umožňuje další analýzu, např. 
určení kritických mezer, zvláštností dopravního chování, úsekovou rychlost apod.). 

Čas potřebný k překonání nulové saturace a počet simulačních procesů 

Simulační modely při jejich spuštění vykazují obvykle nulovou saturaci modelové sítě, tj. 
v modelové síti se nenacházejí žádné vozidla. Určitý časový úsek od startu simulace musí být 
proto vyloučen z hodnocení a jeho délku musí obvykle stanovit tvůrce modelu. Délka časového 
úseku pro překonání stavu nulového nasycení má být obecně tak dlouhá, aby na jeho konci 
bylo dosaženo rovnovážného stavu, tj. že počet vozidel v síti se již signifikantně nemění. 
Neustálí-li se počet vozidel v síti v průběhu 15 minut, důvodem může být skutečnost, že 
kapacita modelové sítě je nižší, než objem dopravy vstupující do modelu. V takovém případě 
bude počet vozidel narůstat vlivem kongesce nebo se ustálí, jelikož kongesce doroste až na 
okraj modelované sítě. V takových případech se doporučuje jeden z těchto dvou postupů: 

 Přidání časového úseku před a za simulovanou špičkovou hodinu s nižší intenzitou 
dopravy; 

 Není-li žádoucí přidávání časových úseků s nižším zatížením, doporučuje se dle [1] 
doba pro překonání stavu nulového nasycení v hodnotě dvounásobku času potřeb-
ného k projetí modelové sítě (resp. nejdelší skutečně využité trasy v modelu) při vol-
ném dopravním proudu. 
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Obr. 4 Ilustrace doby pro překonání stavu nulového nasycení sítě 

Výsledky mikroskopické simulace jsou do jisté míry závislé na generátoru náhodných čísel 
implementovaného do simulačního softwaru, který zjednodušeně řečeno rozhoduje o tom, kdy 
přesně dané vozidlo vstoupí do modelu, jaká bude jeho požadovaná rychlost, míra agresivity, 
vybraná trasa apod. Je totiž rozdíl (vzhledem k výsledkům simulace), jestli např. do křižovatky 
přijede 5 vozidel současně nebo s nějakým časovým odstupem a jestli tento odstup bude 
rovnoměrný nebo ne. Existuje tedy velké množství kombinací (při stejném celkovém 
hodinovém zatížení) a jejich dopady se ve výsledcích simulace budou navzájem lišit. Od 
průměrných hodnot ze všech simulačních procesů však bude odchylka při dobře fungujícím 
modelu pouze malá. Je však nutno provést dostatečný počet simulačních procesů s rozdílným 
nastavením generátoru náhodných čísel k zajištění spolehlivých výsledků. Provedení více 
simulačních procesů rovněž dává možnost poukázat na možnou míru odchylek od 
průměrných hodnot v extrémních případech (v nejhorších možných kombinacích). 

Tabulka 1 – Minimální počet simulačních procesů dle úrovně spolehlivosti a požadovaného roz-
sahu 

požadovaný rozsah 
(=interval 

spolehlivosti/směrodatná 
odchylka) 

požadovaná 
úroveň 

spolehlivosti 

minimální počet 
simulačních 

procesů 

0,5 99% 130 
0,5 95% 83 
0,5 90% 64 
1 99% 36 
1 95% 23 
1 90% 18 

1,5 99% 18 
1,5 95% 12 
1,5 90% 9 
2 99% 12 
2 95% 8 
2 90% 6 

Závěr 

Při formulaci závěrů plynoucích z analýz založených na mikroskopických simulacích je nutné 
vycházet z precizně připraveného dopravního modelu. Simulační software není jednoduchým 
nástrojem s minimálním potřebným časovým výdajem, i když intuitivní uživatelské prostředí 

Rovnovážný 

stav 

Růst počtu vozidel vlivem 

kongesce 
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může svádět k pocitu jeho zvládnutí již po krátké době. Vyžaduje precizní přístup zejména při 
ladění modelu a zkušenosti nejen při složitějších úlohách. Výsledky, které jsou v rozporu 
s reálným provozem, nelze v absolutní většině případů interpretovat jako funkční nedostatek 
softwaru, ale nedostatek v odvedené práci autorů simulace. Vytvoření standardu, který bude 
definovat požadavky na mikroskopické modely dopravního proudu je předmětem jednoho 
z výstupů projektu TA01031193 s názvem „Příručka pro vytváření, hodnocení a interpretaci 
výsledků dopravních simulačních modelů“ a jeho realizace se očekává do konce roku 2013. 
Jeho úlohou bude přispění k zajištění dostatečné úrovně mikroskopických modelů a správné 
interpretace jejich zjištění.  
V praxi by příručka měla pomoci odborníkům na úřadech v definování správného zadání a 
požadování výstupů z komerčně vytvářených simulací sloužících k posuzování dopravních 
uzlů. 

Literatura 

 [1] FHWA: Traffic Analysis Toolbox Volume III: Guidelines for Applying Traffic Microsimulation 
Modeling Software, USA, 2004; 

 [2] SÚKENNÍK P. A KOL.: Průběžná zpráva projektu TA01031193 „Aplikace mikroskopických 
simulačních nástrojů k evaluaci a optimalizaci dopravně-inženýrských řešení silniční infrastruk-
tury - validace nástrojů a stanovení standardů.“ AF-CityPlan  
2011-12. 
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VI. TÉMATA SOUVISEJÍCÍ S DOPRAVNÍM INŽENÝRSTVÍM 

1. Nové protihlukové povrchy vozovek. 
Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.; Ing. Ondřej Dašek; Ing. Jiří Kachtík 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

 
Úvod 
V asfaltových vrstvách vozovek se běžně používá silniční nebo polymerem modifikovaný asfalt 
jako pojivo pro stmelení směsi kameniva. V poslední době se v ČR začíná uplatňovat 
alternativní pojivo, které obsahuje pryžové částice. Pojivo se nazývá asfalt modifikovaný 
pryžovým granulátem, označuje se CRmB a lidově se pojivu říká gumoasfalt. Vzniká nabídka 
nových nekonvenčních asfaltových pojiv a zvyšuje se konkurence na trhu. Speciální vlastnosti 
CRmB navíc umožňují vyrábět jemnozrnné směsi, vhodné pro tenkovrstvé úpravy a dále 
mezerovité směsi, které se používají z důvodu jejich protihlukových vlastností.  
 

Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem 

Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem se vyrábí smísením silničního asfaltu gradace 
50/70 nebo 70/100 s pryžovým granulátem (hovorově gumový granulát) o zrnitosti do 1 mm, 
který vzniká zpracováním ojetých automobilových pneumatik. Z každé ojeté pneumatiky se 
získá podle potřeby 5 % až 10 % z jejich celkové hmotnosti tohoto pryžového granulátu.  

V ČR jsou dostupné tyto technologie k vyrobení  CRmB: 
 Ve speciálním mísicím zařízení (viz obrázek 1) je do asfaltu vmícháváno 15 % až 25 % 

pryžového granulátu a v reakční nádrži zařízení promícháváním při teplotě 170 °C až 
185 °C vzniká CRmB. Toto pojivo, jehož výroba připomíná vaření krupičné kaše a má po-
dobnou viskozitu, se pak čerpá zubovým čerpadlem přímo k dávkovacímu zařízení oba-
lovny. Proces se nazývá kontinuální míchání („continuous blend“). 

