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Blok I. – garant Ing. Josef Veselý

1. Multifunkční sportovní a kulturní pavilon (MSKP)

Ing. Luděk Borový

Město  Brno  připravuje  na  brněnském  výstavišti  největší  strategický  projekt,  moderní
multifunkční arénu vybavenou špičkovými technologiemi,  kde se budou konat kulturní i
sportovní akce. S prvními návštěvníky počítá město v květnu 2023.  Už o rok později se
zde plánuje hostit světový šampionát v hokeji.

Stavební práce začnou příští rok, ale co tomu předchází? Složitost procesu projekčních
prací zajišťované týmem architektů, projektantů a specialistů v současné době postupují
vysokým tempem na zpracování patřičných projektových dokumentací k povolení všech
staveb. Souběžně s výstavbou haly se bude pracovat na projektu, protože je akce náročná
nejen technicky, ale i koordinačně. Výsledkem bude moderní multifunkční hala vysokého
standardu.

Co tento proces přináší, jaká jsou úskalí a co je třeba zvládnout v procesu přípravy stavby,
než se zahájí výběr zhotovitele?
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Jedna fáze projektu týkající se zadání a rozsahu pro následující podrobnější projektové
fáze  je  již  splněna.  Týkala  se  rozsahu  a  šíře  požadavků  a  podmínek,  které  vzešly  z
průběhu počátečních fáze projektu. Celý proces byl nastaven tak, že na každou stavbu
byla  zpracování  technická  dokumentace,  která  byla  podkladem  pro  zpracování
podrobných projektů.

V přípravě zadání bylo zejména nutné definovat několik základních rizik a kategorií jako
jsou např.  kategorii  obtížnosti  na  projekt  stavby,  předběžná cena stavby s  cenami  za
projekty  staveb,  potřebný rozsah fází  projektové dokumentace a  výkonů,  vyhodnocení
potřebných profesí a sestavení týmu pro přípravu a další odborné parametry.
Pro srovnání lze uvést příklad projektová dokumentace Sazka Arény Praha zahrnovala
nepřetržitou  řadu  výkresů,  která  by  narovnaná  na  sebe  ve  dvoumetrových  policích,
přesáhla šestipatrový dům. Jednalo se cca o 3 metráky dokumentace.

Schéma procesu obsahuje předběžný návrh staveb z hlediska dispozičního, provozního,
estetického  a  byl  již  realizován  v  prvotní  fázi  v  koordinaci  s  názory,  požadavky
a představami města Brna a také v souladu s požadavky platných předpisů. Další cíle
předprojektové přípravy objasnily prostorové a výškové členění stavby, její vzhled a vazbu
na umístění v tak významné lokalitě.

V rámci přípravy bylo nezbytné vypracovat základní podkladovou dokumentaci pro zadání
zpracování  projektu týkající  se společného územnímu a stavebnímu řízení.  Tyto práce
proběhly v termínu od 04/2019 do 04/2020. Byly vypracovány např. studie proveditelnosti
multifunkční  haly,  studie  zajištění  dopravní  obslužnosti,  geodetické  zaměření  staveb,
geologické průzkumy, technická studie Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu,
technická  studie  Lanové  dráhy  Lipová  –  Kampus,  úpravy  Smyčky  Lipová,  silnice  I/42
Bauerova,  úpravy  a  vyvolané  investice  v areálu  Veletrhy  Brno  a  Dopravního  podniku
města Brna. 

To vše se daří plnit díky kvalitní práci při zajištění celého procesu investorské a inženýrské
činnosti celého projektu, jeho koordinace zajišťované společností Brněnské komunikace. A
dále  jsou  tyto  práce  podpořeny  kvalitní  spolupráci  Ředitelství  silnic  a  dálnic  ČR  a
městských  společností:  Dopravní  podnik  města  Brna,  Teplárny  Brno  a jednotlivých
odborných útvarů města. Na kvalitní přípravě se také podílí svými odbornými znalostmi
zástupci  Krajského ředitelství  policie  Jihomoravského kraje,  zástupci  odborných útvarů
úřadu Jihomoravského kraje a dalších institucí. 

Důležitá práce na zpracování architektonického řešení a veřejné zeleně je projednávána
za  aktivní  spolupráce  s  Kanceláři  architekta  města  Brna.  Jedná  se  především
o zpracování  detailů  řešení  nakládání  s  dešťovými  vodami  (řešení  tzv.  modrozelené
infrastruktury),  výsadba  zeleně  a  uspořádání  kvalitního  veřejného  prostranství  v okolí
připravovaných staveb.
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Jakou dokumentace je nutné zpracovat, než bude možné zahájit proces výběru zhotovitele
na stavbu? Lze uvést vyčet základních dokumentací, které je nutné projekčně připravit
a předat úřadům k vydání patřičných povolení. 

Před  vydání  společného  povolení  na  jednotlivé  stavby  musí  být  zajištěno  povolení
k připojení na komunikace ve vlastnictví města Brna, povolení kácení a řešení náhradní
výsadby, povolení odstranění staveb a terénních úprav. 

Následovat budou žádosti o vydání společné povolení na stavby: Multifunkční sportovní a
kulturní pavilon, pozemní komunikace a technická infrastruktura (rozdělená na dvě Etapy),
silnice I/42 VMO Bauerova včetně prodloužení ul. Křížkovského a vybudování dvou lávek
pro  pěší  a  cyklistickou  dopravu,  Smyčka  Lipová,  Lanová  dráha  Pisárky  –  Kampus,  a
realizace uprav křižovatky u 4. brány BVV.

U  všech  těchto  projektových  dokumentací  je  nezbytné  zajistit  před  podáním  žádostí
o vydání  společného  povolení:  vyjádření  dotčených  orgánů,  zapracování  všech
připomínek dotčených orgánů do projektové dokumentace, zajisti souhlasy všech vlastníků
pozemků  a  nemovitostí,  zapracovat  podmínky  z  procesu  zjišťovacího  řízení  a  zajistit
uzavření smluvních vztahů na připojení technické infrastruktury.
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Na jedné straně legislativa stanovena pravidla, lhůty a postupy při  vydávání patřičných
povolení  a  rozhodnutí  stavebními  úřady,  na  druhé  straně  bývá  proces  někdy  velmi
zdlouhavý. 

Předpokládáme,  že  se  podaří  vzhledem  významu  daného  projektu,  kvalitní  prací
a přístupu projektových týmů a všech odborných složek města zvládnout náročné lhůty
povolovacích řízení jako jsou např. oznámení o záměru (45-70 dní), povolení kácení (30-
60 dnů), povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (30-60 dnů), žádosti  o
stanoviska dotčených orgánů (30-60 dnů) a společná povolení (30-60 dnů), kde nejsou
ještě započteny některé lhůty např. zahájení řízení, nabytí právní moci apod.

Závěrečnou  fází  před  výběrem  zhotovitele  stavby  bude  nezbytné  zahájit  práce  na
zpracování  projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby.  Tato  dokumentace  se
zpracovává  se  samostatně  pro  jednotlivé  pozemní  a  inženýrské  objekty  a  pro
technologická  zařízení.  Vychází  ze  schválené  projektové  dokumentace  pro  vydání
společného povolení a zpracovává se v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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3. Príprava električkových tratí
pre nové centrum mesta Bratislava 

1 doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., 2 Ing. Matúš Korfant, PhD., 
3 Dr. Ing. Peter Schlosser, 

1Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave,
2Magistrát hl.m. SR Bratislava, 3DOTIS Consult, s.r.o.

e-mail:tibor.schlosser@stuba.sk

Abstrakt

V  podmienkach  Bratislavy,  ak  chceme  dosiahnuť  zmenu  správania  sa  ľudí  pri
preprave  po  ploche  nášho  mesta,  mestská  hromadná  doprava  (MHD)  musí  byť
segregovaná,  pretože  autobusová  a  trolejbusová  doprava,  ktorá  využíva  tú  istú
infraštruktúru cestnej dopravy, je súčasťou saturovaných tokov, s ktorými sú späté tvorby
kolón a zápch. Z tohto dôvodu pre nové mestské centrum je jednoznačne prioritou riešiť
mobilitu – prepravu nosným systémom MHD. 

Mesto  Bratislava  má  vyriešenú  základnú  strategickú  obsluhu  územia  radiálno  -
okružným systémom, pričom nosný systém MHD – koľajová doprava je len na niektorých
radiálach. Výhodou je, že v záväznej časti územného plánu je koľajová doprava vhodne
definovaná. 

V tomto prípade zahŕňa ako klasickú infraštruktúru železnice, električkovú dráhu tak
aj špeciálnu dráhu – v ďalekej budúcnosti podzemnú. Len ju treba stále doplňovať o nové
úseky, ktoré sú ako technickými tak aj dopravno-inžinierskymi nástrojmi naštudované. 

Električková  doprava  v  Bratislave  je  skoro  všade  horizontálne  segregovaná,
najčastejšie  v  strednom  deliacom  páse  mestských  komunikácií.  Doplnková  hromadná
doprava, ako sa už spomenulo, reprezentovaná autobusovou a trolejbusovou dopravou
bude mať význam len v tom prípade, ak sa mesto rozhodne tento druh dopravy taktiež
segregovať horizontálne v uličnom priestore. 

Nástroj je jednoduchý – vyhradiť jazdné pruhy pre MHD. Potrebný uličný priestor
však nie je všade k dispozícii.  Príspevok predstavuje už viacročnú inžiniersku činnosť,
ktorá v oblasti  dopravného urbanizmu, dopravného inžinierstva no najmä v dopravnom
plánovaní pristúpila komplexnejšie na riešenie obsluhy mesta verejnou dopravou a je v
intenciách nástrojov  Rozumného rastu  (Smart  Growth)  [1]  či  Nového urbanizmu (New
Urbanism) [2].

• Úvod

Tým,  že  veľkosť  mesta  Bratislavy  ako  aj  priemerná  hustota  osídlenia  mesta
neumožňuje ekonomicky riešiť nosný systém vertikálnou segregáciou, treba navrhované
električkové trate posúdiť z hľadiska priepustnosti cez svetlene riadené križovatky. 

Ucelený systém vertikálnej  segregácie  v  Bratislave  sa  nepredpokladá z  dôvodu
nízkych  hodnôt  objemu  prepravy  cestujúcich.  Objektívne  hodnoty  prepravy  verejnou
dopravou v špičkových hodinách na trase by mali presahovať min. 15.000 cestujúcich na
jeden  smer.  Potom  môžeme  uvažovať  na  trasách  verejnej  dopravy  s  vertikálnou
segregáciou – metrom alebo visutou dráhou. V postupnej analýze a technickej príprave
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hľadania nových električkových tratí pre Bratislavu sa odporúča vytvoriť názor na možnosti
zmeny deľby  prepravnej  práce v  prospech MHD. V našom prípade ide  o električkovú
dopravu v nových trasách hlavného mesta Slovenska. Pridanou úlohou je podľa [3] a [4] aj
názor  na  stanovenie  možnosti  zmeny  deľby  prepravnej  práce  v  prospech  nosného
systému  MHD,  ktorý  predstavuje  nové  vedenie  električkovej  trasy  v  okolí  novo
urbanizovaného  územia  tak,  aby  sa  argumentačne  mohlo  preukázať  zníženie  intenzít
individuálnej dopravy (IAD) z dôvodu využívania nových trás električkovej dopravy a tak
zmeniť deľbu prepravnej práce v prospech MHD. Základná metóda sa použila podobne
ako sa v konečnom dôsledku navrhla pri projekte petržalskej električky – južnej radiály
mesta podľa [5] a podobným postupom sa riešili aj rozvojové územia v [6] a [7].

• Rozsah riešeného územia z hľadiska detailu a celého mesta

Základná  definícia  problému  a  jeho  riešenia  novým  prístupom  sa  odvíja  z  [8].
Rozvoj  nového centra  mesta  Bratislavy  sa  dostatočne podrobne publikoval  z  hľadiska
rozvoja územia a problematiky dynamickej dopravy v [4, 19, 24, 25, 26]. 
Hlavným problémom mesta Bratislava je však stanoviť stále (pretrvávajúce) systémové,
kontinuálne  a  dlhodobo  definované  riešenie  prepravných  vzťahov  tak,  aby  sa  ľudia
rozhodovali využívať vo väčšej miere MHD. Problém MHD a zabezpečenie obslužnosti
územia s MHD ako nosným systémom sa navrhuje práve na predmetnom území nového
centra. 

Dopravno - urbanistické zásady, ktoré sú súčasťou dopravno - plánovacej práce sa
definovali v [9]. Iné riešenie na dodržanie zásadných kvalitatívnych parametrov na obsluhu
nového centra nie je ani možné. 
Podľa [10] „hierarchia a štruktúra verejných priestorov na území je ďalej ovplyvnená aj
tým, že toto územie s nadmestskou občianskou vybavenosťou je cieľom nielen obyvateľov,
ktorí v tomto území žijú a pracujú a prioritne aj trávia voľný čas, ale aj návštevníkov z
ostatných  častí  mesta,  okolia  Bratislavy  a  v  súvislosti  s  konkrétnymi  funkciami  aj
návštevníci z celého Slovenska“, či východnej časti Rakúska alebo z juhu z Maďarska. 
Východzím prvkom z hľadiska obsluhy riešeného územia – verejných priestorov nového
centra  mesta  je  pristupovať  aj  z  hľadiska  objemu  prepravy  obyvateľov  Bratislavy  v
postupnosti jednotlivých druhov dopravy [8]: 
1. pešia doprava,
2. verejná hromadná doprava,
3. alternatívna doprava (cyklistická a až potom ďalšie),
4. automobilová dynamická doprava.

Jednou z premís technického riešenia obsluhy územia nového centra je prepojenie
liniek  električkovej  dopravy  tak,  aby  riešili  prepravu  z/do  centra  a súčasne  poskytli
možnosť  vykonávať  prepravu  tangenciálnych  vzťahov.  Týmto  spôsobom  ide  o zmenu
deľby  prepravnej  práce  v prospech  verejnej  hromadnej  dopravy  na  úkor  individuálnej
automobilovej dopravy. V tomto prípade možno konštatovať, že viaceré štúdie [11, 12, 13,
14]  preverili  a vytvorili  priestor,  kde  možno  uvažovať  s technickými  riešeniami  vedenia
električkových tratí okolo územia nového centra. Hlavnou zásadou musí byť však názor,
ktorý  podporuje  expertné  rozhodovanie,  že  nové  mestské  centrum  potrebuje  všetky
navrhované trasy. Toto má potvrdiť aj predkladaný dopravno-inžiniersky rozbor vytvorením
dopravného modelu,  ktorý  sa  testoval  v rôznych  scenároch časového  rozvoja  územia.
Podstatou je postupné priraďovanie zdrojových/cieľových vzťahov jednotlivých investícií,
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ako aj tangenciálnych (tranzitných) celomestských prepravných prúdov vo vzťahu na nové
centrum mesta. 

Toto podrobné riešenie má cieľ  preukázať potrebnú realizáciu  nosného systému
MHD nie len pre nové centrum mesta, ale s možnosťou kvalitatívne vyššej úrovne obsluhy
Bratislavy verejnou dopravou.

Medzi základné kroky komplexnej analytickej činnosti sa naplnili zásady definované
z [10] a potvrdené v [8], ktoré možno určiť takto:

1.  komplexná  úprava  dopravného  modelu  verejnej  hromadnej  dopravy  z  ÚGD [15]  a
pracovných verzií v rôznych existujúcich materiáloch napr. [16, 17, 18, 19] podľa nových
zásad pre tvorbu mestských komunikácií podľa [10],

2. zhodnotiť deľbu prepravnej práce a prechod z IAD na MHD podľa [8], 

3.  vykonať  výhľad  prepravných  prúdov  vo  viacerých  variantoch  a  scenároch  vedenia
električkových tratí okolo nového centra mesta, ktoré vychádzalo v podrobných scenárov
automobilovej dopravy,

4. preukázanie kolapsu a saturovaných tokov v uličnej sieti  v novom centre mesta bez
riešenia nových trás nosného systému verejnej  dopravy,  ktorá predstavujú električkové
trasy,

5. identifikovať úseky s najvyššími intenzitami alebo preťaženou sieťou a výhľadovú sieť
mestskej verejnej dopravy v okolí nového centra, 

6. testovať nové vedenie linkovania najmä električkových tratí, ktorá vytvára novú ponuku
a dopyt pre cestujúcich a obyvateľov mesta podľa aktuálnych podmienok.

Komplexnej analýze predchádzali veľmi podrobné kapacitné posúdenia dynamickej
dopravy  na  každom  úseku  a  križovatkách  na  dotknutej  mestskej  cestnej  sieti,  ktoré
vychádzali  z dlhodobých a podrobných dopravných prieskumov publikovaných v [24] a
[25].

2.1. Polemika multi- alebo uni- modálny dopravný model

Expertný tím sa strategicky rozhodoval práve v úrovni tvorby nového modelu či 
použiť multimodálny dopravný model alebo dodržať detailnú kvalitu pre každý druh 
dopravy zvlášť a riešiť parciálne problematiku dynamickej automobilovej dopravy a zvlášť 
kvalitu verejnej hromadnej dopravy. Problematika „čistoty a dynamiky“ dopravného modelu
v podmienkach Bratislavy sa prijala práve z dôvodu, že sa odborný tím dopravných 
inžinierov a plánovačov rozhodol podržať kvalitu a detaily zvlášť pre každý druh dopravy. 
Dopravný model sa podrobne využíva pre potreby dopravno-kapacitného posúdenia pri 
každej novej investícii, Nová investícia má definované hraničné hodnoty na plochu 
investície a jej funkcie, počet parkovacích miest a prístup k verejnej doprave. Podrobný 
postup dopravno-inžinierskej práce používaný v podmienkach Slovenska sa publikoval v 
[17]. 

Jednoduchým dôvodom je práve komplikovanosť a funkčnosť dopravného modelu. 
Ak model má niekoľko desiatok okrajových podmienok pre každý druh dopravy, nedokážu 
sa premietnuť do komplexnej kvality obsluhy územia v každom špecifickom scenári. Každý
výstup scenára, ktorý sa študuje v podmienkach tak, aby sa vytvoril expertný výstup pre 
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rozhodovací proces zvlášť pre každý druh dopravy. úspešný výsledok nemožno dosiahnuť 
z mutimodálneho modelu. 

Preto sa pre podmienky Bratislavy rozhodlo v ďalších krokoch používať unimodálny 
prístup, ktorý sa ďalej pre potreby MHD v tomto príspevku predkladá. Ako sa už 
spomenulo dynamická doprava sa publikovala v dostatočnej podrobnosti v [17] a [25]. 
Bohatá diskusia prebieha po celom svete a pre rozhodovací proces sa využili všetky 
príslušné podklady, ktoré sa prezentovali a odvolávali na rôzne štúdie a výskumy v [27] a 
[28]. 

Z nich sa pre podmienky Slovenska skôr hľadali európske riešenia, ktoré sa aj v 
určitých špecifikách prijali pre dopravný model v Bratislave. Severoamerické odporúčania 
práve z dôvodu rozdielnych a kvalitatívne iných prístupov pre verejnú dopravu a nízke 
hodnoty deľby prepravnej práce nemožno použiť pre stredoeurópske podmienky. 

Rozvoj a prevádzka verejnej dopravy v strednej Európe má vysoký štandard, ktorý 
sa používal v historických dobách 60-80-tych rokov 20. storočia. Deľba prepravnej práce 
medzi individuálnou a verejnou dopravou bola v tých časoch v Strednej a Východnej 
Európe viac ako 80% v prospech verejnej dopravy. V súčasnosti stratou štátnej podpory aj
vonkajšími nariadeniami od 90 rokov sa v mestách dramaticky zmenili v neprospech 
verejnej dopravy a klesajú na úroveň cca 50 – 50% medzi dvoma hlavnými druhmi 
dopravy IAD a MHD. 

Napriek tomu objemy cestujúcich vo verejnej dopravy stredoeurópskych mestách sú
stále vysoké oproti západoeurópskym mestám ako aj severoamerickým. Pre podmienky 
hlavného mesta Slovenska – Bratislavy sa tento problém dostatočne analyzoval v [3] a [4].

3 Dopravný model MHD pre Bratislavu 

Vo  všeobecnosti  slúži  makroskopický  dopravný  model  na  riešenia optimálneho
variantu rozvoja dopravného systému mesta alebo regiónu.  Väčšinou  ide o komplexné
dopravno-inžinierske  riešenia  nástrojmi  plánovania dopravy  (analýza  potrieb  a  návrh
koncepčných  riešení)  a  posudzovanie  prínosov  a  nákladov  nových  infraštruktúrnych,
dopravno-organizačných  a  technických  riešení  a  opatrení  (napr.  nová  pozemná
komunikácia  alebo  cyklistický  chodník,  linka  verejnej  dopravy,  záchytné  parkovisko,
nákupné centrum, rezidenčné komplexy, obmedzenia alebo zmeny organizácie a riadenia
dopravy, zavedenie parkovacích zón a pod.).

Hlavným zmyslom dopravného modelu je analýza súčasných problémov v doprave
a  predpovedanie  budúceho  stavu  obsluhy  územia.  Makroskopické  dopravné  modely
bývajú  často  využívané  ako  nástroj  na  posudzovanie rôznych  projektov  a  hľadania
najvhodnejšieho riešenia problémov v doprave/preprave.