 Stejným procesem se CRmB vyrobí v rafinerii (způsob výroby označovaný jako „terminal 
blend“), obvykle se přidává nižší množství jemného pryžového granulátu (5 % až 15 %), 
aby byl CRmB méně viskózní. Při teplotě nad 170 °C dochází nejen k modifikaci pojiva, ale 
po 8 h až 12 h při teplotě 180 °C již také dochází k degradaci (k devulkanizaci 
a depolymerizaci) pryžového granulátu, takže pojivo se transportuje, skladuje a zpracová-
vá při teplotách nižších. Jelikož pryžový granulát je těžší než asfalt, musí se také do doby 
zpracování bránit sedimentaci granulátu přidáním chemické přísady udržující jemné čás-
tice pryže rozptýlené v celém objemu pojiva. 

 Stejným procesem se CRmB vyrábí ve speciálním provozu v Rakousku, ale konci linky se 
přidají chemické přísady a další pryžový granulát, čímž se vyrobí sypký koncentrát 
CRmB dodávaný v pytlích s obsahem 30 % až 40 % pryžového granulátu. 

 
Obrázek 1: Mísicí zařízení pro výrobu CRmB metodou kontinuálního míchání [1] 
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V ČR se v minulosti používala výroba CRmB při velmi vysokých teplotách (kolem 230 °C), při 
kterých cíleně docházelo k degradaci pryže, přesto pojivo mělo zajímavé vlastnosti. Používalo 
se také dávkování pryžového granulátu zrnitosti 0/4 mm přímo do míchačky obalovny, i zde 
docházelo k částečné modifikaci asfaltu, ale proces nebyl nijak kontrolován z hlediska kvality, 
byl ovlivněn teplotou asfaltové směsi, dobou vystavení asfaltové směsi teplotě nad 175 °C 
(nedošlo pak k dostatečné modifikaci asfaltu) a větší zrna granulátu snižovala účinek 
zhutňování vrstvy. Oba způsoby výroby byly opuštěny a některé nezdary stále ovlivňují 
postoje ke „gumoasfaltům“. 

Technické předpisy 

CRmB nelze popsat normou ČSN EN 12591 [2] určenou pro specifikaci silničních asfaltů ani 
normou ČSN EN 14023 [3] určenou pro polymerem modifikované asfalty. Národní přílohy 
norem řady ČSN EN 13108 (Specifikace asfaltových směsí) obsahují pojem „speciální 
modifikovaný asfalt“. Je to silniční asfalt podle ČSN EN 12591 modifikovaný přísadami podle 
článku 4.1 odpovídající normy řady ČSN EN 13108, jehož vlastnosti byly prokázány výzkumem 
nebo praxí. Na základě výzkumných a praktických prací v rámci výzkumného projektu [5] byly 
v roce 2009 vydány Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 148 [4]. Předpis stanovuje 
zásady pro výrobu a hodnocení asfaltového pojiva, zásady pro návrh, výrobu a kontrolu směsi 
a také pro provádění a kontrolu vrstvy. Po získání prvotních zkušeností s touto technologií 
v ČR byly začátkem roku 2012 technické podmínky přepracovány a po připomínkovém řízení 
české odborné veřejnosti čekají na notifikaci členskými státy EU. Tyto TP již zahrnují použití 
CRmB v asfaltových směsích, které mohou být vyrobeny všemi uvedenými způsoby výroby.  

Pro výrobu CRmB nejsou TP 148 bezpodmínečně nutné. CRmB se uvádí na trh pomocí 
stavebně technického osvědčení (STO) vydaného autorizovanou osobou, o které si zažádá 
výrobce pojiva. Ve STO musí být vymezeny technické vlastnosti ve vztahu k základním 
materiálovým požadavkům a způsoby jejich zjištění. Asfaltové směsi s CRmB se vyrábějí 
podle norem řady ČSN EN 13108. Výrobci pojiva i směsí pak mají zpracovány 
technologické předpisy k zajištění kvality pojiv, směsí a vrstev. 

Asfaltové směsi s CRmB 

Jak již bylo uvedeno výše, mají CRmB vyšší viskozitu, než běžné silniční nebo polymerem 
modifikované asfalty. Aby byly směsi s tímto viskózním pojivem zpracovatelné, je nutné 
dávkovat vyšší množství pojiva než v případě směsí s konvenčními pojivy. Díky vyššímu 
obsahu pojiva a jeho vyšší viskozitě je nutné zvýšit mezerovitost směsi kameniva. Prakticky to 
znamená vést čáru zrnitosti směsi kameniva při spodní mezi oboru zrnitosti odpovídající 
směsi uvedené v ČSN EN řady 13108 a s výhodou je možno používat zrnitosti kameniva do 
4(5) mm a 8 mm a asfaltové směsi s vyšší mezerovitostí. 

Stejně jako konvenční směsi se směsi s CRmB vyrábí v běžných obalovnách, rozprostírají 
finišery pro pokládku asfaltových směsí a běžně se hutní statickým účinkem válců. Použití 
vibrace při hutnění je možné při tloušťce vrstvy větší než 30 mm v první fázi hutnění. Pro 
zajištění kvalitního zhutnění vrstvy se doporučuje provádět hutnění až do teploty vrstvy 60 °C. 
Pouze při pokládce asfaltů modifikovaných nízkým procentem pryžového granulátu 
vyrobeného v rafinerii mohou nastat problémy s homogenitou pojiva a jeho stékáním (asfalt 
vystoupí na povrch vrstvy). 

Aplikace CRmB poskytuje některé výhody, jako například delší životnost úpravy, která je 
rovněž spojena s vyšším obsahem pojiva ve směsi, tzn. kvalitnějšími únavovými 
charakteristikami a vyšší odolností pojiva proti oxidaci. Mezi další výhody lze počítat 
výbornou odolnost proti trvalým deformacím, reflexním a mrazovým trhlinám a klimatickým 
vlivům. 



166 

Dlouhodobým sledováním v USA bylo prokázáno, že použití vrstvy s CRmB v konstrukci 
vozovky může vést ke snížení tloušťky asfaltových obrusných vrstev v konstrukci vozovky při 
zachování srovnatelné životnosti vozovky, což snižuje náklady na výstavbu i opravu vozovek. 
Laboratorní funkční zkoušky provedené při výzkumu těchto směsí tuto možnost potvrzují.  

Mezerovité a jemnozrnné směsi umožňují snížit hluk od odvalujících se pneumatik 
a mezerovité vrstvy vnější hluk také pohlcují. Navíc mezerovité vrstvy umožní odtok srážkové 
vody z povrchu komunikace vlastní vrstvou, čímž se omezí tvorba vodní mlhy za projíždějícími 
vozidly a zlepší se protismykové vlastnosti povrchu vozovky. 

Z důvodu vyššího obsahu CRmB je možné zařadit mezi nevýhody vyšší pracnost, energetické 
nároky a vyšší počáteční náklady na výrobu směsi. Zvýšení nákladů na výrobu směsi 
s CRmB je převýšeno snížením hmotnosti směsí, snížením tloušťky asfaltových vrstev, 
vyšší životností úpravy a nižšími údržbovými náklady. Další úspory lze najít ve srovnání 
s náklady na protihluková opatření. 
 

Položené úseky  

V ČR je již realizováno kolem třiceti úseků s CRmB vyrobeného kontinuálním způsobem nebo 
dovezeném k obalovně na krátkou vzdálenost. Jako obrusné vrstvy byly použity asfaltový 
koberec drenážní se zrnitostí kameniva do 8 mm a 11 mm (PA 8 nebo PA 11), asfaltový 
beton pro velmi tenké vrstvy se zrnitostí do 5 mm a 8 mm (BBTM-5A nebo BBTM-8A), 
asfaltový koberec mastixový se zrnitostí do 8 mm (SMA 8) a jako vyrovnávací (ložní) vrstva 
se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (Stress Absorbing Layer – SAL) se použil asfaltový 
beton se zrnitostí do 4 mm (AC 4). Byly provedeny pokusné pokládky v areálech výrobců 
asfaltových směsí a směsi se uplatnily na silnicích třetích, druhých i prvních tříd a na R46. 
Pokládka SMA 8 S s CRmB na rampě křižovatky Dobrovského tunelu na ulici Žabovřeská 
v Brně je zachycena na obrázku 2.  
 