Z hľadiska tvorby kvalitných scenárov komplexnej obsluhy urbanizovaného územia
obsahuje ponuka verejnej  dopravy  návrh liniek,  ktoré spájajú  zastávky v určitom čase
definovanom cestovným poriadkom. Dopravný model, ktorý sa používa v procese analýzy
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a plánovania systému verejnej dopravy musí zohľadňovať charakteristiky s cieľom určiť
vplyv dopravného systému na cestujúcich a prevádzkovateľov. V dôsledku toho má spĺňať
tieto požiadavky:
 atribúty liniek verejnej dopravy musia byť zahrnuté do integrovanej siete dopravného

modelu, ktorý obsahuje príslušné údaje o všetkých systémoch súkromnej a verejnej
dopravy.  Táto  podmienka  pre  dopravný model  MHD Bratislavy  je  splnená,  pretože
v rovnakej  podrobnosti  má  v modeli  všetky  atribúty  mestskej  verejnej  dopravy
(električka,  autobus,  trolejbus),  prímestskej  autobusovej  dopravy  ako  aj  kompletnej
štátnej železničnej osobnej prepravy,

 dopravný model má poskytovať rozhrania na import digitalizovaných sieťových údajov
z  rôznych  zdrojov.  Rozhranie  môže  urýchliť  vývoj  integrovaného  sieťového  modelu
pomocou  základných  prepojovacích  údajov  zo  systémov  GIS  a  údajov  o  ponuke
verejnej  dopravy z informačných systémov pre  cestujúcich.  Táto  podmienka je  tiež
splnená,

 dopravno  –  plánovací  softvér  má  projektantovi  pomôcť  pri  navrhovaní  tým,  že  mu
poskytne možnosti  na úpravu ponuky verejnej  dopravy a tým aj  obsluhy územia. V
ideálnom prípade môže projektant „nakresliť“ linku na obrazovke počítača a zároveň
získa informácie o základných ukazovateľoch linky verejnej dopravy. Týmto spôsobom
sa aj vkladali a testovali jednotlivé nové trasy a linky električkovej dopravy,

 na určenie  vplyvov na cestujúcich je dôležité vypočítať ukazovatele opisujúce kvalitu
služieb a cestovné náklady. Vyžaduje si to model vplyvu dopravy [23], ktorý odvodzuje
spojenia verejnej  dopravy od presných cestovných poriadkov a zvažuje cestovné a
systémy cestovného,

 model  musí  určiť  ukazovatele,  ako  napr.  vozokilometre,  počet  vozidiel  alebo
prevádzkové  náklady,  aby  sa  určil  vplyv  na  prevádzkovateľov  verejnej  dopravy.  V
kombinácii s údajmi o dopyte by sa mali odhadnúť príjmy z jednotlivých liniek ako sa
uvádza v [20 a 21].

Dopravný  model  mesta  Bratislavy  a jeho  regiónu  je  spracovaný  v dopravno  –
plánovacom  softvéri  PTV  Visum  [23].  Návrh  zonálnej  štruktúry  dopravného  modelu
vychádza z vymedzenia územia pre dopravný model a pozostáva zo zón vnútorných a
vonkajších (tzv.  externých).  Tieto zóny slúžia  ako zdroje  a ciele pre cesty vykonané v
rámci jedného dňa (príp. časti dňa). Územie hlavného mesta Bratislavy má v dopravnom
modeli 263 vnútorných zón, ktoré zodpovedajú základným sídelným jednotkám. 

Do  externých  zón  sú  zahrnuté  obce  spádovej  oblasti  hlavného  mesta  a  ďalej
agregované  obce  vzdialenejších  oblastí.  Na  území  Slovenska  zahŕňa  model  celý
Bratislavský a Trnavský kraj  – čo predstavuje 347 zón. Do modelu vstupuje aj  16 zón
z Rakúska (časť Dolného Rakúska a Burgenlandu) a 5 z Maďarska (Mošoň). Na okrajoch
územia regiónu do modelu vstupuje/vystupuje doprava pomocou tzv. kordónových zón. Na
obr. 1 je znázornené modelové územie dopravného modelu mesta Bratislava podľa [15],
ktoré sa upravovalo a menilo podľa zásad z [8] pre riešené nové centrum mesta.

3.1 Modelovanie mestskej hromadnej dopravy 

MHD v Bratislave tvorí sieť autobusových, električkových a trolejbusových liniek. V
rámci  dopravného  modelu  mestskej  hromadnej  dopravy  sú  aktualizované  všetky  linky
električkovej,  trolejbusovej  a  autobusovej  dopravy  podľa  [16].  Aktualizované  boli  tiež
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všetky zastávky MHD vzhľadom na  skutočnosť, že pôvodný dopravný model obsahoval
duplicitné zastávky v jednom bode. Aktualizovali sa aj názvy všetkých zastávok MHD. Na
obr. 2 je linkové vedenie MHD v dopravnom modeli.

Obr. 1: Modelové územie dopravného modelu mesta Bratislava na území aglomerácií
Viedeň – Bratislava

 Obr. 2: Schéma linkového vedenia MHD v Bratislave - výrez

Pre  potreby  aktualizácie  dopravného  modelu  sa  získali  cestovné  časy  medzi
zastávkami  električiek  na  vybraných  linkách,  ako  priemerné  hodnoty  z monitorovania
pohybu vozidiel MHD pomocou GPS v sekundových intervaloch.  Tieto cestovné časy  sa
importovali  do  časti  „Line  routes“  (linkovanie)  (obr.  3),  preto  bude model  po  vykonaní
výpočtu  v  časti  „Procedure  sequence“  (postupnosť  zaťažovania)  vykazovať  presnejšie
výsledky  zaťaženia  MHD  na  dopravnej  sieti  a  pre  výpočet  možno  použiť  procedúru
„priradenia na základe grafikonu“ (TBA - timetable based assignment). Procedúra TBA,
ktorá je založená na cestovných poriadkoch uvažuje s presnými cestovnými poriadkami.
Táto  metóda  môže  byť  použitá  iba  v  prípade  použitia  platnej  siete  liniek  hromadnej
dopravy a detailných cestovných poriadkov. Vďaka koordinácii s jazdnými poriadkami táto
metóda  vykazuje  veľmi  presné  výsledné  výstupy  výpočtov.  Metóda  využíva  presné
cestovné poriadky a prideľuje na sieť každý vzťah zdroj – cieľ samostatne. Počas výpočtu
sú vzťahy medzi jednotlivými zónami prideľované na sieť hromadnej dopravy na základe
impedancie  trasy,  ktorá  je  daná  tzv.,  „vnímanou  cestovnou  dobou"  (PJT  –  perceived
journey time). Vnímaný cestovný čas sa tvorí súčtom času stráveného vo vozidlách HD,
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času dostupnosti prvej a poslednej zastávky, časov všetkých peších ciest, doby čakania
na prvý spoj a čakanie na prestupoch. Tieto údaje sú k dispozícii z konkrétnych hodnôt
pohybu  vozidiel  MHD  z GPS  v reálnom  čase  a hodnoty  cestujúcich  z rozsiahlych
prieskumov, ktoré slúžili pre ÚGD.

Obr. 3: Import cestovných časov v časti Line route pre medzizastávkové úseky v
električkovej doprave

Na obr. 4 je výsledný cestovný poriadok pre konkrétny električkový spoj v dopravnom 
modeli.

Obr. 4: Zobrazenie cestovných časov konkrétneho spoja v prostredí dopravného modelu

3.2 Metódy prideľovania zaťaženia na dopravnú sieť a na viac trás

Táto metóda simuluje rad vplyvov, pod ktorými sa cestujúci rozhoduje pri výbere
prepravného spojenia. Týmito vplyvmi sú kvalita premiestnenia, psychologické aspekty a
iné.  Výpočtom  sa  vyhľadáva  viac  trás  i  keď  simulácia  premiestnenia  je  stále  podľa
časového  kritéria.  Prepravný  vzťah  je  potom v  určitom pomere,  analogicky  k  pomeru
cestovných  časov,  priradený  na  nájdené  trasy.  Do  výpočtu  sa  zavádzajú  rôzne
obmedzenia, ktoré zabraňujú nájsť nevhodné trasy podľa [22], ktorými sú:

 počet prestupov,
 presnosť dopravy,
 pravidelnosť dopravy a pod.

Čo sa týka použitia pridelenia vzťahov (cestujúcich) na dopravnú sieť, v mestskom
dopravnom modeli bola použitá procedúra cestovných poriadkov (TBP - timetable based
procedure). Ide o procedúru, ktorá je založená na implementovaní cestovných poriadkov
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a používa sa, pokiaľ sú v systéme intervaly spojov dlhé a koordinácia jazdných poriadkov
je dôležitá na prestupy medzi linkami. Uvažuje s presnými cestovnými poriadkami, a preto
je táto procedúra vhodná na modelovanie vidieckych oblastí alebo železničných sietí. My
sme tento  princíp  však  použili  pre  celú  koľajovú  dopravu  v meste  ako  aj  aglomerácii
Bratislavy. Ide o električkovú a železničnú dopravu. Táto metóda môže byť použitá iba v
prípade  siete  liniek  hromadnej  dopravy  a  detailného  cestovného  poriadku.  Vďaka
koordinácii s jazdnými poriadkami vykazuje táto metóda veľmi presné výsledné výstupy
výpočtov. Metóda využíva presné cestovné poriadky a prideľuje na sieť každý vzťah zdroj
– cieľ samostatne. Počas výpočtu sú vzťahy medzi jednotlivými zónami prideľované na
sieť hromadnej dopravy na základe impedancie (odporovej funkcie) trasy, ktorá sa definuje
tzv. vnímaným cestovným časom (PJT - perceived journey time). Vnímaný cestovný čas
sa tvorí  súčtom času stráveného vo vozidlách hromadnej  dopravy,  času dostupnosti  k
prvej  a  poslednej  zastávky,  časov všetkých peších ciest,  času čakania na prvý spoj  a
čakania na prestupoch.

Vyhľadávanie najkratšej trasy v softvéri PTV VISUM [23] sa vykonáva v jednotlivých
kritériách,  ktoré  vyhľadávajú  optimálnu  trasu  v danom  čase  z  dopravnej  zóny  „i“  do
dopravnej zóny „j“. Procedúra vyhľadávania identifikuje cestu s najnižšou impedanciou ako
optimálnu cestu. Impedancia – odporová funkcia trasy sa meria v minútach a je lineárnou
kombináciou času cesty a počtu prestupov. Pozostáva z týchto časových komponentov
podľa [23]:

 čas prístupu [min],
 čas vo vozidle [min],
 čas chôdze medzi dvoma zastávkami [min],
 čas čakania na prestup [min],
 čas výstupu [min],
 počet prestupov [-] * čas prestupu [min] (nastaviteľný). 

3.3 Scenár električkových tratí v Novom centre Bratislavy - Scenario of tram lines
in the New Center of Bratislava

Návrh nových električkových tratí sa analyzoval v týchto úsekoch a variantoch:

 Pribinova – Košická,
 Landererova – Košická,
 Dunajská - Mlynské nivy,
 Petržalka – Karadžičova – Račianska.
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Obr. 5: Návrh nových električkových tratí pre nové centrum mesta v prostredí PTV VISUM

Linkovanie na nových tratiach sa použilo pre stanovenie kapacity v dopravnom modeli
vždy pre 2 električkové linky s priemerným intervalom 8 min. medzi dvoma spojmi. 

V  rámci  tvorby  dopravného  modelu  MHD pre  nové  centrum mesta  Bratislava  došlo  k
úprave jednotlivých prvkov dopravného modelu. Išlo o tieto základné prvky:
 stanovenie časových strát pri jazde na električkovej trati (určenie hodnoty odporovej

funkcie medzi zastávkami na každom úseku novej trate),
 aktualizácia zastávok MHD,
 vylúčenie duplicitného zastavovania vozidiel MHD na zastávkach,
 úprava linkovania MHD,
 vloženie aktuálnych cestovných poriadkov pre jednotlivé linky MHD do dopravného

modelu (výluky sa nemodelujú),
 vytvorenie 17 nových zón (nové investície) v novom centre Bratislavy,
 napojenie nových zón na dopravnú sieť pomocou konektorov podľa štandardov tvorby

dopravných modelov,
 matica prepravných vzťahov vychádzajúca z predpokladaných údajov o dennom počte

osôb prichádzajúcich a odchádzajúcich do jednotlivých zón,
 zaťaženie dopravnej siete procedúrou prideľovania cestujúcich MHD.

V návrhu jednotlivých tratí a ich úsekov sa určuje strata času spôsobená zariadeniami na
uličnej sieti územia.  Strata času sa do dopravného modelu zadáva ako  odporová funkcia
v hodnote súčtu jednotlivých strát medzi zastávkami. Do úseku sa započítava vždy jedna
zástavka.  Všeobecne  možno  konštatovať  odporovú  funkciu  ako  súčet  jednotlivých
časových strát, ktoré vznikajú jazdou električky. Toto možno definovať ako:

TOF  = ∑ Ti (s)
kde: TOF = súčet všetkých časových strát z technických zariadení na jednom úseku 

trasy

Ti – konkrétny parameter zdržania od technického/technologického zariadenia el. 

trate 

TZ – čas zdržania spôsobený státím na zastávke = 20 s
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TK– čas zdržania spôsobený státím na križovatke so svetelnou signalizáciou = 50

s 

TV – čas zdržania spôsobený prejazdom cez výhybku = 20 s

TO – čas zdržania spôsobený prejazdom oblúkom do polomeru 50 m = 20 s 

TX – čas zdržania spôsobený prejazdom krížením koľajových tratí = 10 s.

Obr. 6: Schéma nových zón s pripojením konektorov v dopravnom modeli v rámci zóny
Nové centrum

Zóny  sú  pripojené  pomocou  tzv.  konektorov  k  zastávkam električkovej  dopravy,
ktoré sú na obr. 6. Súčasne v okolí centra mesta sa upravili aj zastávky pre autobusovú
ako aj trolejbusovú dopravu. Na obr. 6 je linkové vedenie pre navrhovanú električkovú trať
po Pribinovej  ulici  z južnej  časti  a na Košickej  ul,  z východnej  časti  Nového centra.  Zo
západu  spája  mestské  časti  Dúbravka  –  35 000  obyvateľov  a  Karlova  Ves  –  25 000
obyvateľov) na východ mesta (mestská časť Ružinov – 60 000 obyvateľov) v prostredí
PTV Visum. Linka je dlhá 12,47 km.

Obr. 7: Schéma linkového vedenia „line route“ novej električkovej trate v prostredí PTV
VISUM 
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Na obr. 8 je linkové vedenie pre navrhovanú električkovú trať po západnej časti nového
centra a cez železničnú stanicu Filiálka v prostredí PTV Visum. Ide o trasu spájajúcu juh
mesta – Petržalku (115 000 obyvateľov) so severozápadnou časťou mesta – Nové mesto
a Rača (spolu 48 000 obyvateľov). Trasa je dlhá 15,35 km.

Obr. 8:  Schéma linkového vedenia „line route“ novej električkovej trate cez žel. st. Filiálka
v prostredí PTV VISUM 

Scenáre  pre  nové  trate  električkovej  MHD  sa  vykonali  v  celodenných  prepravných
intenzitách  cestujúcich.  Po  zavedení  odporových  funkcií  do  dopravného  modelu  sa
významným spôsobom znížili základné hodnoty prepravených cestujúcich o viac ako 50%,
ktoré boli publikované skôr verejnosti súkromným investorom a mestu Bratislava.

Veľmi podrobne sa analyzovala trasa C v novom centre mesta – úsek Pribinova
versus Landererova (obr. 9).

Obr. 9:  Schéma linkového vedenia navrhovaných električkových tratí po Vajanského
nábr., resp. Fajnorovom nábreží a po Landererovej, resp. Pribinovej ul.v novom centre

mesta 

Variant  cez  Vajanského  nábr.  resp.  Fajnorovo  nábr.  vykazovali  podľa  výsledkov
dopravného modelu medzi zastávkami SND – Eurovea 2  20 756 resp. 20 354 os./24 hod.
V tomto prípade sa však ešte neporovnávali celkové straty času zúžením priečneho rezu
vnútorného mestského okruhu na celej dĺžke Vajanského nábr. Dĺžka kolóny v špičkovej
hodine vykazovala viac ako 6 km zápchu. Na obr. 10 sa nachádza kartogram variantu
vedenia električkovej trate popred budovu SND.
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Obr. 10:  Kartogram zaťaženia scenára ET Pribinova – Košická cez Pribinovu 

Na obr.  11  je  posudzovaný scenár  komplexnej  obsluhy  nového  centra  nosným
systémom MHD so všetkými troma novými trasami, ktoré obsluhujú nové územie (viac ako
2,2 mil m2 nových funkcií). V tomto prípade sa použil podvariant variantu A po Pribinovej
ul.  Obsluha Landererovej  ul.  (variant  B)  sa nepoužil  po  zistení  viacerých objektívnych
príčin. 

Obr. 11:  Kartogram zaťaženia scenára električkových tratí pre nové centrum mesta
(detailný pohľad na dopravnú obsluhu nového centra mesta električkovou dopravou

s obratom cestujúcich na zastávkach) 

Veľmi zaujímavé sú scenáre komplexnej siete električkový tratí pre rok 2034 okolo
celého  nového  centra  mesta.  Základné  výstupy  poukazujú  na  dôležitý  záver,  ktorý
jednoznačne preukazuje nevyhnutnosť zaoberať sa komplexne všetkými trasami naraz.
Navyše v tomto variante všetkých električkových tratí  nie  je  zahrnutá nová železničná
stanica  Filiálka,  ktorá  by  radikálne  zmenila  hodnoty  zaťaženia  na  trati  Petržalka  –
Račianska ul. Príklad kartogramu zaťaženia obsluhy celého územia je na obr. 12.

Maximálna intenzita prepravného prúdu podľa výsledkov dopravného modelu medzi
zastávkami  Krížna  –  Mlynské nivy  je  15  826 os./24  hod.  Tieto  údaje  o  prepravených
osobách sú zatiaľ bez zapojenia železničnej stanice Filiálka na Šancovej ul. Odporúča sa
pokračovať  v analýzach  tohto  scenára,  kde  sa  prevezmú  ešte  údaje  zo  štúdie
realizovateľnosti železničného uzla Bratislava podľa [12.] podporovaný vládou SR a EÚ.
Možno predpokladať značné zvýšenie cestujúcich na tejto električkovej trati, pretože sa
odhaduje v modeli železničnej stanici Filiálka s celodennou hodnotou prepravy cca 65 000
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cestujúcich,  ktorá  rieši  celoplošne  prepojenie  regionálnych  tratí  z troch  hlavných
železničných osí Slovenska.

Obr. 12:  Kartogram zaťaženia troch električkových tratí pre nové centrum mesta

4 Záver 

Expertné  činnosti  dopravného  modelovania  verejnej  dopravy  pri  posudzovaní
vyštudovaných technických riešení vedenia nových električkových tratí pre nové centrum
mesta  Bratislavy  jednoznačne  preukázali  potrebu  realizovať  tieto  električkové  trate.
Navyše  sa  prvýkrát  veľmi  podrobne  v uni-modálnej  verzii  dopravného  modelu  mesta
Bratislavy podarilo implementovať skutočné prevádzkové parametre električkovej dopravy.

Výstupom sú desiatky detailných scenárov modelu, ktoré sa „pohrávajú“ s ďalšími
detailmi  električkovej  trate.  Či  už ide o presné polohy a posúvanie  zastávok,  z dôvodu
existujúcich križovatiek, vložených nových peších a cyklistických trás. 

Obsluhu územia samotného nového centra mesta s prepojením iných mestských
častí  s preukázaním  vystupujúcich  a nastupujúcich  cestujúcich  na  zastávkach.
Samostatnou problematikou, ktorá napomáha modelovaniu je tvorba detailných izochrón
zastávok verejnej dopravy, ktorá sa však publikuje pre tento projekt v inom časopise.

Po niekoľkoročnej detailnej analýze dynamickej dopravy, už publikovanej bohato na
stredoeurópskych medzinárodných konferenciách [4, 17, 19, 25] mohli odborníci pristúpiť
za rovnakých podmienok aj k analýze a modelovaniu verejnej dopravy. Tieto modely aj
skutočne porovnávať v deľbe prepravnej práce. 

Možno konštatovať,  že  pri  odbornej  výmene názorov s  kolegami  a expertmi  so
susedných miest – Viedeň, Brno, Budapešť, Praha máme v Bratislave dostatočne presný
a odborne bohato podložený uni-modálny dopravný model pre dynamickú automobilovú
dopravu  ako  aj  pre  integrovaný  systém  verejnej  dopravy.  tento  možno  aplikovať  pre
samotné mesto ako aj jeho aglomeráciu. Navyše môže tento model vytvárať aj kvalitné
cezhraničné aktivity,  ktoré pri  dostatočných podkladoch medzi Slovenskom, Rakúskom,
Maďarskom a Českom možno aplikovať, pretože Bratislava leží na hraniciach 3 štátov.

Tieto výsledky pomáhajú otvárať nové prístupy v dopravno-inžinierskej a dopravno-
plánovacej  činnosti  v podmienkach  rozvoja  nových  projektov  verejnej  dopravy  či  už
samotnej  koľajovej,  ktorá sa študuje  v možnostiach prepojenia  infraštruktúry električiek
a železnice  v tram-trainových  riešeniach,  či  skvalitňovaní  prímestskej  autobusovej
dopravy, ktorá navyše sa pohráva s otázkou zavedenia expresných liniek na území mesta.
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Toto  sú  základné  „kamene“  na  to,  aby  Bratislava  zastavila  deprimujúci  pokles  deľby
prepravnej  práce  verejnej  dopravy,  ktorá  klesla  za  jednu  ľudskú  generáciu  (25  rokov)
o viac  ako  30  %.  Naďalej  však  Bratislava  má  50%  výkony  prepravy  osôb  verejnou
dopravou. Treba však konať ...
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4. Od metra k električke a naspäť k metru?
Možnosti rozvoja nosného systému dopravy

v Bratislave 

Bronislav Weigl
Jasovská 43, 851 07 Bratislava

e-mail:weigl.bronislav@gmail.com

Abstrakt

Motto tejto konferencie „ZLOŽITO POVOLIŤ, JEDNODUCHO  POSTAVIŤ“ je v súčasnej
dobe veľmi aktuálne. Pri investičnej výstavbe je najťažším a najdlhším procesom práve
časť týkajúca sa prerokovania projektovej  dokumentácie,  kde vplyvom nielen odbornej
diskusie, ale aj diskusie zo strany rôznych aktivistov, populistov a pseudoodborníkov sa
proces  schvaľovania  a následného  povoľovania  danej  investície  neúmerne  predlžuje
a často neodbornými zásahmi sa mení projektová dokumentácia. V konečnom dôsledku
sa  stáva,  že  nakoniec  vlastná  realizácia  projektu  je  kratšia  ako  celé  schvaľovacie  a
povoľovacie konanie.

Tieto  problémy možno v Bratislave ukázať  na rozvoji  električkovej  dopravy v minulosti
a v súčasnej dobe, kde v súčasnosti je vidieť práve vstup neodborných a populistických
pripomienok čo spôsobuje najdlhší čas v príprave stavby.

1. Stručná história električkovej dopravy v Bratislave 

Píše sa rok 1895. V apríli toho roku Mestská rada schvaľuje investičný plán mestskej
elektrickej  železnice s rozchodom 1 000 mm a jej  realizáciu.  Za dnes neuveriteľných 5
mesiacov,  dňa  27.  augusta  1895  začala  v Bratislave  prevádzka  mestskej  elektrickej
železnice  z Hlavnej  železničnej  stanice  po  dnešnej  Štefánikovej  ulici  okolo  mestského
divadla na Rybné námestie. Súčasťou bolo aj depo električiek na dnešnej Pribinovej ulici.
Už  rok  na  to,  v roku  1896  bola  sieť  rozšírená  o vetvu  k Filiálnej  stanici  (dnes  oblasť
Trnavského mýta) a Novomestskej stanici (neskôr stanica Bratislava - Nivy) a v roku 1899
bola realizovaná vetva cez Uhorskú ulicu (dnešná Obchodná ulica) až po Legionársku
ulicu, ktorá bola v roku 1910 predĺžená po konečnú Dynamitovú továreň (dnes konečná
ŽST Vinohrady). 

V roku  1914  pribudla  k sieti  mestskej  železnice  prímestská  železnica  s rozchodom
1 435  mm  spájajúca  Viedeň  s Bratislavou  (Pressburgerbahn),  ktorá  v Bratislave  po
prejdení Starého mostu išla súbežne s mestskou električkou po trati s oboma rozchodmi
a spoločným napájaním 600V. V úseku medzi krajinskou hranicou (Kopčany) do Viedne
boli lokomotívy menené pre napájanie 15 kV. S odstupom času by sa dala táto prevádzka
pomenovať dnešným moderným názvom „TRAM-TRAIN“. Toto spojenie bolo v prevádzke
až do roku 1938,  kedy po Viedenskej  arbitráži  bola prevádzka zastavená a už nebola
nikdy obnovená. Po 2. svetovej vojne na Starom moste boli vymenené koľaje na rozchod
1 000  mm  a následne  bola  Petržalka  (oblasť  Sadu  Janka  Kráľa)  spojená  s mestom
električkou až do roku 1963. V súčasnej dobe na Rakúskej strane je táto trať zachovaná
v úseku Viedeň - letisko Viedeň, Schwechat - Wolfsthal  (linka S7).   
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V nasledujúcich rokov až do konca osemdesiatych rokov minulého storočia sa spolu
z rozvojom  Bratislavy  rozvíjali  aj  električkové  trate  predlžovaním  jednotlivých  úsekov.
V tom období boli vybudované viaceré električkové trate:

- od Rybného námestia postupne do Karlovej Vsi a Dúbravky,
- od Dynamitky smerom do Rače a na Komisárky,
- od  Filiálnej  stanice  smerom  k stanici  ŽST  Nové  mesto,  Jurajov  dvor  a Zlaté  piesky,

neskôr aj trať do Ružinova,

ale boli viaceré trate aj zrušené:

- na Obchodnej ulici, znovu obnovené v roku 1981 spolu s električkovou cez tunel
- na dnešnej Karadzičovej ulici k Novomestskej železničnej stanici (neskôr ŽST Bratislava

- Nivy).
- do Petržalky cez Starý most, obnovené v roku 2016 s konečnou Jungmanova
- na Štefánikovej ulici, ktorá bola v roku 1983 nahradená „priečnou osou“ Radlinského -

Hlavná stanica
- a viaceré  obratiská,  ktoré  dnes  chýbajú  pri  rôznych  mimoriadnych  akciách,  resp.

udalostiach pre zabezpečenie variabilnosti dopravy (Karlova Ves - Riviéra, Karlova Ves -
záhrady, Dúbravka - Hanulova, Vajnorská - Nová doba)

2. Rozvoj električkových tratí po roku 1989 

Pred  rokom  1989  sa  v Bratislave  začalo  s prípravnými  a realizačnými  prácami  na
výstavbe metra,  pričom myšlienky a projekty  na  výstavbu metra  siahajú  až  do 80-tich
rokov minulého storočia (Prozatimní směrnice pro plánování a předprojektovou přípravou
rýchlodráhy v hlavním měste SSR Bratislava, ÚDI, Bratislava, 1976). V následnom období
až do roku 1989 sa rôzne menili názory na druh a typ metra. Neustále sa hovorilo o novej
rýchlodráhe alebo metre. Začala sa výstavba klasického metra, ktoré by malo požadované
prepravné kapacity. Ale po roku 1989 kedy do investičnej výstavby začali zasahovať rôzny
„odborníci“, aktivisti a nositelia „nových myšlienok“ konštatovali, že výstavba metra (hlavne
„sovietskeho typu“)  a následná jeho prevádzka  je  mimoriadne  finančne  náročná.  Prišli
s myšlienkou ľahkého metra VAL, ktorý bol rovnako finančné náročný a naviac sa tento
systém  v tom  čase  nikde  neuplatnil  ako  plnohodnotný  nosný  systém.  A žiaľ,  napriek
návrhom  európskych  odborníkov  boli  všetky  práce  zastavené  (v Petržalke  boli  už
realizované zemné práce pre podpovrchový systém, práce na vstupnom tunely do depa
a prieskumná  štôlňa  popod  Dunaj),  pričom  konštatovali,  že  už  realizované  práce  sú
využiteľné pre výstavbu nosného systému prakticky na akejkoľvek báze, kde firma INTER-
G z Francúzka, ktorá na základe znalosti z Bratislavy konštatovala: Bratislava vôbec nemá
problematickú električkovú dopravu, iba sa s ňou dodnes nerátalo ako s plnohodnotným
nosným systémom pre mesto vedeným v zastavanom území pod zemou s využitím už
realizovaných prác pri  výstavbe metra.  Ako prezentácia  takéto systému bola návšteva
vedenia  mesta,  projektantov  a vedenia  DPB,  a.s.  v mestách  Rouen  a Strassburg,  kde
električka vedená v centrálnej časti mesta pod povrchom mohla byť vzorom pre Bratislavu
a kde už realizované predovšetkým zemné práce v Petržalke mohli tvoriť podpovrchový
variant budúceho nosného systému, čo mohla byť aj električka. 
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Následne mesto oslovilo viaceré organizácie o spracovanie štúdie o riešenie nosného
systému verejnej dopravy v Bratislave. Ktoré spracovali štúdie riešenia nosného systému,
ktoré  v dňoch  6.10  -  13.10.2003  prezentovali.  Svoje  návrhy  NS  MHD  v Bratislave
prezentovali:  REMING  CONSULT,  SvF  STU  Bratislava  -  Katedra  dopravných  stavieb,
PUDOS  PLUS,  DOPRAVOPROJEKT,  PROKOS,  TERRAPROJEKT,  METRO,
METROPROJEKT PRAHA.

Väčšina projektantov svoje štúdie smerovala k súčasnému stavu električkovej dopravy
s využitím koridorov NS MHD na petržalskej strane, ktoré, ako je spomenuté vyššie, sa už
začali  realizovať  a po  roku  1989  boli  zakonzervované.  Jednotlivé  štúdie  navrhovali
riešenia  od  pokračovania  výstavby  metra  až  po  najjednoduchšie  varianty  rozvoja
električkovej dopravy do Petržalky, resp. do predĺženia jednotlivých súčasných trás. Okrem
základného trasovania štúdie riešili aj možnosti zmeny rozchodu z 1 000 mm na 1 435 mm
a zmeny napájania na 25 kV s  prechodom na železnicu  -  prevádzka systému TRAM-
TRAIN. Nakoniec bolo odporučené pokračovať v rozvoji električkových tratí s rozchodom
1 000 mm, pričom ale treba podotknúť, že v roku 1991 Mestské zastupiteľstvo v Bratislave
rozhodlo  svojím  uznesením  pripravovať  všetky  modernizácie  električkových  tratí  na
rozchod 1 435 mm (do dnešného dňa nebolo toto uznesenie zrušené).    

Medzi  tým  sa  postupne  modernizovali  jednotlivé  električkové  radiály,  pričom  bolo
dodržané vyššie uvedené uznesenie o zmene rozchodu a to buď konštrukciou otvoreného
koľajového zvršku na podvalov umožňujúce oba rozchody, resp. na paneloch VUIS, ktoré
rovnako umožňujú osadenie oboch rozchodov. Takto boli modernizované prakticky všetky
bratislavské električkové radiály.  V súčasnej  dobe sa pri  modernizáciách električkových
tratí táto príprava nevykonáva. 

V roku  2012  sa  začal  pripravovať  a realizovať  projekt  1.  etapy  ET  do  Petržalky
(Jungmanova)  vrátane  výstavby  nového  „Starého  mosta“  a v roku  2015  bola  táto  trať
odovzdaná  do  užívania,  s možnosťou  prevádzky  oboch  rozchodov.  V nasledujúcom
období, napriek tomu že už bol pripravený projekt na pokračovanie výstavby, bol tento
zastavený a jeho pokračovanie bolo predlžované neustálymi zmenami, novými návrhmi,
ktoré sa dotýkali  smerového a výškového vedenia trasy, riešenia križovatiek, rozchodu,
povrchu trate, umiestnenia súvisiacich komunikácií ... Žiaľ, tu sa v plnej nahote prejavili
záujmy rôznych „odborníkov“, aktivistov a populistov s výsledkom, že sa prakticky od roku
2015 nepokračovalo na ďalších stavebných prácach a prebiehali  práce na projekte pre
stavebné povolenie s nekonečnými pripomienkami. V súčasnosti už mesto vyhlásilo súťaž
na zhotoviteľa stavby, takže už očakávame následne realizáciu tohto projektu tak, aby bola
do konca roku 2023 realizovaná.

Stav električkových tratí po vykonaných modernizáciách koncom deväťdesiatich rokov
minulého storočia a začiatkom prvých rokov tohto storočia sa opätovne neustále zhoršoval
z dôvodov nedostatočnej údržby - DPB nemá automatickú nivelačnú podbíjačku a ani stroj
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na brúsenie vlnkovitosti hlavy koľajníc, čo negatívne pôsobí najmä na hlučnosť prevádzky.
V rámci  Koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025
navrhli o.i. aj viaceré modernizácie električkových tratí. V súčasnosti sa realizovala MET
Dúbravsko-karloveská radiála, pripravujú sa projekty na ďalšie modernizácie jednotlivých
radiál  a v štádiu  štúdií  sú  ďalšie  rozvojové  projekty  rozširovania  električkových  tratí
v meste,  kde sa  opäť neúmerne predlžuje  čas prípravy  z dôvodu neustálych námietok
a zmien ako aj zdĺhavého verejného obstarávania. A opäť vyhrávajú aktivisti  a populisti
nad odborníkmi.      

3. Aké sú možnosti riešenia zlepšenia dopravného systému koľajovej dopravy

V rámci  Koncepcia rozvoja mestskej  hromadnej  dopravy v Bratislave na roky 2013-
2025 boli odporučené Územným generelom dopravy nasledovné investičné akcie:

1. modernizáciou ET na všetkých súčasných radiálach:
• Dúbravsko-Karloveská radiála - v súčasnosti už zrealizovaná,
• Račianska radiála,
• Vajnorská radiála 
• Ružinovská radiála 

2. výstavbou novej infraštruktúry ET: 
• vybudovanie Petržalskej radiály - pokračovanie v realizácii druhej časti Bosákova

ulica - Janíkov dvor

Územný  dopravný  generel  obsahoval  aj  ďalšie  rozvojové  projekty  v električkovej
doprave, ktoré boli neskôr rozšírené aj o ďalšie projekty v súvislosti s rozvojom výstavby
v centrálnej  časti  mesta  -  oblasť  Mlynských  Nív.  Takto  sa  okrem  električkových  tratí
z Dúbravky smerom do Devínskej Novej Vsi a zo Zlatých pieskov smerom k Železničnej
stanici  Vajnory,  pridali  návrhy nových električkových tratí  zo Šafárikovho námestia cez
Pribinovu, Košickú na Miletičovu s možnosťou odbočenia z Košickej smerom na Slovnaft
a Dolné hony.  Samozrejme,  všetky  projekty  počítajú  s plnou preferenciou  električkovej
dopravy. No než sa začnú projektové práce na niektorej s týchto tratí opätovne očakávajú
zložité rokovania na všetkých úrovniach.    

4. Sú ešte možnosti na výstavbu metra v Bratislave?

Zo štúdií vypracovaných v roku 2003 vyplynul jeden návrh, ktorý v podstate navrhovali
viacerí  riešitelia  a to  návrh  vedenia troch vetiev električkových tratí,  z ktorých dve boli
v centre mesta podzemné a jedna povrchová, Jedna trasa „A“ bola vedená z Petržalky
popod  Dunaj  smerom  na  Hlavnú  stanicu  na  Železničnú  stanicu  Filiálka,  resp.  až  do
Ružinova s rozchodom 1 000 mm (alternatívne trať z rozchodom 1 435 mm s prevádzkou
vozidiel TRAM-TRAIN s prepojením na železničné trate), pričom od začiatku Ružinovskej
by trať bola povrchová. Druhá vetva „B“ by išla z Rače, pričom pred Račianskym mýtom
by začala jej podzemná časť (zastávka Račianske mýto by už bola v podzemnej časti),
ďalej na prestupný terminál EUROVEA s trasou „A“ (s takýmto riešením sa počítalo pri
výstavbe tohto obchodného centra) a ďalej do Karlovej Vsi a Dúbravky. Tretia trasa „C“
bola  povrchovou  trasou  zo  Zlatých  pieskov  do  Karlovej  Vsi  s prestupnými  terminálmi
Trnavské mýto s trasou „A“, resp. Obchodná - námestie SNP s trasou „B“. Trasy „B“ a „C“
boli navrhované s rozchodom 1 000 mm. Takto spracovaná štúdia bola vypracovaná ako
finančne menej náročné riešenie voči klasickému metru s tým, že povrchové úseky budú
riešené ako „zelené trate“ a to buď ako zatrávnené trate s automatickou závlahou, alebo
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otvorené  trate  „vložené  do  zelene“  s výsadbou  stromov  so  štíhlou  korunou  a nízkym
porastom - živým plotom.  
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6. ODBOČNÝ UZEL TRAMVAJOVÉ DRÁHY NA ULICI OSTRAVSKÁ 
– TECHNICKÉ A PROVOZNÍ SOUVISLOSTI ZVYŠOVÁNÍ

RYCHLOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Aleš HÁBA
Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera,

e-mail: ales.haba@upce.cz
Karel NĚMEC
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Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na konstrukci nového typu rychlostních výhybek a křížení, které
byly  v  roce  2019  vloženy  do  tramvajové  tratě  DPMB  v  ulici  Ostravská.  Jedná  se  o
dvojkolejnou  odbočku,  kde  z  přímého  směru  vedoucího  z  centra  Brna  směrem  na
Stránskou  skálu  odbočuje  trať  do  Líšně.  Celá  výhybková  konstrukce  obsahuje  dvě
výhybky J49E1-1:9-300 s jednoduchými srdcovkami a jedno křížení se dvěma dvojitými a
dvěma jednoduchými  srdcovkami  a je  navržena pro jízdu rychlostí  60 km/h v přímém
směru a 40 km/h do odbočky.  Výhybky respektive jazyky ve výměnách jsou ovládány
pomocí  elektrohydraulických  přestavníků  (SIL 3)  s  propojením  na  řídicí  systém.  Celá
výhybková konstrukce vychází z kolejnic typu 49E1 jakosti R260, tedy i princip vedení a
nesení vozidla při průjezdu srdcovkami je totožný s principem používaným v železničním
provozu.  Veškeré  srdcovky  jsou  proto  provedeny  s  hlubokými  žlábky;  přídržnice  jsou
nadvýšeny. Při uvažovaných četnostech průjezdů a rychlostech jsou pro zvýšení životnosti
dílů hroty srdcovek a křídlové kolejnice v oblasti přechodu kola, rovněž i jazyky a opornice
ve výměně tepelně zpracovány na vyšší  tvrdost (350-390 HBW).  Pro tuto výhybkovou
konstrukci byly navrženy a jsou instalovány prvky signalizace, kolejové obvody a řídicí
systém, které zohledňují místní podmínky rozhledových a zábrzdných vzdáleností. Klíčové
rozměry  výhybkové  konstrukce  byly  optimalizovány  pro  parametry  dvojkolí  tramvají
Dopravního podniku města Brna. Vzájemný vztah vozidla a koleje při  průjezdu oblastí
jednoduché i  dvojité  srdcovky byl  podroben studii,  ve  které  byly  zohledněny nejméně
příznivé, avšak přípustné, provozní podmínky z hlediska stavu vozidla i koleje. Vhodná
geometrie  výhybky,  studie  kolo-kolejnice  a  z  ní  vyplývající  optimalizace  parametrů
tramvajové výhybkové konstrukce a jejích dílů,  vhodný přestavník,  prvky signalizace a
řízení  (SIL  3)  jsou  hlavními  podmínkami  pro  zajištění  bezpečného  provozování  při
zvyšování rychlostí na tramvajové dráze.

1. Úvod

Tramvajový provoz je charakteristický rychlostí, která je obvyklá při provozu na pozemních
komunikacích.  Avšak  tratě,  vedoucí  po  samostatném  tělese  mimo  vozovku  a  bez
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úrovňových  křížení  s vozovkou,  jsou  předurčeny  pro  možný  provoz  rychlostí  vyšší.
Zvýšení rychlosti s sebou však nese nutná technická a provozní opatření, aby byl stále
zajištěn bezpečný provoz,  a  to  jak z  pohledu vzájemného vztahu vozidla  a koleje,  tak
pohledu zabezpečení jízdy.
U  vzájemného  vztahu  vozidlo-kolej  je  z hlediska  rychlosti  klíčové  vedení  dvojkolí  při
průjezdu  srdcovkovou  částí  výhybky.  Průjezd  výhybkou  s  malým poloměrem odbočné
větve, či průjezd křížením s velkým úhlem mezi oběma kolejemi není technicky možné
zajistit tak, aby při jízdě přes srdcovku bylo vozidlo neseno jen jízdní plochou kola. Proto je
v takových případech nezbytné, aby příslušné kolo projíždělo oblastí srdcovky po okolku.
Konstrukce výhybky toto musí umožnit, a proto v oblasti srdcovky je u těchto typů výhybek
a křížení vytvořen tzv. mělký žlábek umožňující a zajišťující odvalování kola po vrcholu
okolku (viz obr. 1 vlevo). V jistém místě takové výhybky či křížení tedy dochází k situaci,
kdy dotykový bod kola s kolejnicí se náhle přemístí z jízdní plochy na vrchol okolku a dojde
tak  k okamžitému  zvětšení  valivého  poloměru  kola.  Tyto  prudké  změny  kontaktních
poměrů mezi dvojkolím a kolejí jsou však přijatelné jen při nízkých rychlostech. Výhybky
určené pro jízdu tramvají  vyšší  rychlostí  musí být  zkonstruovány tak,  aby při  průjezdu
srdcovkou zůstával  dotykový bod kola  s kolejnicí  stále  na  jízdní  ploše kola  (viz  obr. 1
vpravo), tedy dle principu využívaného v železničním provozu.

Obr.1: Průjezd kola srdcovkou výhybky s mělkým žlábkem (vlevo) a hlubokým žlábkem
(vpravo)

Odbočné větve výhybek musí mít  tedy velký poloměr,  aby při  křížení  kolejnic v oblasti
srdcovky toto bylo možné zajistit.  Stejně tak úhel obou kolejí  v křížení nesmí být příliš
vysoký. V takovém případě hovoříme o tzv. hlubokém žlábku, a to bez ohledu na to, zda je
takový žlábek vytvořen jedinou kolejnicí, tzv. žlábkovou kolejnicí (viz obr. 2 vlevo) anebo
kolejnicí širokopatní a přídržnicí (viz obr. 2 vpravo).

Obr.2: Hluboký žlábek vytvořený žlábkovou kolejnicí (vlevo) 
a širokopatní kolejnicí s přídržnicí (vpravo)

Z pohledu  provozního je  v běžném tramvajovém provozu  v ČR při  průjezdu výhybkou
dovolena  maximální  rychlost  tramvaje  s  cestujícími  do  přímého  směru  15 km/h  a  do
odbočného směru 10 km/h. Tato omezení vychází z Vyhlášky č.  177/1995 Sb.,  §47 [1],
avšak se týkají  pouze jízdy proti  hrotu a vztahují  se pouze na provedení  přestavníků,
jejichž zajištění jazyků výměny je provedeno pomocí přítlačné pružiny, tedy když výhybka
není  zajištěna  proti  nežádoucímu  přestavení.  Aktuální  trend  zvyšování  rychlosti
tramvajového  provozu  na  tratích  mimo  centra  měst  s  sebou  nese  i  nutnost  vývoje
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rychlostních  tramvajových  výhybek  s  přestavníky  splňujícími  vyšší  bezpečnostní
požadavky. V současnosti se budují rychlostní výhybky pro 60 km/h při jízdě do přímého
směru a 40 km/h do směru odbočného. Vybudování  rychlostní  výhybky však vyžaduje
náročnou přípravu.  Před samotnou realizací  je  nutné vypracovat  studii,  která  zmapuje
dané  místo  a  zohlední  všechna  rizika,  která  mohou  při  provozování  vyšších  rychlostí
nastat. K jednotlivým rizikům je dále přiřazen stupeň závažnosti a četnost výskytu rizika a
následně je navrhnuta úroveň bezpečnostní integrity SIL pro všechna zařízení, kterých se
to  týká.  Prostřednictvím  takové  studie  je  pak  stanoveno,  jakou  úroveň  bezpečnostní
integrity musí splňovat přestavník, návěstidla a související systém řízení.
Jedním  z příkladů  rychlostní  výhybkové  konstrukce  splňující  veškeré  požadavky  na
bezpečný provoz tramvají do přímého směru rychlostí 60 km/h a do odbočného směru
rychlostí 40 km/h je nový odbočný uzel vybudovaný na síti  Dopravního podniku města
Brna, a.s. (DPMB) u ulice Ostravská.

2. Konstrukce a parametry koleje odbočného uzlu

Jedná se o dvojkolejnou odbočku, kde z přímého směru vedoucího z centra Brna směrem
na Stránskou skálu odbočuje trať do Líšně (viz obr. 3).