 
Obrázek 2: Pokládka obrusné vrstvy SMA 8 S s CRmB na rampě křižovatky  

u Dobrovského tunelu v Brně - Žabovřeskách 
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Zajímavá byla oprava vozovky v ulici Koliště v Brně, zde byly po odfrézování porušené obrusné 
vrstvy položeny dvě vrstvy s CRmB, vyrovnávací ložní vrstva AC 4 se zvýšenou odolností proti 
trhlinám o průměrné tloušťce 25 mm s mezerovitostí do 4 % a obrusná vrstva z BBTM-5A 30 
mm s mezerovitostí do 10 %. První vrstva je relativně nepropustná a odolná proti 
prokopírování trhlin a obrusná vrstva přispěje k protismykovým a protihlukovým vlastnostem 
povrchu. Obě vrstvy mají vysokou odolnost proti trvalým deformacím. 
 

Protihlukové vlastnosti směsí s CRmB 

Drenážní vrstvy s CRmB se začaly prosazovat zejména jako protihlukové úpravy povrchů, 
doposud žádná taková úprava nemohla v klimatických podmínkách ČR přežít. První drenážní 
koberec byl s tímto pojivem dovezeným ze SRN realizován na R43 u Brna již v roce 2003 a je 
stále v dobrém stavu.  

Podrobná měření hlukových emisí dokumentovány na dvou úsecích – I/49 (u obce Zádveřice) 
a na místní komunikaci Veslařská v Brně. Na úseku I/49 byl na přelomu října a listopadu 2011 
realizován asfaltový koberec drenážní PA 8 s CRmB o délce 230 m a na tento úsek pro srovnání 
navazují ve stejné době provedené úseky z asfaltového betonu se zrnitostí do 11 mm (ACO 11) 
a asfaltový koberec mastixový se zrnitostí do 11 mm (SMA 11), oba s asfaltem modifikovaným 
polymerem. V červnu 2012 byla na místní komunikaci Veslařská v Brně položena obrusná 
vrstva asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy se zrnitostí kameniva do 5 mm 
s mezerovitostí 10 % (BBTM-5A). Hlukové emise všech úseků byly stanoveny při různých 
rychlostech měřicího vozu metodou Close Proximity method (CPX) podle normy ISO/CD 
11819-2, kde dva mikrofony jsou umístěny v blízkosti měřicí pneumatiky.  

Výsledky měření hladin hlučnosti v závislosti na rychlosti vozidla na površích ACO 11, SMA 11, 
PA 8 a BBTM-5A jsou uvedeny v obrázku 3. Snížení ekvivalentní hladiny hlučnosti při 
rychlosti 50 km/h na PA 8 a BBTM-5A je oproti ACO 11 o 5,1 dB a oproti SMA 11 bez 
podrťování 4,1 dB. Při rychlosti 100 km/h došlo ke snížení hluku povrchu na PA 8 o 3,8 dB 
resp. 2,4 dB. Jemnozrnná směs BBTM-5A vykazovala strmější závislost na rychlosti, při 
nízkých rychlostech (pod 50 km/h) docházelo k nízkým hlukovým emisím.  

 
Obrázek 3: Ekvivalentní hladiny hluku srovnávaných povrchů v závislosti na rychlosti 
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V obrázku 4 je uvedeno srovnání frekvenčních spekter emisí hluku jednotlivých povrchů. Při 
frekvenci 1000 Hz až 2000 Hz, na kterou je lidské ucho nejcitlivější, dochází ke snížení 
hlučnosti o 5,8 dB (PA 8) až 8,7 dB (BBTM-5A) a proto jsou nové povrchy vnímány jako 
„šeptající“. 
 

 
Obrázek 4: Srovnání protihlukových vlastností pomocí frekvenční analýzy  

 
V obrázku 5 je uveden přehled měření hlučnosti metodou CPX při rychlosti 50 km/h na 
některých obrusných vrstvách včetně směsí se zvýšenou mezerovitostí jako jsou SMA LA.  
Výsledky potvrzují výrazný vliv CRmB na snížení hlučnosti. 

 
Obrázek 5: Přehled hlučnosti stanovené metodou CPX při rychlosti 50 km/h  

běžbýxh a protihlukových povrchů 
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 na rozdíl od měření metodou CPX bylo stanoveno, že PA 8 pohlcuje hluk, což přispěje ke 
snížení hlučnosti o 0,7 dB ve srovnání s SMA 11 a ve srovnání s ACO 11 o 1,0 dB. 

Následující vrstvy s CRmB s výše uvedenými výhodami proto doporučujeme navrhovat při 
stavbě, údržbě nebo opravě vozovek: 
 pro místní komunikace asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy se zrnitostí 5 mm, o mezerovitosti 

7 % až 10 % v tloušťce 20 mm až 30 mm s označením: 

 BBTM-5A, CRmB 25/50-60, 25 mm; ČSN EN 13108-2, 
 pro extravilánové úseky silnic a dálnic asfaltový koberec drenážní s označením: 

 PA 8, CRmB 25/50-60, 30 mm; ČSN EN 13108-7, 
 jako vyrovnávací (ložní) vrstvu při opravách vozovek asfaltový beton zrnitosti do 4 mm, 

v tloušťce 10 mm až 45 mm, vrstva má vysokou odolnost proti trhlinám (vrstva se podle TP 147 
označuje jako Stress Absorbing Layer – SAL), má nízkou mezerovitost k omezení propustnosti 
včetně vysoké odolnosti proti trvalým deformacím: 

 AC 4, CRmB 25/50-60, 10 mm až 45 mm, ČSN EN 13108-1. 
 

Závěr 

Technologie modifikace silničního asfaltu pryžovým granulátem se v posledních letech šíří 
z USA do evropských zemí. Většinou se prosazuje výroba CRmB metodou „continuous blend“ 
s využitím v tenkovrstvých a mezerovitých úpravách obrusných vrstev. Nejbohatší zkušenosti 
má v Evropě Portugalsko, Španělsko, Itálie, Švédsko a Česká republika.  

V ČR je doposud realizováno 36 úseků ze směsí s asfaltem modifikovaným pryžovým 
granulátem. Převážně byly využity směsi asfaltového koberce drenážního, asfaltového betonu 
pro velmi tenké vrstvy a asfaltového koberce mastixového. Úseky jsou pravidelně sledovány 
a hodnoceny a zatím potvrzují očekávanou dobu životnosti. Hluková měření vrstev s CRmB 
prokázala znatelné snížení emisí dopravního hluku. 

Dlouhodobé zkušenosti v USA a v dalších zemích prokazuje, že lze použitím asfaltových vrstev 
s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem s obsahem 15 % až 25 % pryžového 
granulátu snižovat tloušťky asfaltových vrstev až na polovinu oproti použití asfaltových směsí 
se silničním asfaltem. Tomuto trendu se zatím blížíme jen snižováním tlouštěk obrusných 
vrstev na 25 mm až 30 mm a použitím nového souvrství s vyrovnáním povrchu AC 4 (SAL) 
a protihlukové úpravy BBTM-5A, PA 8 nebo SMA 8 s CRmB, které mohou nahradit klasickou 
obnovu krytu v celké tloušťce 100 mm. 
 