Obr.3: Lokalizace popisovaného odbočného uzlu

Celá výhybková konstrukce se skládá ze  dvou výhybek 49E1–J–1:9–300 obsahujících
jednoduchou srdcovku (na obr. 4 jsou tyto srdcovky označeny jako 1 u sjezdové výhybky a
2  u  rozjezdové  výhybky)  a  jednoho  křížení  K-4E1-9°  3’  44.7’’,  které  obsahuje  dvě
jednoduché srdcovky (na obr. 4 jsou tyto srdcovky označeny jako 3 a 6) a dvě dvojité
srdcovky  (na  obr. 4  jsou  tyto  srdcovky  označeny  jako  4  a  5).  U  ohnutých  kolejnic  k
přídržnici obou výhybek J49-1:9-300 jsou umístěny přídržnice v celé délce těchto kolejnic,
u  rozjezdové výhybky,  jejíž  kolejnice k přídržnici  navazuje na srdcovku 3 je  přídržnice
dotažena až ke konci křídlové kolejnice srdcovky č. 3.
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Obr.4: Uspořádání výhybek a křížení v odbočném uzlu
Výhybky,  respektive  jazyky  ve  výměnách,  jsou  ovládány  pomocí  elektrohydraulických
přestavníků (SIL 3) s propojením na řídicí systém (viz kap. 4). Celá výhybková konstrukce
vychází  z  kolejnic  typu  49E1 jakosti  R260,  tedy  i  princip  vedení  a  nesení  vozidla  při
průjezdu  srdcovkami  je  totožný  s  principem  používaným  v  železničním  provozu  (viz
kap. 1).  Veškeré  srdcovky  jsou  proto  provedeny  s  hlubokými  žlábky;  přídržnice  jsou
nadvýšeny. Poloměr odbočné větve obou výhybek je 300 m. Při uvažovaných četnostech
průjezdů a rychlostech jsou pro zvýšení životnosti dílů hroty srdcovek a křídlové kolejnice
v oblasti  přechodu kola, rovněž i jazyky a opornice ve výměně, tepelně zpracovány na
vyšší tvrdost (350-390 HBW).
Pro oblast srdcovky (jednoduché i dvojité) jsou definovány důležité rozměrové parametry
(viz obr. 5 a 6), jejichž změnu (způsobenou zejména opotřebováváním jednotlivých prvků)
je zapotřebí v provozu sledovat.
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Obr.5: Důležité rozměrové parametry koleje v oblasti jednoduché srdcovky v naznačeném
řezu koleje

Jsou stanoveny mezní hodnoty, které je nezbytné pro bezpečný provoz dodržovat. Jedná
se o následující parametry:

 rozchod koleje (RK),
 vzdálenost pojížděné hrany klínu srdcovky od vodicí hrany přídržnice (L),
 vzdálenost mezi vodicí hranou přídržnice a odpovídající hranou křídlové kolejnice v

případě  jednoduché  srdcovky  a  vzdálenost  mezi  vodicími  hranami  přídržnic  v
případě dvojitých srdcovek (A),

 šířka žlábku (SZ),
 nadvýšení přídržnice (zp).

Obr.6: Důležité rozměrové parametry koleje v oblasti dvojité srdcovky v naznačeném řezu
koleje

3. Vzájemný vztah vozidla a koleje při průjezdu výhybkami a křížením

44



Výše  uvedené  rozměrové  parametry  v oblasti  srdcovek  (viz  kap. 2),  včetně  tolerancí
a dovolených provozních odchylek, jsou nastaveny v souladu se základními rozměrovými
parametry dvojkolí vozidel (včetně tolerancí a dovolených provozních odchylek), která mají
uvedenou kombinací výhybek a křížení projíždět. Pro železniční síť jsou tyto parametry
přesně definovány v ČSN 73 6360-2 [2]. Pro tramvajový provoz však neexistuje žádný
závazný dokument  definující  rozměrové parametry  koleje  u výhybek v oblasti  srdcovky
s hlubokými  žlábky.  Technické  podmínky,  týkající  se  rozměrových  parametrů  dvojkolí
tramvají,  jsou  totiž  u  jednotlivých  dopravních  podniků  odlišné.  Rozměrové  parametry
uvedené  v  [2]  je  tedy  nutné  vždy  přizpůsobit  podmínkám  konkrétního  tramvajového
provozu. Společným znakem tramvajových dvojkolí (viz obr. 5) je však užší věnec kola (t)
a též menší šířka okolku (e) a tím i vyšší hodnota rozkolí (AR) v porovnání s dvojkolím
železničním (pro  stejný  rozchod  koleje).  Z  toho  důvodu  je  pro  tramvajové  výhybky  a
křížení  nezbytné  v tomto  ohledu  rozměrové  parametry  v oblasti  srdcovky  příslušným
způsobem  upravit,  konkrétně  definovat  žlábky  s menší  šířkou.  Obecně  však  platí,  že
provoz vozidel s výrazně odlišnými rozměrovými parametry dvojkolí je v případě srdcovek
a křížení s hlubokými žlábky z hlediska odpovídající životnosti jednotlivých částí výhybek a
křížení  nemožný.  Kombinace  výhybek  a  křížení  u  ulice  Ostravská  byla  navržena  DT
Výhybkárnou a strojírnou, a.s. pro tramvaje s jízdním obrysem kol DPMB-004 (viz obr. 5)
a dvojkolími, která splňují podmínky předpisu T01 DPMB [3].

Obr.5: Základní rozměrové parametry tramvajového dvojkolí 
(t − šířka věnce kola, h − výška okolku, e − šířka okolku, AR − rozkolí, SR – rozchod

dvojkolí)

Pro  navrženou  kombinaci  výhybek  a  křížení  byla  Dopravní  fakultou  Jana  Pernera
Univerzity Pardubice vypracována studie kolo-kolejnice [4], která se zaměřila na vzájemný
vztah  dvojkolí  tramvají  DPMB  a  koleje  v oblasti  srdcovek  při  zohlednění  nejméně
příznivých  hodnot  parametrů  vozidel  i  koleje.  Studie  prokázala  správnost  nastavení
příslušných  rozměrových  parametrů  v oblasti  srdcovek  výhybek  i  křížení  z hlediska
optimálního vztahu vozidla a koleje v tomto odbočném uzlu.
Analýza  vzájemného  vztahu  dvojkolí  a  koleje  musí  být  vždy  provedena  pro  nejméně
příznivé  rozměrové  parametry  dvojkolí  i  koleje  v rámci  dovolených  tolerancí,  tzn.  pro
minimální rozchod koleje (RKmin), maximální vzdálenost pojížděné hrany klínu srdcovky od
vodicí  hrany  přídržnice  (Lmax),  maximální  rozchod  dvojkolí  v reálném  provozu  (SR-max)
odpovídající  součtu  jmenovitých  hodnot  šířek  obou  okolků  (emax)  a maximální  hodnotě
rozkolí dvojkolí (AR-max).
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V případě  jednoduchých srdcovek (označeny jako 1,  2,  3  a 6  v obr.  4)  se  při  jízdě
v přímém směru proti hrotu (v provozu se tato situace týká pouze srdcovky 2 u rozjezdové
výhybky při jízdě směrem na Stránskou skálu a srdcovky 3 u křížení při jízdě ke sjezdové
výhybce − od Stránské skály) odvaluje levé kolo dvojkolí  nejprve po křídlové kolejnici,
načež následně přebírá nosnou funkci hrot srdcovky (viz obr. 6 vlevo). K této „výměně“
kolejnic  pod  levým  kolem  musí  dojít  plynule  bez  zvýšených  dynamických  účinků  ve
svislém i příčném směru. Zejména nesmí dojít k situaci, aby levé kolo atakovalo okolkem
při odvalování po křídlové kolejnici hrot srdcovky či na něj dosedlo v místě, kde jeho šířka
ještě  není  dostatečná  k tomu,  aby  plně  přebral  nosnou  funkci.  Za  tímto  účelem se  u
pravého kolejnicového pásu (tzv. kolejnice k přídržnici) nachází vodicí kolejnice, nazývající
se přídržnice (viz obr. 6 vpravo),  která prostřednictvím omezení  příčné polohy pravého
kola zajistí bezpečnou příčnou polohu celého dvojkolí, tedy i kola levého. Obr. 6 nahoře
znázorňuje vzájemný vztah dvojkolí a koleje v oblasti jednoduché srdcovky v příčném řezu
koleje naznačeném v obr. 6 dole.  Naopak obr. 6 dole znázorňuje půdorysný pohled na
vzájemný vztah dvojkolí a koleje, a to rovněž v řezu naznačeném v obr. 6 nahoře, včetně
uvažované  polohy  dvojkolí.  V levé  části  tohoto  půdorysného  pohledu  je  proveden  řez
dvojkolím v rovině měření rozchodu koleje, v pravé části tohoto pohledu pak v rovině horní
hrany přídržnice.
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Obr.6: Vzájemný vztah dvojkolí a koleje v oblasti jednoduché srdcovky

Stejný princip platí i při jízdě přes srdcovku 2 do obočného směru u rozjezdové výhybky
(směrem do Líšně)  a  též  tomu odpovídajícímu průjezdu přes srdcovku 6 (směrem do
Líšně) pouze s tím rozdílem, že pravé kolo přejíždí s křídlové kolejnice na hrot srdcovky a
levé kolo pojíždí po kolejnici k přídržnici.
Nastavení optimálního vztahu dvojkolí a koleje při jízdě přes jednoduché srdcovky 2, 3 a 6
ve směru jízdy proti hrotu zajistí samozřejmě i optimální stav při jízdě v opačném směru
(po hrotu), kde sice nehrozí atakování hrotu srdcovky okolkem odpovídajícího kola, avšak
přesto  toto  kolo  nesmí  pojíždět  po  hrotu  srdcovky  v  místě,  kde  už  jeho  šířka  není
dostatečná k tomu, aby hrot plnil nosnou funkci. K jízdě v opačném směru přes srdcovku 3
(směrem na Stránskou skálu) a přes srdcovky 2 a 6 (směrem z Líšně) však v provozu
nedochází, nicméně ve stejném směru je pojížděna srdcovka 1 u sjezdové výhybky a dále
srdcovky 3 u křížení při jízdě od rozjezdové výhybky (směrem do Líšně) a srdcovka 6 při
jízdě ke sjezdové výhybce (směrem od Stránské skály).
V případě dvojitých srdcovek (označeny jako 4 a 5 v obr. 4) se při jízdě ve směru proti
hrotu  (v  provozu  se  tato  situace  týká  pouze  dvojité  srdcovky  5  při  jízdě  směrem ke
sjezdové výhybce – od Stránské skály) odvaluje levé kolo dvojkolí nejprve po kolenové
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kolejnici,  načež následně přebírá nosnou funkci hrot srdcovky (viz obr. 7 vlevo). Stejně
jako u jednoduché srdcovky i k této „výměně“ kolejnic pod levým kolem musí dojít plynule
bez zvýšených dynamických účinků ve svislém i  příčném směru.  Zejména nesmí dojít
k situaci,  aby  levé  kolo  atakovalo  okolkem  při  odvalování  po  kolenové  kolejnici  hrot
srdcovky či na něj dosedlo v místě, kde jeho tloušťka ještě není dostatečná k tomu, aby
plně přebral nosnou funkci. Za tím účelem se na opačné straně, kde pravé kolo sjíždí
z hrotu srdcovky a najíždí na kolenovou kolejnici, nachází přídržnice, která prostřednictvím
omezení příčné polohy pravého kola zajistí  bezpečnou příčnou polohu celého dvojkolí,
tedy i kola levého.

Obr.7: Vzájemný vztah dvojkolí a koleje v oblasti dvojité srdcovky

Obr. 8 nahoře znázorňuje vzájemný vztah dvojkolí  a koleje v oblasti  dvojité srdcovky v
příčném řezu koleje naznačeném v obr. 8 dole. Naopak obr. 8 dole znázorňuje půdorysný
pohled na vzájemný vztah dvojkolí  a koleje,  a  to  rovněž v řezu naznačeném v obr.  8
nahoře, včetně uvažované polohy dvojkolí.  V levé části  tohoto půdorysného pohledu je
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proveden řez dvojkolím v rovině měření rozchodu koleje, v pravé části tohoto pohledu pak
v rovině horní hrany přídržnice.
Stejný princip platí i při jízdě přes srdcovku 5 při jízdě od rozjezdové výhybky (směrem do
Líšně) s tím rozdílem, že pravé kolo přejíždí s křídlové kolejnice na hrot srdcovky a levé
kolo sjíždí z hrotu srdcovky na kolenovou kolejnici.
Nastavení optimálního vztahu dvojkolí a koleje při jízdě přes dvojitou srdcovku 5 ve směru
jízdy proti hrotu zajistí samozřejmě i optimální stav při jízdě v opačném směru, kde sice
nehrozí  atakování  hrotu srdcovky okolkem odpovídajícího kola,  avšak přesto  toto kolo
nesmí pojíždět po hrotu srdcovky v místě, kde už jeho šířka není dostatečná k tomu, aby
hrot plnil nosnou funkci. K jízdě v opačném směru přes dvojitou srdcovku 5 však v provozu
nedochází, nicméně tímto způsobem je pojížděna dvojitá srdcovka 4, a to jak při jízdě ke
sjezdové  výhybce  (směrem  od  Stránské  skály),  tak  při  jízdě  od  rozjezdové  výhybky
(směrem do Líšně).

4. Přestavování výhybek, signalizace a řízení odbočného uzlu 

U  obou  výhybek  v odbočném  uzlu  jsou  použity  přestavníky,  jež  disponují  úrovní
bezpečnostní integrity SIL 3 a stavěcí skříní DT7. Jedná se o skříň, která je vybavena
tvarovými zámky a snímači polohy jazyků, čímž zajištuje ve spolupráci s řídící elektrickou
skříní  bezpečný  průjezd  tramvaje.  Přestavení  jazyků  se  provádí  buď  automaticky  ve
spolupráci s řídicí skříní ze stanoviště řidiče tramvaje, nebo ručně, pomocí stavěcí tyče.
Skříň DT7 tvoří kompaktní celek, montovaný nejčastěji v ose, případně po straně výměny.
Zámková skříň, ve které je uložen celý mechanismus přestavníku, je vodotěsná (je odolná
proti  dočasnému ponoření do vody). Vodotěsnost zajištuje pryžové těsnění nerezového
víka, kterým je zakryt celý mechanismus, kabelové průchodky a zdvojené těsnění přírub
hřídele, hlavního a kontrolních táhel.
Dalším  nezbytným  prvkem,  kterým  musí  každá  výhybka  disponovat,  bez  ohledu  na
rychlost,  je  návěstidlo.  Zatímco  u  „pomalých“  výhybek  je  postačující  pouze  jedno
návěstidlo,  a  to  výhybkové,  signalizující  řidiči  tramvaje  postavení  výhybky  a  její
zablokování  proti  postavení  výhybky  od  následujícího  vozidla,  u  rychlostní  výhybky  je
zapotřebí použití složitější návěstní soustavy. Mimo zmíněného výhybkového návěstidla,
je nezbytné rychlostní výhybku vybavit:

 návěstidly, která budou znázorňovat řidiči maximální rychlost do směru, ve kterém
je výhybka postavena,

 návěstidlem, které upozorňuje řidiče na to, že výhybka pro jízdu z jeho směru není
postavena  a  musí  zastavit  a  vyčkat,  než  bude  návěstidlo  do  jeho  směru  jízdy
postaveno,

 návěstidlo,  které  informuje  řidiče,  že  systém  zpracoval  jeho  požadavek  na
postavení výhybky do daného směru.

Všechna zmíněná návěstidla je pak nezbytné rozmístit tak, aby byl řidič včas informován o
stavu  výhybky,  a  aby  byl  schopen  bezpečné  zastavit  před  výhybkovým  úsekem.  Při
rozmísťování návěstidel je tedy nutné brát ohled na zábrzdnou vzdálenost, která je tím
delší, čí vyšší je maximální rychlost v přilehlých traťových úsecích.
Další prvek, který musí obsahovat každá tramvajová výhybka, je detektor tramvaje. Ten
má za úkol (pokud se vozidlo nachází v jeho blízkosti) detekovat vozidlo, načíst z něj jeho
stavěcí informaci a identifikační číslo. Detektory jsou umístěny několik desítek metrů před
jednotlivými návěstidly a to proto, aby řidič stihl zpozorovat (s ohledem na rychlost jízdy)
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rozsvícení návěstidla. Rovněž je nezbytné uvažovat reakční dobou systému na zpracování
a ověření informace.
Všechny zmíněné periferie musí  být  odpovídajícím způsobem ovládány.  Pro tyto  účely
slouží  řídící  skříň.  Bezesporu  se  jedná  o  nejdůležitější  prvek  celého  systému řízení,
prostřednictvím kterého jsou prováděny všechny požadované úkony a rovněž disponuje
úrovní bezpečnostní integrity SIL 3, což znamená, že systém je schopen detekovat chybu
jakékoliv své důležité součásti, přičemž jedna taková chyba nezpůsobí nebezpečný stav.
Řídící  skříň  je  vybavena  průmyslovým  počítačem,  který  zpracovává  všechny  vstupní
informace  od  jednotlivých  periferií  a  prostřednictvím  ovládacích  prvků  provádí  stavění
výhybky, rozsvěcení jednotlivých návěstidel a ohřev výhybky. Pro místní ovládání údržby je
k dispozici dotyková obrazovka, prostřednictvím které je údržba schopna diagnostikovat
poruchu na jakékoliv připojené periferii, ovládat systém, nebo provádět základní nastavení.
Se skříní je možné komunikovat jak po sériové lince, datové lince, nebo pomocí GSM
modemu, pomocí nějž jsou posílány jednotlivé informace o stavu výhybky a periferií na
vzdálený dohledový pult. Každý úkon výhybky je evidován v tzv. logu, který je zapisován
do externího paměťového zařízení,  jež lze při  údržbě vyjmout.  Zmíněný log je  možné
stáhnout  do  počítače a  vyhodnotit  tak historii  stavů výhybky.  Záznam je  vždy opatřen
časovým údajem a jeho popisem. Informace obsažené v logu pak mohou velmi dobře
sloužit při diagnostice závady, vykolejení, či jiné nestandardní události.
Popis  řízení  provozu na  odbočném  uzlu  u  ulice  Ostravská  vychází  z obr. 8.  Jízda
tramvaje ve směru A-B představuje současnou linku č. 10 směrem na Stránskou skálu (v
opačném směru této linky se pak jedná o jízdu tramvaje dle obr. 8 ve směru X-Y). Jízda
tramvaje ve směru A-C představuje současnou linku č. 8 směrem do Líšně (v opačném
směru této linky se pak jedná o jízdu tramvaje dle obr. 8 ve směru Z-Y).

Jízda tramvaje ve směru A-B a A-C:
Před  rozjezdovou  výhybkou  se  nachází  přibližovací  úsek,  na  jehož  začátku  předává
tramvaj povel pro stavění výhybky. Délka úseku je stanovena podle maximální povolené
rychlosti přibližování tramvaje k výhybce se zohledněním obvyklé reakční doby řidiče a
přestavného ústrojí tak, aby řidič tramvaje mohl před výhybkou bezpečně zastavit, pokud
by nebyly splněny všechny bezpečnostní podmínky pro korektní průjezd výhybkou.
Při vjezdu tramvaje do přibližovacího úseku dochází prostřednictvím detektoru k přenosu
požadavku na polohu výhybky (na směr průjezdu výhybkou) z jedoucího vozidla přímo do
řídicího  systému  výhybky.  Řídicí  systém  potvrdí  přijetí  požadavku  rozsvícením
odpovídajícího  znaku na pomocném návěstidle  volby.  Pokud byl  zadán požadavek na
přestavení  výhybky do odbočujícího  směru,  zajistí  systém po kontrole  bezpečnostních
podmínek přestavení výměny. O výsledku provedené akce je následně řidič tramvajového
vozidla informován rozsvícením odpovídajícího znaku na výhybkovém návěstidle.
S ohledem na rozdíl mezi povolenými rychlostmi pro přímý a odbočující směr průjezdu
výhybkou  (v  přímém  směru  60 km/h,  v odbočujícím  směru  40 km/h),  jsou  před
výhybkovým  návěstidlem  umístěna  upozorňovací  návěstidla  (rychlostní  návěstidlo
s předvěstí),  která  jsou  předsazena  před  hroty  výhybky.  Korektně  zajištěný  průjezd
tramvajového vozidla výhybkou v přímém směru je indikován svícením rychlostního znaku
„60“.  Přestavení  a  zajištění  průjezdu  do  odbočujícího  směru  je  indikováno  svícením
rychlostního znaku „40“.
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Obr. 8: Schéma k popisu řízení provozu na odbočném uzlu
Za přibližovacím úsekem následuje výhybkový prostor.  Kontrola obsazení výhybkového
prostoru  zajišťuje  blokování  výměny  proti  přestavení,  a  to  až  do  úplného  uvolnění
výhybkového prostoru.  Po korektním přestavení  dojde ke změně návěstních znaků na
výhybkovém návěstidle, rychlostním návěstidle i jeho předvěsti.
V podmínkách pro přestavení výměny do odbočujícího směru zajišťují systémové vazby i
vlivy související s jízdou po protisměrné koleji následující:

 Přestavení výhybky do odbočujícího směru je možné pouze při aktivně detekované
volnosti celého přibližovacího úseku před křížením před přímou části výhybky.

 Před  začátkem přestavování  a  po  dobu  přestavování  výhybky  do  odbočujícího
směru  je  ukončeno  navěštění  rychlostního  znaku  na  předvěsti  a  rychlostním
návěstidle pro průjezd křížením v protisměrné koleji, tedy ze směru X-Y.