Poděkování 

Článek vznikl s finanční podporou projektu TA02031191 „Výzkum a realizace dodávky asfaltů 
modifikovaných pryžovým granulátem systémem “just in time” a komplexní servis při výrobě 
asfaltových směsí“.  
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2. Použití kontinuální diagnostiky technologií mobilního laserového mapování 
a georadaru v oblasti plánování rekonstrukčních prací, údržby a kontrolingu 
silničních objektů. 
Ing. Michaela Sekaninová, GEOVAP, spol.  s  r.o.  
Ing. Ján Filipovský, PhD.,  Roadscanners Central Europe s.r.o.  

 
Anotace 
Převratná kombinace revoluční technologie 3D laserového skenování a georadarového měření 
prokázala svoji opodstatněnost při pilotním projektu zaměření mostní konstrukce na silnici I. 
třídy u obce Kosová Hora, Česká republika. Použitím nedestruktivní metody georadarového 
měření v integraci s technologií 3D laserového zaměření zde byla provedena komplexní 
diagnostika mostní konstrukce poskytující informace jak o aktuální povrchové situaci, tak  
o podpovrchovém stavu jednotlivých konstrukčních vrstev mostu, stavu izolace i poruchách 
v mostovce, to vše formou velmi přehledných a srozumitelných grafických výstupů. 
Podpovrchová diagnostika mostu byla provedena pomocí zařízení GSSI s 1.5 GHz anténou  
s centrální jednotkou SIR20 a pomocného zařízení GSSI Structura Scan Mini s 2.5 GHz 
anténou. Takto získaná data byla následně vyhodnocena v software Road Doctor Pro + Bridge 
Moduli. Úlohou GPR měření bylo určení tloušťky asfaltové vrstvy nad betonovou mostovkou, 
identifikace případných poruch (oddělování vrstev, smršťování, atd.), hodnocení stavu vlhkosti  
v izolační vrstvě a klasifikace stavu konstrukce betonové mostovky. Informace o povrchové 
situaci mostu a jeho okolí byly získány pomocí mobilního laserového mapovacího systému 
LYNX M1 a statického laserového skeneru ILRIS HD-ER a pro větší relevantnost zpřesněny 
pomocí nezávislých kontrolních bodů. Primárním výstupem laserového zaměření bylo mračno 
bodů splňující 3. třídu přesnosti a poskytující informace o prostorových souřadnicích X, Y, Z. 
Zpřesněné data z laserového skenování byla následně integrována s výstupy získanými GPR 
zaměřením pro komplexní diagnostiku stavu analyzovaného mostního objektu. 
 
Mobilní mapovací systém LYNX 
Mobilní mapovací systém LYNX (obr. 1) představuje naprosto revoluční způsob skenování 
objektů  
a komunikací včetně jejich okolí z jedoucího automobilu za plného provozu bez nutnosti 
omezení dopravy. Primárním výstupem je georeferencované 3D mračno bodů (milióny bodů s 
přesnými prostorovými souřadnicemi X, Y, Z) ve III. třídě přesnosti. Každý z těchto bodů si 
nese informaci o intenzitě odrazivosti skenovaného povrchu (obr. 2). Získané mračno lze 
obarvit do reálných barev pomocí fotografií pořízených během měření. Systém je vybaven 2 
senzory s maximálním dosahem > 200 m a vytváří tak kompletní 360° pohled na snímanou 
oblast. Z každého senzoru je vysláno cca 500 000 impulsů za vteřinu, což při 4 měřeních za 
impuls a použití 2 senzorů představuje až 4 000 000 snímaných bodů během pouhé vteřiny. 
Laser splňuje 1. třídu bezpečnosti podle IEC/CDRH a nepředstavuje žádné nebezpečí pro 
měřený povrch či okolí. Primární výstup – mračno bodů – lze dále zpracovat do zákazníkem 
požadovaných výstupů, mezi které patří např.: 
 Prostorová analýza a bezpečnost – vysoce přesné měření průjezdových, příčných a podélných pro-

filů komunikací a kótování. Využití pro určení průjezdnosti komunikací a jejich sklonových pomě-
rů. 

 3D modely a vizualizace – tvorba přesných a podrobných polygonálních modelů, videoreportů, 
animací i vizualizací z pohledu řidiče automobilu. Uplatnění při modelování zástavby a vizualizaci 
navrhovaných úseků komunikací. 

 Výškové analýzy – měření výškových poměrů a znázornění vertikálních odchylek skutečného sta-
vu povrchu vozovky od ideálního (vyjeté koleje). 

 Sledování změn v čase – monitoring změn vzniklých v průběhu času (eroze a sesuvy půdy, růst 
zeleně), analýza vzdouvání vozovky vlivem mrznutí a tání tělesa komunikace (frost-heave analý-
za). 
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 Vektorové mapy (CAD) – 3D vektorové vyhodnocení mračna bodů pro zmapování rozsáhlých a 
složitých scén (dálnice, povrchové lomy i interiéry architektonických památek). 
 

 

Obrázek 1: Mobilní mapovací systém LYNX 
 

 
Obrázek 2: Mračno bodů v intenzitě odrazivosti s přesnými prostorovými souřadnicemi X, 

Y, Z. 
Měření georadarem: 
Georadar (obr. 3) se skládá z rádiového vysílače a přijímače, které spolupracují společně s GPR 
anténami. Princip georadarové metody spočívá v opakovaném vysílání vysokofrekvenčního 
elektromagnetického impulsu vysílací anténou do zkoumaného prostředí. V místech kde je 
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změna elektromagnetických vlastností prostředí, dochází k odrazu části energie vyslaného 
elektromagnetického impulsu, a ta se registruje přijímací anténou. Tento impuls je získáván 
z rozličných druhů vrstev, poruch spojitosti materiálu způsobených vlhkostí nebo jinými 
příčinami. Je měřen i čas vyslání a přijmutí impulsu. V případě častého opakování v krátkých 
intervalech lze získat výsledky v kontinuálním zobrazení (obr. 4). 

 

Obrázek 3: GPR měřící systém společnosti Roadscanners Oy vybavený 1,5 GHz anténou 
 

 
Obrázek 4: Výstup zaměření georadarem 
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Měření georadarem bylo provedeno v 29 profilech v celé délce a šířce mostu (obr. 5). 

 
Obrázek 5: Postup měření mostu georadarem 

Výstupy projektu – technologie LS, GPR a jejich integrace 
Pomocí výstupů získaných mobilním mapovacím systémem LYNX byla vyhodnocena 
povrchová situace měřeného úseku silnice na mostní konstrukci i v jejím okolí. Z mračna bodů 
(viz obr. 6) byl vyhotoven 3D digitální model povrchu silnice (viz obr. 6), v němž byly 
identifikovány deformace povrchu vozovky. Data byla dále integrována s výstupy 
podpovrchových informací získaných měřením georadarem. Mračno bodů bylo obarveno dle 
zjištěných tlouštěk asfaltových vrstev (viz obr. 7) pro jejich názorné zobrazení. Integrací 
zjištěných tlouštěk asfaltu a digitálního modelu terénu byl vytvořen 3D model silnice bez 
asfaltových vrstev. Kombinace 3D modelu  
s 3D digitálním modelem povrchu silnice umožnila zpracování příčných řezů tělesem mostu 
zobrazující i tloušťky asfaltových vrstev (viz obr. 7). Z výstupů získaných laserovým 
zaměřením byly vytvořeny animace průletu kolem mostní konstrukce.  
Taktéž výstupy získané GPR měřením poskytly velmi kvalitní informace o konstrukci 
mostovky  
i okolních konstrukcích navzdory skutečnosti, že k dispozici nebyly žádné referenční údaje. 
V asfaltové vrstvě byly detekovány problémy s vlhkostí pronikající přes membrány do 
betonové konstrukce (obr. 8). Mnoho problémů vykazovala i horní část betonové konstrukce 
mostovky v hloubce 25 mm pod izolací. Vlhkost i poruchy byly identifikovány i v hloubce 100 
mm, kde jsou patrné i příčné výztuže (obr. 9). Minimální problémy byly detekovány v hloubce 
150 mm, kde bylo porušeno pouze východní napojení mostu. Kombinace použitých 
technologií laserového zaměření a georadaru v tomto projektu prokázala svoji opodstatněnost 
poskytnutím velmi podrobných a kvalitních informací o aktuálním stavu povrchu i konstrukce 
mostu s využitím v mnoha oblastech. 
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Obrázek 6: Mračno bodů v intenzitě odrazivosti a digitální model terénu povrchu silnice  
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Obrázek 7: Příčné řezy tělesem mostu vč. tloušťky asfaltových vrstev 
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Obrázek 8: Zobrazení výsledků GPR měření v hloubce 0-2,5 cm od povrchu asfaltové vrstvy 

Obrázek 9: Zobrazení výsledků GPR měření v hloubce 7,5-10 cm od povrchu betonové mostovky 
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Závěr 
Použitá technologie laserového skenování  v kombinaci s nedestruktivní metodou 
georadarového měření (GPR) podpovrchové situace se prokázala jako velmi vhodná  pro 
potřeby lokalizace  
a určování míry případných odlišností od projektovaného stavu.  
Provedené zaměření mostního objektu pomocí mobilního mapovacího systému a statického 
skeneru poskytlo informace o aktuálním stavu objektu v daném okamžiku, a v budoucnu může 
být dále použito pro porovnání s dalším zaměřením. Tímto způsobem lze snadno monitorovat 
změny a posuny objektu v čase. Technologie GPR poskytla informace o konstrukci mostovky  
i jejího okolí, a s její pomocí byly identifikovány problémy s vlhkostí a izolací v jednotlivých 
vrstvách konstrukce.  
Informace získané kombinací technologie laserového skenování a GPR mohou napomoci  
k nalezení  optimálních postupů nápravných opatření, či sloužit jako podklad pro retenční 
studie. Podmínkou je pravidelný monitoring stavu objektu a případných změn. 
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3. Nástroje vhodné ke zvýšení bezpečnosti pozemních komunikací. 
Ing. Eva Simonová,  Ing.  Pavel Havránek,  Centrum dopravního výzkumu, v.  v.  i. ,  Oblast 
navrhování pozemních komunikací  

 
Uliční prostor využívají různí uživatelé – chodci, cyklisté, motocyklisté a zejména motoristé. 
Sladit potřeby všech těchto uživatelů uličního prostoru se stále zvyšuje. Osoby se omezením 
pohyblivosti, slabozrací a slepí, děti, nakupující, lidé čekající na prostředek hromadné dopravy, 
cyklisté, poptávka po parkování, možnost přecházení komunikaci, vjezd vozidel do objektů, 
průjezd vozidel obcí či městem a další – to jsou potřeby, které je možné řešit samostatně, ve 
větší míře se však prolínají. Při návrhu uličního prostoru, nebo jeho rekonstrukci, je nutné 
všechny tyto skupiny potřeb zohlednit a respektovat v co nejvyšší míře. Investor mívá při 
zpracování projektové dokumentace své představy a projektanti se je snaží respektovat. Při 
zpracování projektové dokumentace však může docházet k častým změnám zadání, 
zpracování různých etap, dodatků apod. a je pak možné, že projektová dokumentace 
odsouhlasená k realizaci, nevykazuje všechny prvky bezpečnosti, nebo nerespektuje 
v maximální možné míře všechny skupiny účastníků silničního provozu. Toto se netýká jen 
velkých staveb, ale i těch menších.  
Ke zvýšení bezpečnosti na pozemní komunikaci existují nástroje a náplň některých z nich je 
definována v závazných předpisech. 
Seznam vybraných nástrojů na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích: 

- definované v závazných předpisech 

– hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu u vyhledávacích studií, 

– audit bezpečnosti pozemních komunikací, 

– bezpečnostní inspekce,  

– prohlídka pozemní komunikace, 

- ostatní 

– posouzení dopravního řešení z pohledu bezpečnosti, 

– speciální bezpečnostní inspekce, 

– analýza nehodovosti, 

– sanace nehodových lokalit. 

 

Hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu u vyhledávacích studií 
Po dokončení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/EC o řízení 
bezpečnosti silniční infrastrukturu do právního řádu České republiky je tento nástroj částečně 
uveden ve Směrnici pro provádění staveb MD – požadavek na zajištění bezpečnosti PK a 
Směrnici pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů – hodnocení 
ekonomické efektivnosti projektu.  
Tento nástroj se má uplatňovat v počáteční fázi plánování dopravní infrastruktury před 
schválením samotného projektu a měl by představovat společně s výsledky EIA (Vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí) jedno z kritérií při volbě vhodné varianty návrhu pozemní 
komunikace. 
V hodnocení vlivů na bezpečnost silničního provozu se identifikují a popíší jednotlivé hlediska 
bezpečnosti silničního provozu, která mají vliv na volbu plánovaného řešení infrastruktury. 
Hodnocení by mělo obsahovat co nejvíce informací pro analýzu nákladů a přínosů (CBA7) 
daného řešení. 
V současné době neexistuje v ČR metodika pro provádění Hodnocení dopadů na bezpečnost 

                                                 
7
 CBA  - Cost - benefit analýza – je typem poměrového přístupu v rozhodovacích procesech. Všechny přínosy, užitky, 

pozitiva se shromáždí na jedné straně rovnice nebo pomyslné váhy a všechny náklady, nevýhody a negativa na straně 

druhé.  
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silničního provozu u vyhledávacích studií. CDV v současné době připravuje kroky pro vznik 
takovéto metodiky.  
Vzhledem k tomu, že ve zmíněných předpisech je tento nástroj zmíněn jen okrajově, a není pro 
tento nástroj vytvořen metodický postup, proto se tento nástroj zatím prakticky nepoužívá. 
 

Audit bezpečnosti pozemních komunikací, bezpečnostní inspekce, prohlídka 
pozemní komunikace 

Dokončením transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/EC o řízení 
bezpečnosti silniční infrastrukturu do právního řádu České republiky jsou tyto nástroje 
popsány v Zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Výše uvedené závazné předpisy zavádí povinnost používat tyto nástroje jen na pozemních 
komunikacích sítě TEN-T. Ale vzhledem k tomu, že právě na silnicích nižších kategorií je 
úroveň bezpečnosti několikanásobně nižší než u silnic v síti TEN-T je velmi vhodné, žádostí a 
Evropskou komisí doporučené používat tyto nástroje ke zvýšení bezpečnosti na všech typech 
komunikací. Použití těchto nástrojů bezpečnosti pozemních komunikací je také v souladu 
s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. 
 