 Zobrazování  znaku  „40“  pro  odbočující  směr  na  rychlostním  návěstidle  a  jeho
předvěsti ve směru A-B je vázáno na ukončení navěštění rychlostního znaku na
rychlostním návěstidle a jeho předvěsti a rozsvícení upozorňovacího návěstidla ze
směru X-Y.

b) Jízda tramvaje ze směru X-Y:
Před křížením při jízdě ve směru X-Y se nachází přibližovací úsek, na jehož začátku je
detekován vjezd tramvaje  do  této  oblasti.  Délka  úseku je  stanovena podle  maximální
povolené  rychlosti  průjezdu  kolejového  křížení  a  sjezdové  výhybky,  se  zohledněním
obvyklé reakční doby řidiče tak, aby řidič tramvaje mohl bezpečně před křížením zastavit v
případě,  kdy  nebudou  splněny  všechny  bezpečnostní  podmínky  pro  korektní  průjezd
oblastí křížení.
Před křížením je umístěno upozorňovací návěstidlo a dále rychlostní návěstidlo, jemuž je
předřazena  předvěst.  Těmito  návěstními  prostředky  je  řidiči  přijíždějící  tramvaje
signalizována aktuální dovolená rychlost průjezdu kombinací křížení a sjezdové výhybky.
Rozsvícení návěstního znaku na rychlostním návěstidle před křížením a na jeho předvěsti
je podmíněno aktuálním stavem dohlížecích obvodů, polohou a volností sjezdové výhybky,
volností  křížení  a  přestavením  sjezdové  výměny  do  přímého  směru.  Pokud  nebude
splněna některá z uvedených podmínek, dojde k rozsvícení upozorňovacího návěstidla,
před kterým musí řidič tramvajového vozidla zastavit a vyčkat, než se pro něj uvolní úsek.

c) Jízda tramvaje ze směru Z-Y:
Pro řízený průjezd sjezdovou výhybkou je v přibližovacím úseku umístěno upozorňovací
návěstidlo  a  dále  rychlostní  návěstidlo,  kterému  je  předřazena  předvěst.  Rozsvícení
rychlostního znaku „40“ pro bezpečný průjezd je podmíněno volností přibližovacího úseku
před sjezdovou výhybkou a  ukončeno navěštění rychlostního znaku „60“ na rychlostním
návěstidle a jeho předvěsti  ve směru X-Y. Recipročně obsazení přibližovacího úseku a
sjezdové  výhybky  jízdou  tramvaje  ze  směru  X-Y  znemožní  navěštění  znaku  „40“  na
rychlostním  návěstidle  a  jeho  předvěsti  ve  směru  Z-Y  a  dojde  zde  k  rozsvícení
upozorňovacího návěstidla, před kterým musí řidič tramvaje zastavit a vyčkat, než se pro
něj uvolní úsek.

5. Závěr
Jak  je  patrné  z výše  uvedeného,  požadavky  na  konstrukci  rychlostních  tramvajových
výhybek jsou velmi náročné a přibližují se požadavkům železničního provozu, a to právě z
důvodu zvýšené rychlosti jízdy. Zatímco vykolejení tramvaje na výhybce při rychlosti 15
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km/h obvykle nezpůsobí značné škody, při rychlosti 60 km/h už mohou být vážně ohroženy
lidské životy nemluvě o škodách na vozidlech i trati. Zabezpečení jízdy tramvají pak při
vyšších rychlostech musí být též provedeno složitěji, protože vyšší rychlost jízdy znamená
rovněž delší zábrzdnou vzdálenost. Při provozu na pozemních komunikacích musí všichni
účastníci  přizpůsobit  rychlost  jízdy  vozidel  tak,  aby  mohli  zastavit  na  dohlednou
vzdálenost. V případě provozu kolejových vozidel vyšší rychlostí však tento jednoduchý
princip  použít  nelze a je  zapotřebí,  aby v tomto  případě řidič  tramvaje  byl  o  dopravní
situaci  a povolené rychlosti  jízdy v následujícím úseku dostatečně dopředu informován
pomocí návěstidel.
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Abstrakt

Tento článek obsahově navazuje na obdobný loňský, který popisoval přípravu a realizaci
projektu C-ROADS DT2. Popisuje pokrok, kterého bylo dosaženo za období jednoho roku
od konání předchozího semináře, kdy byl C-ITS systém v Brně dobudován a následně
pak  testován.  Připomeňme  si,  že  projekt  C-ROADS  ověřuje  do  konce  roku  2020
v reálném provozu novou technologii, která přinese řidičům informace o dopravní situaci
před i za vozidlem a jeho okolí prostřednictvím kooperativních systémů ITS, a to nejen na
dálnici,  ale i  v městském provozu. Projekt je spolufinancován z Nástroje pro propojení
Evropy (CEF Transport). Město Brno a společnost Brněnské komunikace a.s. získaly za
toto  řešení  C-ITS  ve  městě  ocenění  v rámci  národní  soutěže  Chytrá  města  pro
budoucnost 2019 v kategorii Idea.

This article is a follow-up to a similar one last year, which described the preparation
and  implementation  of  the  C-ROADS  DT2  project.  It  describes  the  progress
achieved during one year since the previous seminar, when the C-ITS system in
Brno was completed and then tested. Recall  that the C-ROADS project validates
new technology  in  real  traffic  by  the  end of  2020  that  will  provide drivers  with
information about the traffic  situation in front  of  and behind the vehicle and its
surroundings through cooperative ITS systems, not only on motorways but also in
urban traffic. The project is co-financed by CEF Transport. The City of Brno and the
company  Brnenske  komunikace  C-ITS  in  the  city  won  awards  in  the  national
competition Smart Cities for the Future 2019 in the Idea category.
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Projekt  C-ROADS  Czech  Republic  je  spolufinancován  z  Nástroje  pro  propojení
Evropy (CEF Transport) Evropské unie.
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1. Úvod

Realizace  projektu  C-ROADS  Czech  Republic  a  účast  Ministerstva  dopravy  a  všech
partnerů v mezinárodní  Platformě C-ROADS přispělo k tomu,  že Česká republika  patří
mezi evropské státy, které jsou připravené na nástup kooperativních systémů ITS, i když
některé oblasti  na úrovni  EU nejsou ještě uspokojivě dořešeny. Teprve až od poloviny
loňského  roku  2019  bylo  možné  začít  reálně  posuzovat  náklady  a  přínosy
implementovaných řešení,  což je nutné z hlediska jak z hlediska budoucího směřování
rozvoje, tak i ekonomické náročnosti zavádění C-ITS v ČR. Pilotní provoz v roce 2020 řeší
mj.  nastavení  vhodných  vztahů  a  postupů  mezi  dotčenými  subjekty  veřejného  i
soukromého sektoru, aby bylo možné přejít v následujícím roce do ostrého provozu. Cílem
není jen nalezení národního řešení, ale rovněž zajištění interoperability systému napříč
Evropou.  Je  potěšitelné,  že  k výjimečnosti  českého  pilotu  přispělo  právě  řešení
technologie C-ITS ve městě Brně na kterém se významně podílela městská společnost
Brněnské komunikace a.s. společně s dalšími partnery. [1]  

 
2. Vybudování C-ITS systému ve městě Brně 

V průběhu měsíců  března  až  dubna  2019 došlo  k instalaci  venkovních  komunikačních
jednotek RSU (Road Side Unit) [2] na území města Brna, a to na vybraných 31 lokalitách,
převážně na Velkému městskému okruhu (VMO) a příjezdových radiálách, které jej spojují
s páteřní dálnicí  D1, kde současně realizovalo Ředitelství  silnic a dálnic ČR svoji  část
dodávky v rámci projektu. Rozmístění RSU jednotek je patrné z obr. 1. 
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Obr.1: Rozmístění jednotek RSU v terénu (zdroj: z mapového podkladu Google)
Na 25 lokalitách jsou jednotky RSU propojeny s řadiči SSZ, tyto lokality jsou zobrazeny
žlutě (technologie Cross Zlín) a zeleně (technologie Siemens). 

               

57



Obr.2: Instalace jednotky RSU na výložník SSZ               Obr.3:  Umístění
komunikační jednotky RSU

Zbývajících  6  komunikačních  jednotek  RSU pak  bylo  v rámci  systému  instalováno  na
vytipované  sloupy  veřejného  osvětlení  a  na  obrázku  č.  1  mají  tmavě  hnědou  barvu
(technologie Swarco). 

              

  Obr.4: Instalace jednotky RSU na sloup VO Obr.5:  Umístění  jednotek  RSU  na
sloupech VO
Z řadičů  SSZ jsou na RSU předávány stavy  signálních  skupin  jako  vstupy pro  tvorbu
aktuálních SPAT zpráv [2]. Opačným směrem putují požadavky z vozidel IZS nebo MHD na
prioritní průjezd křižovatkou viz use case EVA (Emergency Vehicle Approaching) a PTP
(Public  Transport  Preference)  [2].  Modernizace  stávajících  18  ks  SSZ  byla  přidanou
hodnotou  instalace  komunikačních  jednotek  RSU,  a zároveň  nutností  pro  zajištění
požadované kvality datové komunikace. 

Další součástí dodávky bylo zřízení centrálního prvku celého systému C-ITS tzv. back-
office (BO) [2], a to v budově společnosti Brněnské komunikace a.s. na Renneské třídě na
jejím Centrálním technickém dispečinku (CTD BKOM), který odsud zajišťuje obousměrnou
výměnu dat s komunikačními jednotkami RSU. Pro přenos dat kromě stávajících optických
a metalických kabelů je využita i mobilní síť LTE. 

58



         

      Obr.6: Umístění BO na CTD BKOM       Obr.7: Vizualizace BO na Barco stěně
CTD BKOM

Třetí  částí  dodávky byla  instalace jednotek  11 ks  OBU/RVU  [2] do  testovacích  vozidel
společnosti. Jednotky byly umístěny, jak do osobních, tak i do různých typů pracovních
vozidel a jednoho vozidla HZS JMK. Komunikace mezi vozidlovou jednotkou a jednotkou
na  infrastruktuře  je  základním  principem  C-ITS  systému.  V rámci  tohoto  spojení  se
periodicky  oboustranně  vyměňují  informace  o stavu  příslušných  jednotek  pomocí
mikrovlnné technologie DSRC. Pro toto spojení je vyhrazeno frekvenční pásmo 5,9 GHz.
Výhodou této komunikace je její rychlost a spolehlivost, přičemž výměna informací může
probíhat až desetkrát za vteřinu [3]. Dopravní informace jsou předávány řidičům přímo do
vozidel.  Tyto informace umožňují  přenos o aktuálním stavu signálu na křižovatce nebo
varování před vozidly, která projedou křižovatkou na červenou.

        

 Obr.8: Osobní vozidlo BKOM s OBU jednotkou              Obr.9: Vozidlo HZS JMK 
s RVU jednotkou
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 Obr.10: Instalace RVU do odtahového vozidla          Obr.11: Dopravní informace řidiči 
vozidla na HMI

3. Testování C-ITS systému ve městě Brně 

Na konci  dubna  2019  byl  zahájen  přejímací  proces  dodávaného  díla,  který  vyvrcholil
provedením  komplexních  testů,  které  se  konaly  koncem  června  2019  na  vybraných
lokalitách, k ověření souladu funkcionalit dodávaného systému s normativními požadavky
projektu C-ROADS na C-ITS. Jednotlivé publikované normy jsou k nalezení na oficiálních
evropských stránkách projektu C-ROADS [4], nebo na stránkách české pilotní fáze projektu
C-ROADS [5].

Tyto komplexní testy byly provedeny na křižovatkách Jihlavská x Akademická, Jihlavská x
Svážná,  Jihlavská  x  Vídeňská,  Jihlavská  x  Heršpická,  Vídeňská  x  Celní,  Vídeňská  x
Vojtova, Poříčí x Vídeňská, parkoviště BKOM, areál na Masné,
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Obr.11:  Vyznačení  lokace  testovaných  křižovatek  (zdroj:  z  mapového  podkladu
Seznam.cz) 

2 lokality na ul. Porgesova a na křižovatce Křižíkova x Sportovní.

 

Obr.12: Vyznačení lokace testovaných lokalit (zdroj: z mapového podkladu Seznam.cz) 

Testováním byla ověřena funkčnost jednotlivých zařízení na základě tzv. Use Case (UC) [2],
což jsou scénáře, popisující, jak má systém reagovat na konkrétní událost. Jmenovitě se
prověřovala funkcionalita sběru dopravních dat (PVD), upozornění na špatné povětrnostní
podmínky  (WCW),  práci  na  silnici  (RWW),  upozornění  na  nebezpečnou oblast  (HLN),
preference IZS (EVA) a průjezd křižovatkou na červenou (ISV). Dále byl prověřen přenos a
zobrazení zpráv na zobrazovacích jednotkách (HMI) mobilních jednotek OBU a RVU, jako
jsou  pomalu  jedoucí  vozidlo  (SSV),  zobrazení  dopravních  zpráv  ve  vozidle  (IVI),
upozornění na dopravní zácpu (TJA) a upozornění na příliš prudce brzdící vozidla (EEBL).
Generování těchto UC systémem C-ITS BKOM není podporováno, ale systém jako takový
je musí umět přenášet a zpracovávat Výsledná úspěšnost provedených testů byla vyšší
jak 94 %. Během následujícího půlroku probíhalo zkoušení a ladění systému, které se
zvyšujícími se nároky na funkcionalitu probíhá do dnešních dnů.

Na závěr roku 2019 se podařilo BKOM zasmluvnit doplnění funkcionalit C-ITS BKOM o
připojení  k PKI  (Public  Key  Infrastructure) [2].  PKI  je  systém  jednotných  certifikačních
procesů  vytvářený  v rámci  projektu  C-ROADS,  který  bude  sloužit  pro  podepisování
vytvářený zpráv, čímž by měla být zajištěna vyšší bezpečnost kooperativních systémů jako
celku.  Za  vývoj  české  části  tohoto  systému  je  zodpovědný  projektový  partner,  a  to
společnost O2 Czech Republic a.s. V současné době probíhá dodávka tohoto rozšíření
systému.

V lednu tohoto roku se rozběhly přípravné práce na celkovém testování C-ITS v České
republice  jako  celku,  nazvané  Field  testy  a  evaluace.  Obsahem tohoto  testování  bylo
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vyzkoušení  základní  myšlenky C-ITS,  a  to  spolupráci  jednotlivých komponent  systémů
partnerů projektu v jednotlivých lokalitách. V rámci DT2 se ve 4:30 ráno 26. 2. 2020 sešlo
přibližně  40  účastníků  a  17  vozidel  různých  kategorií  (osobní,  posypová,  odtahová,
servisní a zásahové vozidlo HZS) na parkovišti na Akademické ulici k otestování unikátní
vlastnosti systému, kterou je varování všech řidičů v oblasti na průjezd vozidla křižovatkou
na signál „STŮJ“.

      

Obr.13: Začátek Field testů 26.02.2020            Obr.14:  Testování  UC  EVA,
preference IZS
 

      

Obr.15: Obrazovka při testu průjezdu na červenou              Obr.16: Varovná informace při 
testu

Testovala se nejen funkcionalita systému, ale pomocí připravených dotazníků byly také
následně  sbírány  názory  řidičů  testovacích  vozidel,  předem  neobeznámených
s testovacími scénáři.  Tyto dotazníky poslouží dalšímu projektovému partneru, a to FD
ČVUT k vyhodnocení prospěšnosti systému z uživatelského hlediska. Přibližně v 6:10 se
účastníci  přesunuli  na parkoviště  na ul.  Bauerova,  kde startovala druhá část  testů.  Ta
spočívala v tom, že skupinu přibližně 5 vozidel na ul. Vídeňská dojelo a předjelo zásahové
vozidlo HZS se spuštěnými majáky. Řidiči se v předstihu na HMI zobrazila informace o
blížícím se zásahovém vozidlu, ze kterého směru se blíží a jak je od něj daleko. Opět
proběhlo vyplnění dotazníků pro FD ČVUT. Po malé přestávce se s již menším počtem
vozidel, cca 9, pokračovalo ve zbylých testech zobrazování zpráv ostatních UC. Testování
bylo ukončeno ve 12:00 a stále probíhá vyhodnocování, které provádí projektový partner
FD ČVUT v Praze[6].
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Obr.17: Preference MHD strategický cíl města      Obr.18: Cílový stav preference MHD a
IZS v Brně

V průběhu první třetiny roku 2020 dodavatel C-ITS systému navrhl a nasadil rozšíření pro
preferenci  městské  hromadné  dopravy  (MHD,  UC PTP –  Use  Case  Public  Transport
Preference) do všech částí systému, jako jsou BackOffice (BO) a Road Side Unit (RSU),
které  se  v tomto  směru  podílejí  v reálném  provozu  na  obsluze  vozidel  společnosti
Dopravní  podnik  města  Brna  a.s.,  vybavených  palubními  jednotkami  z projektu  Řídící
informační  systém pro  MHD Brno  (RIS  II).  Na  konci  měsíce  dubna  dodavatel  předal
rozšíření  systému  a  byl  zahájen  testovací  režim.  V měsíci  květnu  2020  proběhlo
předvedení tohoto řešení dopravním inženýrům BKOM na vybraných lokalitách, křižovatce
Jihlavská - Vídeňská osazené řadičem i RSU ESCoS od výrobce Siemens a na křižovatce
Vídeňská  -  Poříčí  vybavené  řadičem výrobce  CROSS  Zlín  a  RSU RSU_5.0_LVG_02
výrobce Herman systems s.r.o.
Smyslem  této  činnosti  bylo  v praxi  ověřit  kooperativnost  dvou  navzájem  nezávislých
systémů C-ITS, které byly pořízeny v rámci  různých projektů, ale využívají  stejný druh
komunikace  ITS-G5  ve  vyhrazeném pásmu  5,9  GHz.  Toto  ověření  proběhlo  v měsíci
květnu 2020 pod názvem „Křížové testy“, v rámci projektu C-ROADS CZ a účastnili se ho
zástupci projektových partnerů INTENS Corporation s.r.o., BKOM, zástupci asociovaného
partnera projektu DPMB a jejich dodavatelé systémů. 

     

Obr.26: Maják a anténa na vozidle DPMB a.s.         Obr.27:  Dispečer  řízení  provozu
DPMB při testech
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Po  přípravě  se  účastníci  přesunuli  na  první  lokalitu,  křižovatku  Jihlavská  x  Vídeňská
osazenou  RSU  z projektu  C-ROADS  CZ,  k provedení  prvního  testu.  Testy  na  všech
lokalitách  se  sestávali  z průjezdu  vozidla  předem  navrženými  směry,  odpovídajícími
skutečným trasám pravidelných linek MHD, přes křižovatku a vyslání žádosti o poskytnutí
preference. Nejprve mělo vozidlo zapnutou jednotku společnosti INTENS (Commsignia-
OB4),  při  druhém průjezdu  stejnou  trasou  byla  aktivována  jednotka  DPMB (UCU 5.0
společnosti Herman systems s.r.o.). V blízkosti křižovatky byly umístěny logovací jednotky
(stejné jako testovací), které měly za úkol zachytit vysílané zprávy z testovacího vozidla a
RSU umístěného na křižovatce. Dále byly také pořízeny logovací zprávy z RSU a řadiče.
Po dokončení následovali obdobné testy na lokalitách Vídeňská - Poříčí, Zábrdovická -
Šámalova a Bubeníčkova – výjezd ze smyčky. V těchto lokalitách jsou osazeny různé typy
řadičů výrobce CROSS Zlín a RSU výrobce Herman systems s.r.o. Lokalita Vídeňská -
Poříčí  je  vybavena  RSU  z projektu  C-ROADS  CZ  a  řadičem  Cross  RS4.  Již  v den
testování  bylo  jasné,  že  testy  budou  úspěšné.  I  přes  drobné  obtíže  v průběhu  testů,
související  převážně se  tvarem odhlašovací  zprávy a  umístěním antén na testovacích
vozidlech,  si  vozidlo  na  všech  lokalitách  požádalo  o  preferenci,  RSU reagovalo  a  za
splnění  všech  dopravních  podmínek  byl  vozidlu  poskytnut  preferenční  průjezd.
V současnosti probíhá náročné vyhodnocení získaných logů ze všech jednotek, které byly
do testovány.

4. Závěr

Na  závěr  bych  rád  poděkoval  Sdružení  pro  dopravní  telematiku,  které  se  velmi
významným způsobem podílelo na řízení projektu společnosti Brněnské komunikace a.s. i
sdružení  zhotovitelů,  které  se  úspěšně  vyrovnávalo  se  všemi  nástrahami  projektu.
Přestože projekt  C-Roads Czech Republic  měl  skončit  na konci  roku 2020 a stále  se
testují a ladí různé jeho funkce, lze konstatovat, že C-ITS systém ve městě Brně je již
nejen vybudován, ale je zároveň ve všech základních parametrech funkční. Společnost
Brněnské komunikace a.s. přihlásila tento projekt do národní soutěže Chytrá města pro
budoucnost  2019,  kde  odborná  porota  udělila  městu  Brnu  a  společnosti  Brněnské
komunikace ocenění v kategorii Idea. Největší potenciál má i do budoucnosti spolupráce
s další  městskou  společností,  kterou  je  Dopravní  podnik  města  Brna  a.s.,  který  má
nasazeno 720 vozidel komunikační jednotkou RIS II  a Hasičským záchranným sborem
Jihomoravského kraje při preferenci průjezdu jejich vozidel světelně řízenými křižovatkami.
Do dosud příznivého průběhu projektu  citelně  zasáhlo  v březnu tohoto  roku vyhlášení
nouzového v ČR. Kvůli karanténě došlo uzavření státních hranic a tím k posunu termínu
přeshraničního testování a s tím souvisejícího vyhodnocování. Dalším důležitým aspektem
řešeným  ve  spolupráci  s Ministerstvem  dopravy  je  zajištění  pokračování  funkčnosti
kooperativních  systémů  po  ukončení  projektu  po  roce  2020/2021.  Pro  město  Brno  je
klíčová systémová podpora C-ITS systémů pro města, a to jak na úrovni infrastruktury, tak
i vybavení vozidel, což dosud řešila dvě ministerstva (MD a MMR). Věříme, že prezentace
našich  zkušeností  z výše  představeného  projektu  přispějí  ke  koordinaci  cílů  obou
ministerstev  v rámci  podpory  dalšího  smysluplného  rozvoje  kooperativních  systémů
v České republice.
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2. Řídící a informační systém DPMB (RIS II)
Zkušenosti z realizace projektu a zkušenosti z rutinního provozu

Ing. Miroslav Dressler
Vedoucí Odboru řízení provozu DPMB a.s.

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 151, Brno

e-mail:mdressler@dpmb.cz

„Jestli  najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“  —  Arthur C. Clarke

Řídící  a  informační  systém RIS II  -  od kolébky do puberty (a dospělosti).  Na lepší se
dobře zvyká, i když doba „dětských nemocí“ ještě zcela neskončila. Nové funkce, nové
možnosti,  nové  způsoby  práce.   Momentky  z přípravy  a  implementace.  Navazování
spolupráce napříč městem (a světem - internetu). Výhled do budoucna a další cíle.