Audit bezpečnosti pozemních komunikací 
Audit bezpečnosti pozemních komunikací (dále jen audit) je systematická procedura, která 
vnáší do procesu dopravního plánování a projektování nejnovější znalosti o bezpečném 
utváření pozemních komunikací za účelem prevence vzniku dopravních nehod. Je to formální 
prověrka dopravních projektů, v jejímž rámci nezávislý a kvalifikovaný auditor vypracovává 
zprávu o bezpečnostních rizicích hodnoceného projektu a předkládá návrhy na jejich 
odstranění, případně zmírnění. To znamená, že audit je nástroj, který je součástí projektování 
a realizace dopravních projektů s cílem, aby výsledná stavba byla co nejbezpečnější pro 
všechny její uživatele.  
Dle zákona č. 13/1997 Sb. auditu podléhá: 
– Návrh dokumentace záměru 

– Návrh projektové dokumentace 

– Provedená stavba pro zkušební provoz  

– Dokončená stavba pro kolaudační souhlas 

Audit provádí certifikovaný auditor bezpečnosti pozemních komunikací. Výsledkem auditu je 
zpráva o provedení auditu s popisem identifikovaných rizik a s návrhy na jejich odstranění 
popřípadě snížení těchto rizik. 
Audit je vhodné provádět v týmu dvou i více odborníků, z nichž alespoň jeden je 
certifikovaným auditorem bezpečnosti pozemních komunikací, přestože dle zákona stačí, aby 
audit prováděla pouze jedna osoba s certifikací. Práce v týmu přispívá ke zkvalitnění celého 
auditu a zaručuje větší objektivnost. Velikost a složený týmu odpovídá charakteru 
auditovaného projektu.  
Identifikovaná rizika doporučujeme ohodnotit dle jejich závažnosti třemi úrovněmi: nízkou, 
střední a vysokou. Ohodnocení rizik usnadňuje objednateli auditu rozhodování a sestavení 
priorit k odstraňování zjištěných bezpečnostních rizik. 
Tabulka 2: Úroveň rizika a jejich charakteristika 

Úroveň rizika  Charakteristika  

Nízká  Riziko má vliv na vznik kolizních situací, popřípadě zvyšuje 
subjektivní riziko (pocit nebezpečí) účastníků silničního provozu. 
Vznik nehod s osobními následky je velmi málo pravděpodobný.  
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Střední  Riziko má vliv na vznik nehod s osobními následky. Auditor 
považuje jeho odstranění za důležité.  

Vysoká  Při neodstranění rizika existuje značná pravděpodobnost vzniku 
dopravních nehod s osobními následky. Auditor považuje jeho 
odstranění za prioritní a nezbytné.  

 
Finanční přínosu auditu je možné zatím hodnotit pouze na základě zahraničních studií (v ČR 
je tento nástroj používán jen velmi krátce) a ty uvádějí, že na auditované stavbě dochází 
v průměru o 1 nehodu ze zraněním ročně méně než na neauditovaných stavbách. Při tomto 
výsledku studií lze říci, že provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací je přínosné. 
Kromě výše zmiňovaných předpisů (Směrnice 2008/96/EC, Zákon č. 13/1997 Sb. a vyhláška 
č. 104/1997 Sb.) je problematika auditu popsána v Metodice provádění auditu bezpečnosti 
pozemních komunikací, schváleným Ministerstvem dopravy v roce 2012, vypracované 
Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. Součástí metodiky jsou i kontrolní listy, které jsou 
pomůckou při provádění auditu, obsahují tematicky řazené okruhy otázek, jejichž 
zodpovězení napomáhá k identifikaci bezpečnostních rizik (metodika a další informace jsou 
k dispozici na www.audit-bezpecnosti.cz). 
 

Bezpečnostní inspekce 
Bezpečnostní inspekci dle závazných předpisů lze provádět jen na síti komunikací TEN-T a 
musí být prováděna periodicky každých 5 let. 
 Bezpečnostní inspekce (dále jen BI) je posouzení stavebních, technických a provozních 
vlastností komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a vyhodnocení rizik, 
která plynou z vlastností komunikace pro účastníky silničního provozu. Cílem BI je 
identifikovat rizikové faktory a předkládat návrhy vedoucí k jejich odstranění nebo zmírnění.  
BI provádí auditor bezpečnosti pozemních komunikací společně s alespoň jednou další 
osobou. Výsledkem BI je zpráva o provedení BI s popisem identifikovaných rizik a s návrhy na 
jejich odstranění popřípadě snížení těchto rizik. Práce v týmu přispívá ke zkvalitnění celé BI a 
zaručuje větší objektivnost. Velikost a složený týmu odpovídá charakteru komunikace a jejího 
vybavení. 
Identifikovaná rizika doporučujeme ohodnotit dle jejich závažnosti třemi úrovněmi: nízkou, 
střední a vysokou. Ohodnocení rizik usnadňuje objednateli obdobně jako u auditu 
rozhodování a sestavení priorit k odstraňování zjištěných bezpečnostních rizik. 
Úroveň rizika a jejich charakteristika je stejná jako v případě auditu bezpečnosti pozemních 
komunikací - Tabulka 2. 
Kromě výše zmiňovaných předpisů (Směrnice 2008/96/EC, Zákon č. 13/1997 Sb. a vyhláška 
č. 104/1997 Sb.) je problematika auditu popsána v Metodice bezpečnostní inspekce 
pozemních komunikací, schváleným Ministerstvem dopravy v roce 2009, vypracované 
Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., v současné době se dokončují práce je na její aktualizaci 
(metodika bude v roce 2013 dispozici na www.audit-bezpecnosti.cz).  
 

Prohlídka pozemní komunikace 
Je nástroj definovaný v § 18m Zákona č. 13/1997 Sb. Jedná se v podstatě o bezpečnostní 
inspekci, která může být rozšířena o analýzu nehodovosti, kterou je vlastník pozemní 
komunikace povinen zajistit na úsecích komunikací sítě TEN-T zařazených do Centrální 
evidence pozemních komunikací. 
Prohlídka pozemní komunikace musí být provedena skupinou nejméně 3 osob, z nichž 
alespoň jedna musí být auditorem bezpečnosti pozemních komunikací. 
Cílem je odstranit nebo snížit rizika plynoucí z vlastností pozemní komunikace pro účastníky 
provozu na pozemních komunikacích, která vedoucí k výraznému snížení nákladů 
vynakládaných v důsledku dopravních nehod, při současném zohlednění nákladů na 
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odstranění nebo snížení těchto rizik. 
V současné době CDV zpracovává metodiku pro provádění výše uvedeného nástroje.  
 

Posouzení dopravního řešení z pohledu bezpečnosti 
Tento nástroj slouží k posouzení projektu případně úseku stávající komunikace z pohledu 
bezpečnosti při využití všech znalostí a pravidel jako jsou používány u auditu bezpečnosti (u 
projektů dopravních staveb) nebo bezpečnostních inspekcí (pro již realizované dopravní 
stavby). Rozdíl je v tom, že posouzení je rozšířeno o analýzu nehodovosti. U řešení úseků 
z bezpečnostního deficitu je možné navržená opatření k odstranění nebo snížení 
bezpečnostních rizik detailněji rozpracovat, zpracovat analýzu nákladů a přínosů (CBA1). 
Součástí těchto průzkumů je často i dopravně – inženýrský průzkum. U dopravních staveb, 
které jsou ve fázi projektové přípravy, tento nástroj umožňuje porovnání variant z pohledu 
bezpečnosti provozu a všech jeho účastníků. 

 
Speciální bezpečnostní inspekce 

Jedná se vlastně o bezpečnostní inspekci, jak je popsána výše. Tuto inspekci je možné provádět 
na všech typech pozemních komunikací.  
Speciální bezpečnostní inspekce je: 
– Jednorázová inspekce silničního úseku nebo lokality  

– Inspekce specifických částí silniční sítě či zvláštních aspektů - např. inspekce tunelů, že-

lezničních přejezdů, stromořadí apod.; 

– Inspekce v místě plánované rekonstrukce, kdy lze identifikovat specifické záležitosti týka-

jící se bezpečného uspořádání komunikace; 

– Inspekce přilehlé ovlivněné silniční sítě či území, např. při výstavbě nové dálnice, obchod-

ního střediska apod. 