1. Úvod

DPMB realizoval  v letech 2018–2019 implementaci  vyšší verze řídícího a informačního
systému  pro  městskou  hromadnou  dopravu  v Brně.  Z původního  RIS  I  z let  minulých
zůstaly  platné  zásady a teze.  Zcela  se měnilo  a  povyšovalo hardwarové vybavení  na
vozidlech. Došlo k razantní změně přenosových cest mezi vozidly a dispečinkem, mezi
vozidly a tratí, mezi vozidly, dispečinkem a cestujícími. Zcela nové SW a HW vybavení
dispečinku přineslo nové typy vizualizací, podpory dispečerského rozhodování a kontroly.
To vše znamená změnu postupů, zrychlení procesů, zkvalitnění výstupů. 
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2. Realizační projekt a harmonogram

Zadání  projektu  vznikalo  v letech  2014–2018.  Autoři  se  snažili  popsat  stávající  stav
řídícího  systému RIS  I  a  svoje  představy,  kam by  chtěli  systém povýšit.  Vzhledem k
poměrně  rychlému  vývoji  v oblasti  informačních  technologií  však  to,  co  bylo  napsáno
v roce 2014, bylo o dva roky později  neaktuální. Zadání bylo neustále doplňováno, a i
vypsané  výběrové  řízení  počítalo  s nutností  upřesnit  technickou  specifikaci  podle
dodavatelem  nabídnuté  a  v době  realizace  dostupné  technologie.  Proto  byl  součástí
zadání jako první krok – realizační projekt. Počítalo se s tím, že vývojový tým dodavatele
RIS II ve spolupráci s analytickými týmy DPMB upřesní konkrétní požadavky do finálních
podob jejich realizace.
 

Za sebe mohu říci, že to byla nejzajímavější část projektu. Na půdě
DPMB  vznikly  tři  pracovní  skupiny,  „vozidla“,  „vozovny“  a
„dispečink“. Jednotlivé věty a body zadávací dokumentace začaly
dostávat konkrétní podobu. Hledaly se odpovědi  na otázky: „Jak,
proč a kdy?“ Vznikal také harmonogram implementace.

Skupina  dispečink  měla  dva  zásadní  úkoly.  Vybavení  a  chod
dispečerské centrály, a softwarové rozhraní palubní informatiky ve
vozidle MHD – samotné tváře RISu II pro řidiče a dispečera.

S úsměvem dnes vzpomínáme na argumenty: „Všude jinde to mají
takto, proč by to mělo být u Vás jinak?“ nebo: “Tohle nejde, to po
nás  nemůžete  chtít!  Vymýšlíte  si  nesmysly,  tohle  nikde  nemají!
Tohle nemůže fungovat!“  Námitky, bez jejichž překonání by nikdy

nevznikl žádný pokrok v jakémkoli lidském snažení.
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Když se tedy řeklo ve výsledku, co budeme dělat, bylo na místě promyslet otázku: Kdy?
Harmonogram implementace vypadal jako nepřekonatelný problém.

Dopravní  podnik  krajského  města  nemůže  na  pár  měsíců
vypnout, namontovat nový systém a pak slavnostně vyjet. Máme
více než 700 vozidel, která jsou stále v provozu a musí v provozu
také  zůstat.  Co  tedy  montovat  a  jak?  Novou  dispečerskou
centrálu? Nespojí  se se starými vozy, neuvidí je a nevyhodnotí
jejich  jízdu.  Tak  tedy  vozidla?  A  co  křižovatky,  dispečink,
informační  systémy  pro  cestující?   Všechno  současně?  Ano,
přesně tak!

A kdy? Vozidla MHD vozí cestující.  Takže v noci ve vozovnách
čekaly  při  návratu  vozidel  party  mechaniků,  aby  ihned  po
provedení  nutné  údržby  rozebraly  vozidla  a  daly  jim  nové
„informační útroby“. I při počtu 10 vozidel na jednu noc se jednalo
o práci na 70 dnů. 
To vše a spoustu jiných věcí bylo potřeba promyslet, připravit, zrealizovat podle přesného
harmonogramu. 

Závěrem hektického dvouměsíčního přípravného období vznikl ve spolupráci analytických
týmů DPMB s dodavatelem RIS II  realizační  projekt  a  harmonogram.  Bylo  řečeno,  co
přesně, jak a kdy je nutno realizovat,  aby v závěru existoval nejlepší řídící  systém pro
MHD v České republice.

A plánované dítě – nový RIS – se mohlo narodit.

3. Dispečink v době montáží vozidel

Dispečeři DPMB dohlížejí ve špičce běžného pracovního dne na cca 550 vozidel. Sledují
jejich jízdu podle plánovaného jízdního řádu a jejich úkolem je minimalizovat odchylky od
plánovaného  stavu.  Potřebují  kromě  dalších  nástrojů  minimálně  informace  z vozidel  a
spojení s řidiči.
Na počátku montáží ve vozidlech komunikují vozidla s dispečinkem datově v radiové síti
MORSE v pásmu 450 MHz, kdy předávají informace o své poloze a odchylce od jízdního
řádu pomocí datové věty jednou za přibližně 25 sekund. Fonické spojení s vozidly zajišťuje
trunková síť Motorola v majetku DPMB. Vše se zobrazuje na dispečinku na rozhraních
starého systému RIS I, a rovněž se z něho také ovládá sestavení fonického spojení.
Nově budou vozidla komunikovat datově i fonicky v digitální síti TETRA v majetku města
Brna.  Záložní  sítí  bude  síť  mobilního  operátora  pro  datové  přenosy  většího  rozsahu.
Vozidlo bude komunikovat jednou za 10 sekund.
Všechno jinak. Přenosová cesta, struktura datové věty, aktualizační čas. 
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Zadavatel dostal zadání na jednotné rozhraní pro dispečera pro vozidla v RIS I i RIS II.
Dispečer nebude hledat jedna vozidla v jedněch obrazovkách, a druhá jinde.
Težký oříšek.
Vzniká jednotné ovládání dvou zcela neslučitelných radioprovozů. A do nového rozhraní
RIS II se zařazují data, přicházející „postaru“ přes RIS I.

Spolupráce dodavatele RIS II, DPMB, správce systému TETRA (Městská Policie Brno) a
specialistů  telekomunikační  firmy  trvala  v přípravném  období  3  týdny,  a  3  noci  na
dispečinku. Výsledný fonický klient na obrazovce dispečerů umožnil  spojení s vozidlem
bez ohledu na to, zda má ještě trunkovou Motorolu, nebo už novou Tetru. Tabulka vozidel
a zařazení do jednotlivých systémů se aktualizovala on-line a automaticky. A jakmile se
nově namontované vozidlo poprvé do systému přihlásilo číslem vozu nově podle RIS II,
bylo zaznamenáno a cesta zpět nebyla možná.

Tím bylo vyřešeno operační středisko řízení provozu – dispečerská centrála.  Dispečeři
v terénu ale potřebují také volat na vozidla. Zde muselo být řešení organizační. Dvěma
ručním radiostanicím po kapsách jsme se nevyhnuli, ale jak poznat na ulici, co už je RIS II
a co ještě ne?

Vozidlo zepředu poznáme lehce podle nových svítících ukazatelů
kurzového označení.   A z jiné  strany? Složitý  úkol  –  jednoduché
řešení.  Nová  vozidla  dostala  „na  zadek“  viditelnou  nálepku.  A i
Brňáci  se  začali  setkávat  s informací:  vozidlo  je  již  vybaveno
systémem RIS II.

Na dispečinku začala personální a „politická“ práce se systémem RIS II.  Z extrémního
názoru: „Nic nového nebylo potřeba“ jsme se vymanili poměrně rychle. Rok implementace
si ale vybral svoji emocionální daň. Nové funkce se líbily, ale jejich spolehlivost zpočátku
nebyla  velká.  V náladách  dispečerů  se  střídalo  nadšení  s frustrací,  žehrání  na  nový
systém  spolu  s nostalgickým  vzpomínáním  na  „to,  co  bylo“.  A přišly  i  nové  pracovní
postupy, změny, na které bylo nutné si zvyknout. Ne všechny se staly ihned oblíbenými.
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Jedna myšlenka za všechny – jek funguje lidská psychika – sestavení fonického hovoru je
v novém systému o několik desítek milisekund delší. Vlna kritiky od operátorů dispečinku
neměla konce. „Co jsme si to koupili?“ Zvyk je totiž železná košile. „Dlouhá léta jsme to
dělali takto!“ Museli jsme do relací přidávat zpomalovací počáteční „pípnutí“, aby dispečeři
nezačali mluvit dříve a aby se začátky relací neztrácely. Tato maličkost vedla k tomu, že
dispečeři  systém téměř  zavrhli.  Museli  jsme
jim  připomenout  věci,  na  které  rychle
zapomněli.  Na  pokrytí  starým  trunkovým

systémem. Na rušení, kdy se ve 20 % případů
nedovolali.  Zkráceně  –  během  tří  měsíců
zapomněli na všechno staré a „točili“  se na jednom zástupném problému. Museli jsme
dokola  opakovat  –  na  lepší  se  rychle  zvyká (a  rychle  zapomíná na to,  co  bylo).  Teď
opravdu máme čistý digitální přenos se 100 % spolehlivostí sestavení hovoru, bez rušení.
Už to přijali …

  

 4. Křižovatky

Již od roku 2010 spolupracuje DPMB se správcem komunikací
BKOM na systému preference MHD na křižovatkách. Celkem 98
křižovatek  si  v  minulosti  „povídalo“  s tramvajemi,  trolejbusy  a
autobusy a kde to bylo možné, umožnilo dřívější průjezd.
Technicky  to  bylo  provedeno  prostřednictvím  radiomodemů
v pásmu 900 MHz. Modem v každém vozidle, modem na každé
křižovatce. Propojení na řadič prostřednictvím RS485.

V průběhu sestavování realizačního projektu RIS II se objevuje
na scéně myšlenka C-ITS systémů a budoucnosti jejich využití.
Dodavatel  RIS  II  navrhuje  vybavení  vozidel  a  křižovatek
jednotkami, splňujícími standardy C-ITS (C-ROADS). Přicházíme tedy na BKOM.

Po úvodním zděšení, kdy vzájemně zjišťujeme, že oba podniky pracují na stejném tématu,
každý  jinak,  přichází  obavy,  „jak  moc  si  budeme  zavazet  (jinak  řečeno  –  jak  moc  si
polezeme  do  zelí  evropských  a  českých  dotačních  titulů)“.  Vzniká  společná  pracovní
skupina,  kde  si  vysvětlujeme technické  podrobnosti  i  celkový  rámec představ  přínosu
projektu. Nakonec nacházíme společnou řeč a spojujeme síly.

Je ale mnoho věcí k vyřešení.
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Předně – harmonogram. Stejně jako DPMB neumí „přepnout“ vozidla naráz, neumí ani
BKOM totéž se stovkou křižovatek za noc. Navíc si stejnou technologií vybavuje v rámci
projektů C-ROADS a Dopravní telematika v městě Brně další desítky křižovatek.
Řešení  nakonec nalézáme. Na vozidlech DPMB necháváme běžet  dvojí  komunikaci  –
starý  radiomodem  MR900  a  současně  začínáme  vysílat  SRM  a  CAM  zprávy
prostřednictvím modemu V2X (i když víme, že zatím nikdo neposlouchá).
Po dokončení montáží všech vozidel následně ve spolupráci s BKOM montuje dodavatel
RISII   RSU jednotky na křižovatky, vedle starých radiomodemů.
Opět,  až  je  hotovo,  konfiguruje  se  a  přepojuje  jedna  křižovatka  po  druhé  na  novou
komunikaci.

Zatím pouze nahrazujeme přenosovou cestu.  C-ITS systémem přenášíme stejná data,
jako v původním systému. Nezískáváme nic nového. Ale také nezhoršujeme to, co bylo.

První krok za námi. Je hotovo? Ne!

Hotovo  je  pouze  to,  že  jsme  si
otevřeli  dveře  do  budoucnosti.
Máme  vozidla  vybavená  C-ITS
systémem a palubní informatikou,
která  jsou  schopná  komunikovat
s ostatními  vozidly  a  dopravní
cestou. Jsou schopná zobrazovat
řidiči ITS zprávy podle standardů
C-ROADS.

Jsme  rádi,  že  jsme  na  cestě
tohoto  pokroku.  Město  Brno  má
tímto  k dispozici  největší
referenční  vzorek  křižovatek  a
vozidel v Evropě. 

Co tedy bude logicky následovat?

Preferenci, nebo chcete-li – optimalizaci průjezdů vozidel MHD je možné povýšit na další
úroveň. 
Budou  se  měnit  signální  plány  a  pravidla  přidělování  průjezdů?  Začneme  pracovat
s informacemi o zpoždění vozidel? Vymyslí dopravní inženýři v dynamických plánech nové
možnosti pro uvolnění dopravních kongescí? Jak tomu mohou pomoci informace z vozidel
MHD? Jen pro měření rychlosti dopravního proudu, nebo i jinak?
Co zobrazit řidiči? A jak? Zprávy bezpečnostního charakteru. A co informace i plánovaném
průjezdu křižovatkou? O rychlosti,  kterou má zvolit  pro plynulý  průjezd? O výjezdu od
zastávky?
Na tyto  otázky,  a  ještě  na  mnoho dalších,  musí  odpovědět  budoucnost.  A spolupráce
všech zúčastněných.

Je dobré, že Brno bude v centru tohoto dění.
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5. Rutinní provoz a informace

Řídící a informační systém pro MHD v Brně RIS
II  zpracovává  a  vydává  obrovské  množství
informací. Jedny pro účely dispečerského řízení.
Další  pro  management  DPMB  a  koordinátora
IDS JMK. Velká a důležitá skupina informací je
samozřejmě  také  určena  příjemcům  naší
poskytované služby – našim cestujícím.

Systém využívá naše stávající informační kanály
– elektronické informační panely na zastávkách
a uzlech MHD. 

Provozujeme rovněž konzervativní  osvědčené informační  procesy – informační  linku  a
informační  kanceláře.  Přibyly ale  datové výstupy.  Informace na sociálních sítích,  webu
DPMB. Aplikace pro cestující DPMBinfo. Aplikace pro pracovníky DPMBřidič.

Automatizace výstupů RIS II a vybudování rozhraní z dispečerského systému Sprinter RIS
II umožňuje tyto informace poskytovat maximálně efektivně. 

Operační středisko řízení provozu DPMB sleduje vytvořené systémy varování na odchylky
od plánovaného stavu provozu MHD.

Zachytíme  ihned  narušení  jízdního  řádu  z důvodů  technických  závad  na  vozidlech,
událostí v dopravě i chyb lidského faktoru. Systém varování nás upozorní i na dopravní
kongesce následná zpoždění linek MHD projíždějícími zasaženými oblastmi.

Následky těchto událostí jsme schopni eliminovat, někdy ale pouze částečně. Jsme ale
schopni  poskytnou  včasnou  a  cílenou  informaci  cestujícím,  aby  mohli  s komplikacemi
počítat, popřípadě zvolit jinou variantu cesty.
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 Automatické výstupy RIS II na API rozhraní lze nejlépe vidět v aplikaci DPMB info, určené
široké veřejnosti. Jedná se o aplikaci pro mobilní telefon, tablet či jiné mobilní zařízení.
Sdružuje  maximum  informací  pro  cestující  MHD  za  účelem  preference  MHD  před
individuální  dopravou.  Uživatel  na jednom místě a přehledně najde informace nejen o
aktuálním  dění  v hromadné  dopravě  (zpoždění,  poloha  vozidla,  mimořádné  události)
s možností  zaměření dle své aktuální  polohy nebo filtrace na linky hromadné dopravy,
které  využívá,  ale  také plánované změny v dopravě a  novinky  týkající  se  DPMB, a.s.
Kromě toho aplikace poradí s řešením v mnoha situacích, které cestujícího mohou potkat.
Interaktivní  kontakty na nejdůležitější  pracoviště  uvedené v aplikaci  pak umožní  řešení
situace jedním kliknutím, které aktivuje telefonický hovor přímo na toto pracoviště. I když je
aplikace zaměřena prioritně na MHD v Brně, nabízí i data z celého regionu. V současnosti
funguje v zařízeních s operačním systémem Android, připravuje se i verze pro iOS. 

Konkrétní příklad?

Cestující je na zastávce, která není vybavena elektronickým informačním panelem. Je tam
pouze označník zastávky a jízdní řády v papírové podobě. 

Mobilní telefon poskytne informaci přímo ze srdce Řídícího a informačního systému RIS II.
Volba „virtuální zastávka“ zobrazí elektronický informační panel, který není na zastávce,
přímo na displeji  telefonu. Je tam informace o nejbližších příjezdech spojů a případná
aktuální zpráva o mimořádné události.

To  vše  z automatického  zpracování  systému  RISII  doplněného  o  informace  o
dispečerském řešení dopravních opatření.

Kde byla v této oblasti  překážka k překonání? Rychlost zpracování procesů na serveru
Sprinter RIS II. Umístění API v podnikové síti  DPMB. Rychlost odbavení zvyšujícího se
množství dotazů a změna struktury dotazů do API. To vše nás chvíli zaměstnávalo, a nyní
je informační modul RIS II v rutinním provozu.

6. Závěr

Předáním hotového díla a opravou závad by se mohlo zdát, že
je  projekt  RIS  II  v DPMB  uzavřen.  Po  obchodní  stránce
samozřejmě  ano.  Nicméně  práce  a  vývoj  kolem  řídícího
systému trvá.  Jsou před námi  nové možnosti,  které systém
dává.  Vypracováváme  nové  postupy  a  scénáře  dopravních
opatření v návaznosti na dopravní situaci ve městě. Všichni se
budeme učit a tento proces nikdy neskončí.  

Pracujeme  se  systémem,  zaměřeným  a  připraveným  na
budoucnost.  Možností  a  výzev  je  hodně.  Ale  takhle  nás  to
baví.
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Náš RIS II vstupuje do dospělosti. Zestárne ale rychle, jeho plánovaná životnost je 10 let.
Začínáme tedy dávat dohromady zadání pro RIS III.  😊

 

 
V článku použity materiály:
Realizační a projektová dokumentace, autor Ing. Ivo Herman, CSc.
Dokumentace skutečného provedení, autor Ing. Ivo Herman, CSc.
C-ROADS Czech republic, Specifikace systému, více autorů (pracovní skupina WG 2.1
projektu C-ROADS CZ)
Web DPMB, autor. Ing. Jan Havíř
Archiv DPMB
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3. Poznatky zo spracovania cezhraničných výskumných projektov
VKM AT-SK+& BRAWISIMO & WiWiT

Ao. Univ. Prof. Mag. Dr. Günter EMBERGER 
Výskumné centrum pre dopravné plánovanie a dopravné inžinierstvo, TU Viedeň

e-mail: Guenter.Emberger@tuwien.ac.at

Prof. Ing. Bystrík BEZÁK, PhD., emeritný profesor
Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta,, STU v Bratislave

e-mail: bystrik.bezak@stuba.sk

Abstrakt

Článok sumarizuje  výsledky a ponaučenia získané z realizácie viacerých projektov súvisiacich s
dopravou v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko 2007 - 2016. Uvádzajú
sa aj odporúčania a požiadavky na budúcu udržateľnú cezhraničnú mobilitu.

Úvod

Rakúsko  má  dlhú  históriu  používania  4-stupňového  dopravného  modelu  na  podporu
rozhodovacích  procesov,  týkajúcich  sa  poskytovania  dopravnej  infraštruktúry  (cestná a
železničná doprava) v rámci Rakúska [1]. Od začiatku roku 1990, Rakúsko používa na
tento účel softvérový balík PTV VISUM. 
Taktiež aj na Slovensku boli použité modely dopravy na predpovedanie budúceho dopytu
po doprave a na posúdenie jeho vplyvov na infraštruktúru podobne ako v Rakúsku.

Rozšírenie Európskej únie, otvorenie hraníc  a voľný pohyb osôb a tovaru medzi členskými
štátmi  sa  stali  pre  dopravných  plánovačov  a  dopravných  inžinierov  veľkou  výzvou.
Predovšetkým  v  oblastiach,  ktoré  boli  predtým  železnou  oponou  rozdelené.  Ich
revitalizácia,  ale najmä ich udržateľná dopravná obsluha si  vyžaduje efektívne metódy
riadenia a prognózovania mobilitných nárokov

Podnet k cezhraničnej spolupráci

V  roku  2007  sme  zistili,  že  existuje  program  INTERREG  V-A "Program  cezhraničnej
spolupráce Slovensko-Rakúsko 2007-2016", ktorý obsahuje aj oblasť činnosti s názvom
"1. Doprava a regionálna dostupnosť ", kde by sa mohli financovať cezhraničné projekty
súvisiace s dopravou medzi Rakúskom a Slovenskom. 
Našťastie, Výskumné centrum pre plánovanie dopravy a dopravné inžinierstvo (Technická
univerzita  vo  Viedni)  malo  veľmi  dobrú  dlhodobú  spoluprácu  a  osobné  kontakty  so
sesterským  inštitútom  Katedrou  dopravných  stavieb,  Stavebnej  fakulty  na  Slovenskej
technickej  univerzite  v  Bratislave,  takže  po  niekoľkých  diskusiách  sme  sa  rozhodli
navrhnúť  spoločnú  cezhraničnú  výskumnú  činnosť  a  požiadať  o  financovanie  v  rámci
uvedeného programu.  
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V rámci ďalších výskumných aktivít sme sa dozvedeli, že existujúce vnútroštátne dopravné
modely   vždy končili s riešením na štátnych hraniciach a táto skutočnosť platila nielen pre
rakúsky model, ale aj pre obdobné modely na Slovensku (ale tak isto aj v Maďarsku a
Českej republike).

Región Viedeň -Bratislava sa po páde železnej opony začiatkom deväťdesiatych rokov stal
jedným z najdynamickejších regiónov v Európe, pokiaľ ide o hospodársky rozvoj a výmenu
pracovnej sily.  
Tento dynamický vývoj vyvíja tlak na existujúcu dopravnú infraštruktúru na oboch stranách
hranice. Ako však už bolo uvedené, chýbala spoločná spolupráca v rámci  modelovania
cezhraničných činností.

Takže nápad, požiadať o financovanie spoločného výskumného projektu zaoberajúceho sa
nastavením cezhraničného 4-stupňového modelu dopravy pre región Viedeň-Bratislava,
sa zrodila medzi TU Viedeň a STU v Bratislave. 

Ciele a financovanie projektov

Ciele tohto spoločného cezhraničného projektu v krátkosti boli:
• vytvoriť  platformu pre spoločné chápanie dopravných otázok na oboch 

stranách hraníc; 
b) vymieňať si poznatky o 4-stupňovom modelovaní dopravy medzi 
    zúčastnenými univerzitami;
c) vymieňať si poznatky o 4-stupňovom modelovaní dopravy medzi 
    ministerstvami dopravy Rakúska a Slovenska;
d) vymieňať si poznatky o 4-stupňovom modelovaní dopravy medzi Mestskými 
    úradmi  vo Viedni a v Bratislave;
e) vytvoriť podmienky pre trvalú spoluprácu vo výskume a vzdelávaní pre 
    lepšie pochopenie existujúcich cezhraničných inštitucionálnych rozdielov,    
    dopytu po mobilite, plánovaniu a realizácii dopravnej infraštruktúry.

Schéma financovania programu Interreg V-A "Program cezhraničnej spolupráce Slovensko
– Rakúsko 2007 – 2016" bola: 85% z celkových nákladov bolo financovaných z programu
a 15% z celkových nákladov na projekt jednotlivých národných akcií sa muselo financovať
z vnútroštátnych zdrojov spolufinancovania, ako sú ministerstvá alebo iné verejné alebo
súkromné finančné subjekty.

Na  Slovensku  Ministerstvo  poľnohospodárstva  a  rozvoja  vidieka  dofinancovalo
chýbajúcich  15%,  akonáhle  projekt  bol  oprávnený  na  financovanie  v  rámci  programu
INTERREG V-A, z čoho sa 5% podielala STU v Bratislave, ktoré jej boli  po oprávnení
refundované.  V  Rakúsku  takéto  automatické  spolufinancovanie  chýbalo,  preto  bolo
potrebné  nájsť  orgán  spolufinancujúci  potrebné  finančné  prostriedky.  Hoci  bol  projekt
vysokým spoločným nadnárodným záujmom a len 15% celkového rakúskeho podielu na
projekte  muselo  byť  spolufinancovaných,  ukázalo  sa,  že  nájsť  orgány  na
spolufinancovanie v Rakúsku je vážny problém, čo urobilo celý projekt takmer nemožným.
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Ale na koniec sme boli úspešní a spolufinancovanie týchto 15% pre rakúsku časť  projektu
s  názvom  VKM SK-AT ("Verkehrsmodel  Rakúsko  Slovensko,  [2])  začalo  už  v  októbri
20091. 

Počas  projektu  sme  si  uvedomili,  že  podobné  otázky  (modely  cezhraničnej  dopravy)
neexistovali  ani  pre  regióny  Dolné  Rakúsko  a  Južnú  Moravu  a  pre  Dolné
Rakúsko/Burgenland a Maďarsko. Tak sme (TU Viedeň) iniciovali projekty (VKM AT-HU,
VKM AT-CZ [3, 4]) aj  s týmito regiónmi, s cieľom vytvoriť spoločný model cezhraničnej
dopravy, ktorý by pokrýval aj tieto 3 cezhraničné regióny.

Obr. 1: Modelový región VKM AT-SK-HU-CZ Obr.  2: Logá zúčastnených inštitúcií

Nadväzné projekty

Avšak čoskoro  v počiatku procesu nastavenia týchto odlišných dopravných modelov sme
si uvedomili, že v každej z týchto troch krajin bola situácia v oblasti údajov úplne odlišná.
Tu  je  potrebné  poznamenať,  že  informácie  týkajúce  sa  populácie,  dopravných  sietí,
distribúcie pracovných miest a samozrejme údaje o spôsoboch prepravy, sú nevyhnutné
pre nastavenie, kalibráciu a validáciu 4-stupňových dopravných modelov. 

Našťastie v roku 2013/2014 sa v Rakúsku uskutočnil spolkový prieskum údajov o doprave
[5] a túto príležitosť sme opäť využili na začatie dodatočného cezhraničného projektu s
názvom BRAWISIMO (Región BRAtislava WIen: Studie Zum MObilitätsverhalten- región
BRAtislava WIedeň: Stúdia o MObilitnom správaní sa [6]) v rámci programu Interreg SK-
AT. 

Cieľom BRAWISIMO bolo: 
• prenos poznatkov, ktoré boli vyvinuté na vnútroštátnej úrovni v Rakúsku v 
     predchádzajúcich štúdiách pre rakúsky prieskum mobility [5], 
• nazhromaždiť potrebné vstupné údaje v rámci modelu VKM SK-AT pre 

Slovenskú stranu.

1  Celú dokumentáciu o projekte VKM AT-CZ-SK-HU najdete na: 
https://www.fvv.tuwien.ac.at/forschung/projekte/international-projects/vkm-en/#c7476
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Je  potrebné  však  uviesť,  že  v  tomto  sme  neboli  úspešní  pri  iniciovaní  podobných
sesterských projektov v Českej republike a v Maďarsku s cieľom zlepšiť dopravnú dátovú
základňu pre modely cezhraničnej dopravy. Takže v konečnom dôsledku sú tieto modelové
časti  4-stupňového  modelu  dopravy  založené  na  nižšej  kvalite  údajov  v  porovnaní  s
projetom Dopravný model Rakúsko/Slovensko. 

Avšak,  počas  práce  na  projektoch  VKM  AT-SK,  VKM  AT-HU,  VKM  AT-CZ,  keď  sme
stanovali  4-stupňové  dopravné  modely,  ako  aj  počas  organizovania  a  vykonávania
cestovných  prieskumov  v  domácnostiach  na  Slovensku  (vykonávaný  paralelne  s
prieskumom  domácností  v  Rakúsku),  sme  si  uvedomili,  že  organizačné  štruktúry  v
Rakúsku a  aj na Slovensku (ale aj v Českej republike a Maďarsku) sa líšili veľmi, veľmi
veľa. 

Keďže  v  Rakúsku  sa  rozhodnutia  týkajúce  sa  územného  plánovania  alebo  výstavby
infraštruktúry  môžu  uskutočniť  aj  na  okresnej  úrovni,  alebo  dokonca  na  úrovni  obcí,
zodpovedajúce  rozhodnutia  na  Slovensku  sú  na  regionálnej,  alebo  dokonca  až  na
národnej úrovni. Inými slovami, štruktúra a organizácia, ktorá umožňuje a je zodpovedná
za  realizáciu  napríklad  cezhraničných  cyklistických  trás,  alebo  ciest  alebo  podobných
infraštruktúr, je v Rakúsku a na Slovensku úplne odlišná.

Toto  chápanie  nás  motivovalo  k  návrrhu  ďalšieho  cezhraničného  projektu  medzi
Rakúskom a Slovenskom, s názvom WIWIT (= "kto je kto v doprave" [7]), kde sme hľadali
metódy na opísanie  a analyzovanie  rozhodovacích kompetencií  a  procesov v rôznych
vnútroštátnych  a  politických  súvislostiach  a  uplatnili/modelovali  sme  tieto  metodiky  na
niekoľkých prípadových štúdiach pre projekty dopravnej infraštruktúry, konkrétne výstavby
ciest, výstavby železničných tratí a železničnej prevádzky v Rakúsku a na Slovensku.  

Opäť, vzhľadom na niekoľko okolností sme neboli v takom postavení, aby sme rozšírili
tento výskum do ďalších 2 susedných krajín (Česká republika a Maďarsko). 

Veríme však, že na pochopenie existujúcich inštitucionálnych rozdielov je potrebný ďalší
výskum.  Toto  chápanie  je  nevyhnutné  na  prekonanie  prekážok,  ktoré  vyplývajú  z
nedostatku pochopenia rozhodovacích procesov a rozhodovacích právomocí v rôznych
krajinách a ktoré bránia vykonávaniu cezhraničných projektov (dopravná infraštruktúra).

Ponaučenia a odporúčania

Na  pripomenutie  -  cieľom  programu  INTERREG  V-A-Slovensko-Rakúsko  bolo/je
podporovať  inteligentný  a  udržateľný  rast  v  rakúsko-slovenskom cehraničnom regióne.
Program podporuje  cezhraničný  výskum riadený  iniciatívami  v  regione  hlavných  miest
dvojičiek/twin capital - Viedni a v Bratislavy. Bude podporovať trvalo udržateľné riadenie a
ochranu prírodných zdrojov v oblasti pozdĺž bývalej  "Železnej opony " a iniciovať nové,
udržateľné  dopravné  riešenia.  Program  sa  ďalej  zameriava  na  posilnenie  správy  a
inštitucionálnej  spolupráce,  ktorá  povedie  k  lepšiemu  integrovanému  cezhraničnému
regiónu. Na dosiahnutie týchto cieľov má program v úmysle zvýšiť počet cezhraničných
výskumných  a  vývojových  činností  podporovaním  ochrany  životného  prostredia  a
zintenzívnením interakcií a zlepšení štruktúr cezhraničnej správy.
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Z nášho pohľadu cezhraničné projekty sú veľmi dôležité, pretože sme sa naučili:
• pochopiť, že existujú rôzne mentality/návyky/administratívne systémy,
• že existuje aj niečo iné, ako len "lepšie alebo horšie",
• rešpektovať aj iný spôsob myslenia,
• ako prekonať vyššie uvedené problémy, 
• navzájom sa od seba učiť. 

Existujú však aj niektoré veľmi dôležité predpoklady pre úspešné realizácie cezhraničných
projektov ktoré závisia: 

• od ľahko prístupných a nebyrokratických zdrojov financovania (je nám 
  ľúto,ale podľa nášho názoru existujúci program INTERREG V-A-Slovensko-
  Rakúsko nie je zďaleka taký financujúci orgán),
• osobných vzťahov a dôvere medzi projektovými partnermi,
• na ceľkom obyčajnom pohľade na riešenie problémov a 
• vzájomnej vôle pre riešenie spoločných problémov. 

Obr.  3: Scenár prepojenia D4-S8 Obr.  4: Scenár železničného okruhu Viedeň–
Bratislava – Viedeň

Záver

Tento článok bol dopísaný v čase postupného prekonávania krízy, ktorá výrazne zasiahla
do   mobilitného  správania  sa  obyvateľstva  v  jednotlivých  krajinách.  Vlády  reagovali
rôznorodo,  niektoré  podceňovali  dopady  vírusu  na  populáciu,  iné  zas  robili  unáhlené
rozhodnutia.  Faktom však zostáva,  že ani  susedné krajiny nekoordinovali  svoj  postup,
pričom európska únia spočiatku úplne zlyhala. Doplatili na to predovšetkým ľudia, ktorí si
našli svoj nový domov v susednej krajine, respektíve „pendleri“,dochádzajúci denno-denne
za  prácou  cez  hranice.   Táto  nečakaná  situácia  poukázala  na  to,  aká  nevyhnutná  je
cezhraničná koordinácia, zabezpečenie organizačných opatrení, výmena informácií a dát
pre zaistenie funkcieschopnosti hospodárstva a komunitného života.

Z tohto  pohľadu  boli  projekty  Dopravný  model  AT-SK-HU-CZ  prvým  a jedinečným
príkladom cezhraničného modelovania mobilitného správania sa obyvateľstva v krajinách
s odlišnou  štruktúrou  a administratívnou  organizáciou.  Vyvolaný  projekt  BRAWISSIMO,
ktorý  vznikol  z nedostatku  vierohodných,  aktuálnych  a kompatibilných  údajov  pre
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kalibrovanie a naplnenie cezhraničného Dopravného modelu, poukázal na nevyhnutnosť
jednotnej  metodiky  predovšetkým  pri  zbere,  analýze  a kalibrovaní  vstupných  údajov.
Skúsenosti  získané  cezhraničnou  spoluprácou  medzi  univerzitami,  miestnymi,
regionálnymi a vládnymi inštitúciami poukázali na to, že v súčasnosti je takmer nemožné
vykonávať  určité  cezhraničné  činnosti  z  dôvodu  značnej  rozmanitosti  organizačných,
legislatívnych,  technických  a  iných  štruktúr.  je  priam  nemožné  niektoré  činnosti
zabezpečovať,  pre značnú odlišnosť organizačných,  legislativnych, technických a iných
štruktúr. 
Preto  je  nevyhnutné  pokračovať  a  rozširovať  cezhraničnú  spoluprácu  predovšetkým v
poznávaní  premien  mobilitného  správania  sa  osôb  pre  budúcnosť.  Corona  vírus  nás
nekompromisne  postavil  pred  otázku:  ako  zabezpečiť  funkcie-schopnosť  hospodárstva
krajiny,  regiónu,  či  sídla  pri  zamedzení  dopravy?  Jednoznačnou  odpoveďou  sú  nové
informačno-komunikačné technológie, ktoré umožnia produktívnu existenciu a adekvátnu
kvalitu života aj v jednotlivých lokalitách.
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Abstract

The following article summarizes the results and lessons learned from the implementation of a
number of transport-related projects within the framework of the cross-border cooperation program
Slovakia - Austria 2007-2016. Recommendations and requirements for future sustainable cross-
border mobility are also given. 

1. Introduction

Austria  has a  long history  of  using  4-stage transport  models  to  support  the  decision-
making processes regarding transport infrastructure provision (road and rail) within Austria
[1]. Since the early 1990ties Austria is using the software package PTV Visum for that
purpose. 
Also in Slovakia transport models were used to forecast future transport demand and to
assess the impacts of this demand on infrastructure similar to Austria. 

The enlargement of the European Union, the opening of borders and the free movement of
persons and goods between Member States have become a major challenge for transport
planners and transport engineers. In particular, in areas that were previously separated by
the "Iron Curtain".  Their  resuscitation,  but especially their  sustainable transport  supply,
requires effective methods of managing and forecasting mobility demands.

A cross-border cooperation initiative

In  the  year  2007  we  became  aware  that  the  Interreg  V-A programme  „Cross-Border
Cooperation Programme Slovakia - Austria 2007-2016“ had an Activity Field named „1.
Transport  and  Regional  Accessibility  “,  where  transport  related  cross-border  projects
between Austria and Slovakia could be funded. Fortunately we, the Research Center for
Transport Planning and Traffic Engineering (Technical University Vienna) had very good
long-term  cooperation  and  personal  contacts  to  our  sister  Institute  for  Transport
Infrastructure  at  Bratislava  University  of  Technology  So,  after  some  discussions  we
decided to design a joint cross-border research activity and apply for funding within the
above-mentioned programme.   
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During the research activities we learned that all of the existing national transport models
end at their national borders., This was true not only for the Austrian model, but also for
the Slovakian transport model (and Hungarian and Czech model, too).

The region Vienna-Bratislava became, after the fall of the Iron Curtain in the early 1990ies,
one of the most dynamic regions in Europe regarding to economic development and the
exchange of labour force.  
These dynamic developments put pressure on the existing transport infrastructure on both
sides of the border. As already mentioned, however, joint cross-border modeling activities
were also missing. 

So the idea was born between TU Vienna and STU Bratislava to ask for funding for a joint
research project to establish a cross-border 4-stage transport model for the region Vienna-
Bratislava.

Objectives and funding of projects

The objectives of such a joint cross-border project in short were to 
 generate a common understanding of transport issues on both sides of the national

borders 
 exchange knowledge regarding 4-stage transport modelling between the involved

universities
 exchange knowledge regarding 4-stage transport modelling between the Ministries

of Transport of Austria and Slovakia
 exchange  knowledge  regarding  4-stage  transport  modelling  between  the  City

authorities of Vienna and Bratislava, and 
 to create conditions for continuous cooperation in research and education to better

understand  the  existing  cross-border  institutional  differences,  mobility  demands,
and the planning and implementation of transport infrastructure.

The  funding  scheme  of  the  Interreg  V-A  programme  „Cross-Border  Cooperation
Programme Slovakia - Austria 2007-2016“ was that 85% of total cost were funded by the
programme and 15% of the total project cost of the individual national share had to funded
by  national  co-financing  sources  such  as  ministries  or  other  public  or  private  funding
entities. 

In Slovakia the Ministry of Agriculture and Rural Development SR covered the missing
15% automatically  as  soon  a  project  was  eligible  for  funding  within  the  Interreg  V-A
programme  of  which 5% was paid from STU in  Bratislava,  which were refunded after
authorization. In Austria such an automatism for co-financing was missing therefore a co-
funding body has to be found. Although the project was of high common transnational
interest and only 15% of the total Austrian project share had to be co-financed, it turned
out, that it was a serious problem to find co-financing bodies in Austria which made the
entire project almost impossible.
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Anyhow,  at  the  end  we  were  successful  to  organise  these  15%  co-financing  for  the
Austrian part and the project named VKM SK-AT (“Verkehrsmodel Austria - Slovakia, [2])
started in October 20092. 

During the project we realised that similar issues (cross-border transport models) did not
exist  for  the  regions  Lower  Austria  and  South  Moravia/Südmähren  and  Lower
Austria/Burgenland and Hungary. So we (TU Vienna) initiated further sister projects (VKM
AT-HU,  VKM  AT-CZ  [3,  4])  with  these  regions  to  implement  a  common  cross-border
transport model covering these 3 countries/regions.

Figure 1: modelling region VKM AT-SK-HU-CZ Figure 2: Logos of the involved institutions

Follow-up projects

Soon during the set-up process of the different transport models, we realised that the data
situation  was  completely  different  in  these  three  countries.  It  has  to  be  noted,  that
information  regarding  population,  transport  networks,  work  place  distributions  and  of
course transport behaviour data has to be available to set up, calibrate and validate 4-
stage transport models. 
Luckily in the year 2013/2014 an Austria nation-wide transport data collection exercise [5]
took place and we used this opportunity to initiate an additional cross-border project called
BRAWISIMO (Region  BRAtislava  WIen:  Studie zum  MObilitätsverhalten  [6])  within  the
SK-AT Interreg programme again.
 
The objectives of BRAWISIMO were to:
 

1) transfer knowledge that was developed nationally in Austria in preliminary studies
for the Austrian mobility survey [5], and to 

2) collect necessary input data for the VKM SK-AT model for the Slovakian side. 

It has to mentioned that here we were not successful to initiate sister projects in Czech
Republic and Hungary to improve the transport data base for the cross-border transport

2  For a full documentation of the VKM AT-CZ-SK-HU projects please see 
https://www.fvv.tuwien.ac.at/forschung/projekte/international-projects/vkm-en/#c7476
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models. Ultimately, these model parts of the 4-stage transport model were/are based on
lower data quality compared to the Austria/Slovakia transport model part. 

However, during the work on the projects VKM AT-SK, VKM AT-HU, VKM AT-CZ where we
set up the 4-stage transport models and by organising and carrying out the household
travel surveys in Slovakia (parallel to the Austrian household survey) we realised that the
organisational  structures  in  Austria  and Slovakia   (but  also  in  Czech Republic  and in
Hungary) differed very, very much. 

Whereas in  Austria  decisions regarding  land use or  infrastructure  construction  can be
made at district level or even at community level the corresponding decision in Slovakia is
at the regional or even national level. In other words, the structure and organisation which
enables and is responsible to realise e.g. a cross-border bike lanes or roads or similar
infrastructures are completely different in Austria and Slovakia. 

This understanding motivated us to initiate another cross-border project between Austria
and Slovakia, called WIWIT (= “Who is Who in Transport” [7]), where we were looking for
methods to describe and analyse decision making competences and processes in different
national and political contexts and applied these methodologies on several case studies
for transport infrastructure projects, namely road construction, rail track construction and
rail operation in Austria and Slovakia.  

Again, due to several circumstances we were not in the position to extend the research to
the other 2 neighbouring countries (Czech Republic and Hungary). 

However, we believe that more research is needed to understand the existing institutional
differences. This understanding is necessary in order to overcome obstacles that result
from  a  lack  of  understanding  of  decision-making  processes  and  decision-making
competences in different countries and which hinder the implementation of cross-border
projects (transport infrastructure).

Lessons learned and recommendations

To remember - the objective of the Interreg V-A - Slovakia-Austria Programme is/was to
support  smart  and  sustainable  growth  in  the  Austrian-Slovak  border  region.  The
programme promotes cross-border research driven by initiatives in the twin-capital region
of Vienna and Bratislava.  It  will  encourage sustainable management and protection of
natural resources in the area along the former "Iron Curtain" and initiate new, sustainable
transport  solutions.  Further,  the  programme  aims  to  strengthen  governance  and
institutional cooperation which shall lead to a better integrated border region. To achieve
these objectives, the programme intends to increase the number of cross-border research
and development activities by fostering of environmental protection and by intensification
of interactions and improvements of cross-border governance structures.

From our point of view cross-border projects are very important, because we learned:
 to understand that there exists different mentalities/habits/bureaucratic systems
 that there is something like “different” without “better or worse”
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 to respect the other way of thinking
 how to overcome the above mentioned issues 
 from each other 

But there exist also some very important preconditions for successful realisations of cross-
border projects 

 depends on easy accessible and unbureaucratic funding sources (sorry, but in our
opinion the existing Interreg V-A - Slovakia-Austria Programme is far away from
being such a funding body)

 personal relationships and trust between the project partners
 on a, at least common problem view and the 
 common will to solve the problems together. 