Způsob provádění a výsledná zpráva je obdobná jako u bezpečnostní inspekce. 
Pro provádění tohoto nástroje lze použít Metodiku bezpečnostní inspekce pozemních 
komunikací, schváleným Ministerstvem dopravy v roce 2009, vypracované Centrem 
dopravního výzkumu, v. v. i., v současné době se dokončují práce je na její aktualizaci 
(metodika bude v roce 2013 dispozici na www.audit-bezpecnosti.cz).  
 

Analýza nehodovosti 
Tento nástroj se provádí lokálně, na předem vytipovaných místech s častým výskytem 
dopravních nehod (nejčastěji křižovatky, směrové oblouky malého poloměru apod.).  

Analýza nehodovosti se dělí: 
- zjednodušenou analýzu dopravních nehod 

- podrobnou analýzu dopravních nehod 

Nepostradatelnou pomůckou při analýze nehodovosti je kolizní diagram. Kolizní diagram je 
nákres dopravních nehod pomocí vhodných symbolů do zjednodušeného situačního plánu. 
Umožňuje nám získat rychlý přehled hlavních charakteristik dopravních nehod v lokalitě. 
Zjednodušená analýza dopravních nehod slouží k získání základní představy o nehodové 
lokalitě. 
objekty zkoumání: 

- časový výskyt nehod 

- povětrnostní podmínky 

- druh nehod a charakter srážek 

- příčiny nehod 
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Podrobná analýza dopravních nehod se používá v případě, kdy zjednodušenou analýzou 
nejde přesně určit důvod vzniku nehod, je nutno podrobit lokalitu důkladnějšímu zkoumání. 

rozšíření proti zjednodušené analýze o tyto objekty zkoumání: 

- prostorové vedení silnice 

- směrové a výškové trasy 

- příčné uspořádání 

- druh povrchu, kvalita povrchu a jeho protismykové vlastnosti 

- vybavení komunikace a dopravní značení 

- rozhledové poměry 

- dopravní zatížení, skladba dopravního proudu 

- rychlost vozidel 

Tato problematika je popsána v Metodice identifikace a řešení míst častých dopravních nehod 
(CDV, 2001), kde jsou mimo jiné uvedeny značky a symboly používané v kolizních diagramech 
a typologický katalog dopravních nehod. 
 

Sanace nehodových lokalit 
Tento nástroj je kombinací speciální bezpečnostní inspekce a analýzou nehodovosti 
s podrobnějším (případně variantním) řešením, který eliminuje nebo zmírňuje identifikovaná 
bezpečnostní rizika. 
 

Závěr 
Všechny tyto nástroje lze využít ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích, ale je 
nutné zvážit vhodnost vybraného nástroje na daný typ pozemní komunikace. Některé nástroje 
se doplňují, jiné je možné použít nezávisle na sobě. Chceme-li plnit požadavky na snižování 
nehodovosti v ČR, je více než vhodné využívat nástroje na zvýšení bezpečnosti a následně 
aplikovat jejich výsledky do projektů a realizací. 
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4. Nástroj pro vyhodnocení efektivity vynaložených prostředků při řešení 
rozlehlých křižovatek. 
Ing. Radim Striegler,  Ing.  Eva Simonová, Ing. Lucie Vyskočilová, Centrum dopravního výzkumu, 
v.  v.  i. ,  Oblast navrhování pozemních komunikací  

Úvod 

V roce 2012 bylo v České republice usmrceno téměř 700 osob při dopravních nehodách, z toho 
přibližně jedna třetina ve městech a obcích. K nehodám v intravilánu lze také připsat také 
15 000 těžce i lehce zraněných lidí. Z této statistiky jasně vyplývá, že úpravy křižovatek 
vedoucí ke zvýšení bezpečnosti jsou nutné. Výzkumem efektivity vhodných úprav na 
rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně -inženýrských parametrů se zabývá tříletý 
projekt VaV Technologické agentury ČR č. TA01031303 - EFEKTIV. Spoluřešiteli projektu jsou 
CDV, v.v.i. a firma EDIP s.r.o. Řešitelé z CDV, v.v.i. zpracovávají části projektu související 
s bezpečností silničního provozu. Veškeré postupy týkající se kapacity křižovatek zpracovávají 
řešitelé z firmy EDIP, s.r.o. V rámci tohoto projektu budou zpracovány dvě metodiky. Metodika 
provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů byla v roce 2012 certifikovaná Ministerstvem 
dopravy ČR. Navazující metodika popisující postup pro úpravu křižovatek se v současné době 
dokončuje. Dalšími výstupy projektu jsou programy pro vyhodnocení dopravních průzkumů 
(EDIP-Player) a pro kapacitní výpočty neřízených křižovatek (EDIP-Ka). V budoucnu se chystá 
webová aplikace pro zjednodušené posouzení variant úprav neřízené křižovatky, která by 
měla usnadnit návrh úprav rozlehlých křižovatek. 

Postup dle metodiky 

Jednotlivá opatření pro optimální přestavbu křižovatky jsou navržena na základě analýzy 
nehodovosti nebo konfliktů a výsledná kombinace úprav poté vychází z porovnání nákladů na 
zřízení všech opatření, jejich provoz a údržbu s předpokládanými ekonomickými úsporami 
z nehodovosti (úspory jsou vyjádřeny v celospolečenských ztrátách). Srovnání kombinace 
úprav závisí kromě zvýšení bezpečnosti také na požadované stávající a návrhové kapacitě 
dané křižovatky. Metodika je použitelná pro všechny neřízené křižovatky, i když důraz je 
kladen na rozlehlé křižovatky. Za rozlehlé křižovatky lze považovat ty křižovatky, které nemají 
usměrněné vjezdy a nejsou organizovány v okolí křižného bodu křižovatky, proto zde lze 
provádět nestandardní manévry (řazení vozidel bez vyznačených pruhů, otáčení, najíždění do 
protisměru, apod.), anebo se jedná o křižovatky s usměrněnými vjezdy, ale 
s naddimenzovanými rozměry naprosto neodpovídající charakteru a skladbě dopravy nebo 
kapacitě křižovatky. 
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Jednotlivé kroky procesu lze shrnout do následujícího schématu: 

 
 
Prvotním impulsem pro rozhodování o úpravě křižovatky je její nevyhovující stav. Ať už se 
jedná o tvorbu kongescí (napovídající nedostatečnou kapacitu), lokalitu s nehodami s 
osobními následky (možná nehodová lokalita) nebo vysoký podíl dopravních prostředků 
překračujících dovolenou rychlost.  
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Stávající stav křižovatky je prvotní informací pro návrh možných opatření pro zvýšení 
bezpečnosti, případně kapacity. Musí se zjistit rozhodující údaje, které vypovídají o stavu 
křižovatky – geometrie, vodorovné, svislé dopravní značení, odvodnění (existence, stav), 
rozhledové poměry na všech větvích, vybavení křižovatky a další relevantní údaje (např. jedna 
větev křižovatky leží na mostě, zástavba v těsné blízkosti křižovatky, …). Dále jsou důležitá 
data o intenzitách dopravy, rychlosti vozidel a nehodovosti popř. dopravních konfliktech. Sběr 
a podmínky sběru těchto dat včetně jejich vyhodnocení definuje Metodika provedení a 
vyhodnocení dopravních průzkumů (CDV, v.v.i., 2012, [5]), která byla loni certifikovaná 
Ministerstvem dopravy ČR. 

Na základě naměřených intenzit se srovná kapacita křižovatky s  maximálními hodnotami 
kapacit různých typů křižovatek (viz ČSN 73 6102 tab. A.1 [1]). Pro webovou aplikaci bude 
firmou EDIP, s.r.o. navrženo zjednodušené posouzení kapacity, které bude založeno na menším 
množství vstupních parametrů, než které vstupují do stávajících kapacitních výpočtů dle 
platných technických podmínek [2], [3], [4] a dle normy ČSN 73 6102 [1]. Vzhledem k tomu, že 
v této metodice připouštíme pouze tři možnosti úprav: 

 na neřízenou s úpravami, 

 na okružní, 

 na světelně řízenou, 

lze v tomto kroku vyeliminovat některá možná řešení (např. žádnou reálnou úpravou nelze 
zvýšit stávající nevyhovující kapacitu neřízené křižovatky – do dalšího procesu vstupují už 
pouze dvě varianty – okružní a světelně řízená křižovatka). 

Dalším bodem je určení příčin rizikovosti křižovatky, mezi něž patří: 
 míra překračování rychlosti (je přípustné maximálně 15% vozidel překračujících dovo-

lené rychlosti), 

 zařazení mezi nehodové lokality (na základě zpracovaného kolizního diagramu a vy-

tvoření skupin nehod), 

 vypočtený koeficient relativní konfliktnosti je větší jak 0,9 (sledování konfliktů se pro-

vádí pouze v případě, že nejsou k dispozici data o nehodách, vytváří se diagram kon-

fliktů podobný koliznímu diagramu). 

Návrh jednotlivých opatření poté vychází z vytvořených skupin nehod nebo konfliktů. 
V metodice jsou rozlišovány tyto skupiny nehod: 

 překročení nejvyšší dovolené rychlosti (nepatří mezi nehodové situace, ale je jednou 

z hlavních příčin) 

 nedání přednosti v jízdě proti příkazu dopravní značky STŮJ DEJ PŘEDNOST,  

 nedání přednosti v jízdě proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST,  

 nedání přednosti v jízdě při odbočování vlevo na hlavní komunikaci,  

 nedání přednosti v jízdě vozidlu přijíždějícímu zprava,  

 náraz zezadu na hlavní komunikaci (nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem),  

 náraz zezadu na vedlejší komunikaci,  

 náraz zezadu před přechodem,  

 srážka při přejíždění z pruhu do pruhu,  

 nedání přednosti při odbočování vlevo souběžně jedoucímu vozidlu,  

 nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu,  

 srážka s chodcem mimo přechod,  

 nehody s cyklisty. 
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Pro každou skupinu nehod nebo konfliktů jsou nadefinována opatření, která při realizaci 
zvyšují bezpečnost křižovatky. Pokud se v křižovatce vyskytuje více skupin nehod, využijí se 
všechna nadefinovaná opatření příslušná k daným skupinám nehod, které je možné v  
křižovatce realizovat. V metodice jsou uvedena následující opatření: 

 zvýšený dělící ostrůvek 

 šikana – směrové vychýlení trasy 

 pruh pro levé odbočení 

 pruh pro pravé odbočení 

 prodloužení odbočovacího pruhu 

 protismyková povrchová úprava 

 úprava rozhledových poměrů 

 zúžení jízdních pruhů 

 zvýšené prahy 

 sjednocení šířek všech vjezdových větví 

 přechod pro chodce se SSZ 

 přechod pro chodce 

 přechod na zvýšeném prahu 

 místo pro přecházení 

 osvětlení křižovatky/přechodu 

 zkrácení přechodu pro chodce – ochranný ostrůvek 

 zkrácení přechodu pro chodce – vysazené plochy 

 zvýraznění přechodu 

 přesun přechodu dále od křižovatky 

 zřízení nového vodorovného dopravního značení 

 obnova vodorovného dopravního značení 

 zřízení nového svislého dopravního značení 

 úprava svislého dopravního značení 

 pruh pro cyklisty 

 cyklopřejezd se světelnou signalizací 

 zjednosměrnění původně obousměrné větve křižovatky 

 kompletní přestavba na okružní křižovatku 

 světelné signalizační zařízení 

Každé opatření má definovanou účinnost, což představuje předpokládaný úbytek dopravních 
nehod po realizaci opatření. Procentuální vyjádření dopadu opatření bylo vyjádřeno na 
základě provedených analýz a metaanalýz zahraničních dat [6], [7]. Analýzy prováděné CDV, 
v.v.i, využívají predikční model k odhadu účinnosti. Do modelu vstoupily data z již 
realizovaných úprav, na kterých bylo možné vysledovat nehodovost minimálně 3 roky před i 
po úpravě. 

Při kombinací více opatření se výsledná účinnost kombinace opatření počítá dle rovnic: 

- - - - -  při kombinaci 2 až 4 opatření (včetně), kde 

účinnost opatření, 

- - - -
-

 dom 

účinnost dominantního opatření. Viz [8]. 
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Po návrhu opatření zvyšující bezpečnost se musí provést kapacitní posouzení navržené 
úpravy křižovatky. Pro tyto účely vyvinula firma EDIP, s.r.o. webovou aplikaci EDIP-Ka, která 
provádí kapacitní výpočty dle platných technických podmínek a normových požadavků. 
V budoucnu budou obě webové aplikace v tomto kroku provázány. 

Poté se pro celé návrhové období vyčíslí náklady na zřízení všech opatření a jejich údržbu, 
úspora na nehodách (násobek účinnosti a ekonomického ohodnocení ztrát z následků 
dopravních nehod). Návrhové období vychází z posouzení kapacity neřízené křižovatky a je 20 
let nebo 30 let v případě potřeby dalších jízdních pruhů. Ekonomické ohodnocení ztrát 
vychází ze skutečných nehod v lokalitě. Při nedostatku informací o nehodách nelze z 
dopravních konfliktů jednoznačně vyčíslit celospolečenské ztráty, proto do výpočtu vstupuje 
očekávaná hodnota ztrát podobné křižovatky, která je určena analýzou dat z archivů CDV, v.v.i. 

Pro srovnání variant úprav křižovatky se vypočte návratnost vstupních nákladů, ukazatel 
ekonomické efektivity a především zisk. Zisk je rozdíl mezi financemi ušetřenými na 
celospolečenských ztrátách a náklady na přestavbu a údržbu křižovatky v rozmezí návrhového 
období křižovatky. Na základě srovnání zisků se zvolí výsledná varianta. Vzhledem k tomu, že 
účinnosti jednotlivých opatření jsou vyjádřeny v určitém rozmezí, vychází konečný zisk také 
jako interval dvou čísel {Zmin, Zmax}. Pokud by se intervaly zisků dvou nejziskovějších variant 
překrývaly, tak volíme bezpečnější variantu, tj. variantu s vyšší účinností kombinace opatření. 

Je nutné připomenout, že velký vliv na ocenění nákladů na stavbu mají vyvolané investice, jako 
jsou přeložky sítí, výkupy pozemků, náročnost systému SSZ a mnoho dalších. Proto se bez 
znalosti místních poměrů může stát, že se hrubý odhad nákladů na stavbu dle naší metodiky a 
náklady po realizaci opatření budou výrazně lišit. 

Závěr 

Tento postup při úpravě křižovatek je koncipován tak, aby sloužil jako pomůcka pro starosty 
obcí a referenty odborů dopravy měst (či městských částí), jimiž prochází silnice I. a II. tříd a u 
nichž lze předpokládat výskyt rozlehlých neřízených křižovatek. Záměrem zpracovatele 
metodiky je poskytnout investorům podklad pro další vyjednávání o úpravě rozlehlých 
křižovatek s ostatními dotčenými orgány a úřady, ať už se jedná o správce křížících se 
komunikací, projektanta, stavební úřad či policii. Přesný návrh a zpracování dokumentace 
stavebních úprav zůstává v rukou projektanta. 
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