Figure 3: scenario D4-S8 road construction Figure 4: scenario railroad ring Vienna –
Bratislava – Vienna

Conclusion

This  article  was  written  at  a  time  of  gradual  overcoming  of  the  Corona  crisis,  which
significantly affected the mobility of the population in individual countries. Governments
have reacted in a variety of ways, with some underestimating the impacts of the virus on
the population, others making hasty decisions. The fact remains, however, that even the
neighboring countries did not coordinate their actions, and the European Union initially
failed completely. This was particularly paid for by people who had found their new home
in a neighboring country or by "commuters" who traveled to work every day across the
border. This unexpected situation highlighted the need for cross-border cooperation and
coordination, the provision of organizational measures, the exchange of information and
data to ensure the functioning of the economy and community life.
From this point  of  view, the AT-SK-HU-CZ Transport Model projects were the first  and
unique  example  of  cross-border  modeling  of  mobility  behavior  of  the  population  in
countries with a different structure and administrative organization. Invoked BRAWISSIMO
project,  which  arose  from  the  lack  of  reliable,  up-to-date  and  compatible  data  for
calibration and fulfillment of the cross-border Transport Model , pointed to the necessity of
a common methodology, particularly in the collection, analysis and calibration of transport
model input data.
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Experience gained through cross-border cooperation between universities, local, regional
and governmental institutions has shown that it is currently nearly impossible to carry out
certain  cross-border  activities  due  to  the  considerable  diversity  of  organizational,
legislative, technical and other structures. 
Therefore, it is necessary to continue and expand cross-border cooperation, especially in
recognizing  changes  in  the  mobility  of  people  for  the  future.  The  Corona  virus
uncompromisingly confronted us with the question: how to ensure the function-capability of
the economy of a country, region or settlements while avoiding traffic? The clear answer is
new  information  and  communication  technologies,  which  will  enable  a  productive
existence and an adequate quality of life even in individual localities.
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Abstrakt

Cílem příspěvku je poukázat na způsoby a problematické aspekty zadávání veřejných zakázek na
měření  rychlosti  podle  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění
pozdějších  předpisů (dále  jen  „ZZVZ“).  Měření  rychlosti  je  fenoménem dnešní  doby a  přináší
mnohdy  velké  množství  emocí.  Základním  smyslem  měření  rychlosti  je  bezpochyby  zvýšení
bezpečnosti  provozu  na  pozemních  komunikacích,  s nímž  je  však  neoddělitelně  spojena
i represivní  složka,  tedy postih  řidičů,  kteří  rychlost  překračují.  Měření  rychlosti  se stalo zcela
běžnou součástí každodenní reality na českých silnicích a dálnicích, přičemž radary a úseková
měření pro zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti stále častěji používají i menší obce. Samotné
zadávání veřejných zakázek na měření rychlosti je však složitější problematikou, než se může
z běžné praxe zdát.

1. Měření rychlosti – smysl, historie, praxe

Intenzita dopravy se rok od roku zvyšuje a jedním z nástrojů pro regulaci dopravy je také
kontrola dodržování dotčených právních předpisů, tj. zejména zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů  (zákon o silničním
provozu),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon o silničním provozu“).  Přímá
kontrola provozu městskými strážníky, popř. policisty, nemůže být konstantní a ve většině
případů nevede k prevenci, ale spíše jen k represi. Hlídky s mobilními radary umí řidiče
překvapit, ale jejich preventivní účinek je limitovaný. 
Technologie  tak  nabízí  možnost  použití  automatizovaných  technických  prostředků
používaných bez obsluhy,  přičemž na důležitosti  tyto technologie získaly zejména díky
zavedení tzv. objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, a to právě novelou zákona o
silničním  provozu  s účinností  od  19.01.2013,  kdy  správní  orgány  získaly  možnost
postihovat za překročení rychlosti nejen řidiče samotného, ale v případě nezjištění jeho
totožnosti také provozovatele vozidla. Zavedení tohoto institutu bylo reakcí na bezzubost
zákona, kdy se provozovatelé vozidla pouhým poukázáním na tzv. osobu blízkou zprostili
odpovědnosti,  a  za  přestupek  nikdo  nebyl  potrestán.  Výše  uvedená  právní  úprava
objektivní  odpovědnosti  provozovatele vozidla byla  napadena také u Ústavního soudu,
který však právní úpravu posvětil a označil za přiměřenou.1

Jak  již  bylo  výše  uvedeno,  primárním  účelem  měření  rychlosti  formou  stacionárních
radarů,  popř.  úsekových  měření,  je  zvýšení  bezpečnosti  provozu  na  pozemních
komunikacích  v místě  měření.  Zejména  v případě  tranzitních  obcí  ležících  na
frekventované pozemní komunikaci může být úsekové měření jedinou možností, jak řidiče
efektivně donutit  ke snížení  rychlosti  (pokud nebereme do úvahy zpomalovací  práh či
polštář  nebo  jiné  mechanické  překážky).  Vyšší  průjezdové  rychlosti  v takových  obcích
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nemají  dopad pouze na bezpečnost  provozu jako takového,  ale  můžou vést  k vyšším
emisím (výfukové plyny, hluk, vibrace), což dále snižuje kvalitu života v dané obci.

2. Právní úprava měření rychlosti

 Kdo může měřit rychlost?

 Upraveno v § 79a zákona o silničním provozu.  Za účelem zvýšení  bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit
rychlost  vozidel.  Obecní  policie  tuto  činnost  vykonává  výhradně  na  místech
určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.

 Jiné osoby měření rychlosti provádět nesmějí.

 Obce  nedisponující  obecní  policií  mohou  mít  uzavřenu  veřejnoprávní  smlouvu
s jinou  obcí,  která  obecní  policii  má.  Možnost  spolupráce  formou  veřejnoprávní
smlouvy  spočívající  v „poskytování“  obecní  policie  je  upravena  v zákoně  č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v jeho § 3a,
přičemž tato spolupráce je možná jen u obcí v rámci vyššího samosprávního celku,
tj. kraje. Není tak například možné, aby obec ležící na okraji jednoho kraje uzavřela
takovou  veřejnoprávní  smlouvu  s obcí  ze  sousedícího  kraje.  Schválení,  resp.
souhlas k uzavření této veřejnoprávní smlouvy totiž musí poskytovat krajský úřad.
Pak je možné, aby i v obci nedisponující vlastní obecní policií docházelo k měření
rychlosti (ať už formou úsekového či jiného).

 Řízení o přestupku

 Pokud jde o přestupek provozovatele vozidla, je postup v řízení upraven v § 125h
zákona  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemních  komunikacích,  ve  znění
pozdějších předpisů.

 Přestupky řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 Typicky bude odeslána výzva provozovateli  vozidla k uhrazení stanovené částky,
popřípadě k identifikaci osoby, která vozidlo řídila.

 Určená  částka  (pokud  je  uhrazena)  je  příjmem  obce,  jejíž  obecní  úřad  vyzval
provozovatele  vozidla  k uhrazení  určené  částky.  V případě  automatizovaných
systémů měřících rychlost tudíž příjem z uhrazených pokut míří do pokladny obce
s rozšířenou působností, v jejíž územní působnosti ke spáchání přestupku došlo. To
mimo jiné znamená, že obce II.  a I.  stupně sice mohou měřit  rychlost na svém
území, pokud mají obecní policii  nebo ji  mají zajištěnu na základě veřejnoprávní
smlouvy,  ale  příjmy  z pokut  vybraných  na  základě  automatizovaných  měřících
systémů  budou  příjmem  obce  s rozšířenou  působností.  Problematika  vhodného
nastavení vztahů mezi jednotlivými obcemi v případě zajišťování měření rychlosti
tak není jednoduchá a vyžaduje důkladný právní rozbor.

 Pouze  za  situace,  kdy  bude  obecní  policie  měřit  přímo  prostřednictvím  např.
pistolových  radarů  apod.,  zastavovat  a  pokutovat  řidiče  přímo  na  místě,  může
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veřejnoprávní  smlouva  upravovat  nějaké  rozdělování  příjmů  z pokut  udělených
obecní policií mezi příslušné obce.

 Je otázka, zda by bylo možné „vyrovnávat“ příjmy z pokut udělených na základě
automatizovaných měřících systémů jinými způsoby. Autoři se však domnívají, že
by takový postup mohl být přinejmenším problematický.

3. Nejčastější způsoby zadávání VZ na měření rychlosti

 Zakázky na měření rychlosti budou veřejnými zakázkami na služby, popřípadě na
dodávky,  a  to  dle  pravidla  stanoveného  v §  15  ZZVZ,  tedy  dle  části  předmětu
veřejné  zakázky s vyšší  předpokládanou  hodnotou.  Nájem nebo koupě  zařízení
není v tomto případě rozhodným kritériem – nájem i koupě je veřejnou zakázkou na
dodávky.

 Nadlimitní či podlimitní režim veřejné zakázky se určí podle předpokládané hodnoty
–  ta  bude  různá  v závislosti  na  rozsahu  požadovaných  dodávek/služeb,  jakož  i
případné délky závazku z veřejné zakázky. 

 Limity (aktuální ke dni 14.05.2020 – viz nařízení vlády č. 172/2016 Sb.)

o Více než 2.000.000,- Kč bez DPH = podlimitní veřejná zakázka

o Rovno nebo více než 5.494.000,- Kč bez DPH = nadlimitní veřejná zakázka
(obce, kraje a jejich příspěvkové organizace atd.)

o Rovno nebo více než 3.568.000,- Kč bez DPH = nadlimitní veřejná zakázka
(stát a jeho příspěvkové organizace, ČNB)

 Co do druhu zadávacího řízení, bude v zásadě možné v případě podlimitní veřejné
zakázky  postupovat  ve  zjednodušeném  podlimitním  řízení.  U nadlimitní  veřejné
zakázky bude možné uplatnit typicky otevřené řízení, přičemž za splnění zákonných
podmínek  nevylučujeme  ani  použití  jednacího  řízení  s uveřejněním.  V případě
podlimitní  veřejné  zakázky  pak  lze  jednací  řízení  s uveřejněním  použít  vždy.
Jednací řízení s uveřejněním je pak vhodným druhem zadávacího řízení například
pro  projekt  ve smyslu  „design & build“,  kdy vybraný dodavatel  zajistí  kompletní
řešení od projektu až po realizaci, přičemž v rámci jednacího řízení s uveřejněním
bude zadavatel  s dodavateli  jednat  o možnostech realizace,  o  vhodnosti  lokality,
případně kvalitu návrhů účastníků podrobí hodnocení.

Zadávací podmínky včetně volby druhu zadávacího řízení se tak primárně budou odvíjet
od představ a požadavků konkrétního zadavatele. Zadavatel může rozdělit proces do dvou
zadávacích (výběrových)  řízení,  ve kterých v první  linii  vybere zpracovatele  projektové
dokumentace a ve druhé linii dodavatele samotného systému, jenž bude postupovat dle
projektové  dokumentace.  Druhou  variantou  je  požadovat  komplexní  dodávku  systému
včetně  zpracování  projektové  dokumentace,  kdy  zadavatel  svěří  část  odpovědnosti
dodavateli, jako osobě, která je v dané problematice odborníkem a takto poskytnuté plnění
může vést k vyšší kvalitě poskytovaných dodávek a služeb než v případě svázanějších
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zadávacích řízení. Všechny výše uvedené úvahy musí ovšem zohledňovat, že k realizaci
úsekového, popř. jiného měření je nutno získat souhlas od Policie České republiky.

4. Kvalifikace

 Standardem je technická kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, tj. seznam
významných  dodávek  nebo  služeb  poskytnutých  za  poslední  tři  roky  před
zahájením zadávacího řízení. Rozsah kvalifikace bude nutné stanovit v souladu se
zásadami  ZZVZ  a  s ohledem  na  předmět  plnění  veřejné  zakázky  (rozsah,
předpokládaná hodnota apod.).  V souladu se ZZVZ lze samozřejmě požadovat i
naplnění  dalších  kritérií  kvalifikace,  např.  na  členy  realizačního  týmu,  popisy
technického  vybavení,  popř.  výrobků  určených  k dodání,  případně  doklady
prokazující shodu požadovaného výrobku s příslušnými technickými normami, např.
certifikáty o schválení měřícího zařízení dle zákona o metrologii.

 Je  volbou  zadavatele,  zda  výše  uvedené  požadavky  podřadí  pod  technickou
kvalifikaci  nebo  je  uvede  jako  jinou  podmínku  účasti  spočívající  v předložení
technické specifikace. Další variantou je jejich požadování před podpisem smlouvy
podle § 104 ZZVZ, případně je možné jejich předložení zakotvit až smluvně, což
může  být  vhodné  právě  v případě  řešení  Design  &  Build,  kdy  před  podpisem
smlouvy  nemusí  být  budoucí  řešení  konečné  a  dodavatel  bude  zavázán
zjednodušeně řečeno pouze výsledkem a cenou. Smlouva pak může stanovit, že
k zařízením  dodávaným  v budoucnu  na  základě  zpracované  projektové
dokumentace  budou  následně  dokládány  příslušné  doklady,  kdy  motivačním
mechanismem může být smluvní pokuta, případně možnost zadavatele od smlouvy
odstoupit.

5. Smluvní podmínky

 Budou  odpovídat  základnímu  nastavení  konceptu  dodávek  či  služeb,  přičemž
některé problematické aspekty těchto konceptů jsou již výše nastíněny.

 Jedno z prvotních rozhodnutí zadavatele spočívá v tom, zda zvolí veřejnou zakázku
ve formě nájmu zařízení nebo jeho koupě. To má samozřejmě významný dopad na
celkovou podobu smlouvy, protože se jedná o různé smluvní typy dle občanského
zákoníku.

 Zadavatel  dále  musí  vymezit,  v jakém  rozsahu  vyžaduje  poskytování  možných
služeb,  tedy  co  bude  předmětem  veřejné  zakázky.  Jak  dlouho  budou  služby
poskytovány,  zda  vyžaduje  v rámci  poskytování  služeb  i  služby  servisní  vč.
případných rekalibrací zařízení apod.

 Důležité je upozornit zadavatele na skutečnost, že odměnu smluvního dodavatele
nelze navázat na příjmy z pokut či na evidované přestupky (ani v případě nájemní
smlouvy).  Zákaz vázat  odměnu smluvního dodavatele na příjmy z pokut vyplývá
mimo jiné z judikatury Nejvyššího správního soudu.2
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 software – zajištění provozu potřebných aplikací včetně jejich případné integrace do
stávajícího sw prostředí zadavatele

o vyhodnocování přestupků

o systém správy dopravních přestupků

 nutné zohlednit, zda již obec takovým systémem disponuje, tj. zvolit,
zda  požadovat  nový  systém  správy  dopravních  přestupků  nebo
integraci do dosavadního systému apod.

o nutno specifikovat také požadavky na licence

 jako jedna z variant se nabízí také různá kombinace „předpřipravenosti“ ze strany
zadavatele – například může disponovat již existující infrastrukturou potřebnou pro
montáž  radarů/kamer,  tj.  mimo  režim  veřejné  zakázky  na  měření  již  zajistit
potřebnou infrastrukturu (sloupy či brány vč. získání potřebných povolení, napojení
na elektřinu,  internet  či  jiné sítě)  – předmětem VZ by pak byla  pouze dodávka
(montáž) a zajištění souvisejících služeb. Problematická mohou být různá věcná
břemena vlastníků komunikace a další schvalovací procesy (souhlasné stanovisko
k zakreslení  referenčních  čar  apod.).  Doba  od  uzavření  smlouvy  do  spuštění
ostrého  provozu  zařízení  se  tak  může  výrazně  prodlužovat  –  při  stanovení
harmonogramu či  závazných  milníků  musí  být  reflektován  případný  schvalovací
proces či  právě vypořádání věcných břemen. V tomto ohledu je nutné předvídat
(ne)možnost využití ustanovení ZZVZ řešící změny závazku ze smluv na veřejnou
zakázku, tj. § 222 ZZVZ.

 Pokud bude zadavatel infrastrukturou již disponovat, musí pro každý její bod (kam
má dojít k montáži zařízení) specifikovat parametry – vhodné by bylo např. na mapě
vyznačit  konkrétní  místa,  kde se  daná infrastruktura  nachází  (dodavatel  si  před
zpracováním nabídek může prohlédnout místo plnění).  Dále bude vhodné uvést
např.  nosnost,  způsob napájení  zařízení  (typ a přípojný bod),  možnost připojení
k internetu atd., což bude předmětem projektové dokumentace.

 Pokud zadavatel nedisponuje vlastní infrastrukturou, ale chtěl  by ji  do budoucna
vlastnit,  může  samozřejmě  požadovat  její  vybudování  v rámci  veřejné  zakázky,
přičemž zařízení mohou být v nájmu a infrastruktura bude zadavatelem odkoupena.

6. Problematické aspekty zadávacího řízení (shrnutí)

 Určení druhu veřejné zakázky – je nutné správně stanovit, zda se bude jednat o
dodávky, služby, případně i stavební práce.

 Vybraný dodavatel nemůže mít prospěch z vybraných pokut.

 Je nutné si uvědomit, že autorizace k výkonu úředního měření rychlosti silničních
vozidel  dle  zákona  o  metrologii  neopravňuje  subjekt  disponující  autorizací
k provozování  měření  rychlosti  ve  smyslu  zákona  o  provozu  na  pozemních
komunikacích,  kdy  by  na  základě  těchto  měření  bylo  možné  zahajovat  správní
řízení. Měřit může pouze policie nebo městská policie.
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 „Z výše uvedených závěrů není možné dovozovat, že obecně instalaci a nastavení
měřicího přístroje musí nutně provádět zaměstnanec městské policie. Po městské
policii nelze požadovat, aby zaměstnávala techniky schopné instalace a nastavení
stacionárních měřících zařízení. Je proto přípustné, aby tuto instalaci a nastavení
prováděl  externí  subjekt.  Nelze  však  připustit,  aby  byl  tento  subjekt  současně
hmotně zainteresován na výsledcích měření stacionárního zařízení.“3.

 Kvalitní projektová dokumentace, vyřešené majetkoprávní vztahy, povolení policie,
součinnost městské policie apod.

 Příliš  konkrétní  specifikace požadovaného plnění  nemusí  být vzhledem k možné
diskriminaci dodavatelů a potenciálnímu omezení hospodářské soutěže vhodná, viz
veřejná zakázka Ředitelství silnic a dálnic.4 5

 Nelze ani opomenout problematiku GDPR. Úřad pro ochranu osobních údajů se
k této  problematice  vyjadřuje  následovně:  „…proto  je  toto  nepřetržité  sledování
všech  projíždějících  vozidel  silným  zásahem  do  soukromí  jednotlivce  a  jeho
umístění musí být podloženo skutečnou nebezpečností daného úseku vyvolávající
potřebu stálého dozoru.  Úřad však  není  kompetentní  k posouzení  oprávněnosti
volby měřených míst.“6

7. Závěr

Zadávání veřejných zakázek na měření rychlosti je opravdu složitější problematikou, než
se může z běžné praxe zdát a existuje mnoho přístupů, jakými se zadavatelé při svých
záměrech mohou vydat. Bez ohledu na způsob řešení nelze než doporučit, aby zadavatel
při zpracovávání podmínek projektu i podmínek zadávacích, spolupracoval s odborníky.

Výhodou  zadávání  veřejných  zakázek  na  měření  rychlosti  je  „návratnost“  počáteční
investice,  kdy  výnosy z pokut  mohou pokrýt  náklady na projednání  záměru,  odbornou
administraci  zadávacího řízení,  jakož i  náklady na systém samotný. Vhodné nastavení
zadávacích podmínek včetně kvalitně zpracované smlouvy je totiž základním stavebním
kamenem  celého  procesu  měření  rychlosti.  Výsledkem  pak  je  pozitivní  dopad  na
bezpečnost provozu, ale také například snížení emisí (výfukové plyny, hluk, vibrace), což
vede nepochybně ke zvýšení kvality života v dané obci.
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Abstrakt

V kontexte  snahy o udržateľnú mobilitu  si  čoraz  väčšie  množstvo menších miest  začína klásť
otázku,  akým spôsobom čo najefektívnejšie zlepšiť  už roky fungujúce systémy MHD, ktoré sú
častokrát roky prevádzkované bez väčších zmien, spravidla ešte pod taktovkou bývalých podnikov
ČSAD. Jedným z takýchto miest je aj mesto Šaľa, kde prevádzkovaná MHD zďaleka nedosahuje
svoj  potenciál.  Naším  cieľom  bolo  preto  kvalifikovane  analyzovať  jestvujúci  systém  verejnej
hromadnej dopravy v tomto okresnom slovenskom meste, a to nielen prostredníctvom získaných
údajov z prevádzky vozidiel, ale  taktiež pozrieť sa na jestvujúci dopravný systém  aj z pohľadu
cestujúcich,  pričom kritériom kvality nebol len počet  spojov a ich obsadenosť,  ale napríklad aj
dostupnosť k jednotlivým zastávkam v meste.

1. Úvod

Pri súčasnom celosvetovom trende udržateľnej mobility v mestách sa jedným z kľúčových
problémov  stala  verejná  hromadná  doprava  a to  predovšetkým  v kontexte  rapídne  sa
zvyšujúceho stupňa automobilizácie,  ktorý v mnohých mestách už naráža na kapacitné
limity jestvujúcej cestnej siete. Preto si viaceré mestá začali klásť otázku, akým spôsobom
čo najefektívnejšie zlepšiť už fungujúce systémy liniek MHD tak, aby sa stali atraktívnou
alternatívou dopravy pre obyvateľov miest. Tento trend neobišiel ani slovenské okresné
mesto Šaľa a jej mestské časti, na komunikáciách, ktorých tiež pretrváva neúnosný nárast
IAD  [1.,2.],  pričom  vyťaženosť  spojov  MHD  zďaleka  nedosahuje  očakávaný  potenciál
prepravy cestujúcich. V tomto kontexte je nutné zmieniť, že mesto Šaľa, má z pohľadu
vozového parku jednu z najmodernejších MHD v rámci  okresných miest SR. Pri  tvorbe
územného  generelu  mesta  Šaľa  sme  preto  museli  venovať  nemalú  pozornosť  práve
verejnej hromadnej doprave. Cieľom bolo kvalifikovane analyzovať získané údaje z reálnej
prevádzky a na ich základe navrhnúť konkrétne riešenia v oblasti dopravnej infraštruktúry
a dopravných služieb. Zároveň bolo našou snahou pozrieť sa na jestvujúci systém MHD
nielen z pohľadu získaných dát z prevádzky vozidiel, ale aj z pohľadu cestujúcich, pričom
kritériom  kvality  nebol  len  počet  spojov  a ich  obsadenosť,  ale  napríklad  aj  časová
a vzdialenostná  dostupnosť  k jednotlivým zastávkam v meste.  V rámci  tvorby  generelu
sme  museli  vziať  do  úvahy  rozvojové  osi  mesta  a zadefinovať  budúci  rozvoj  nielen

93

mailto:matejsulik@gmail.com
mailto:marek.branis@stuba.sk


hromadnej dopravy v meste, ale dopravy všeobecne [3.,4.,5.]. Pre tento účel sme mesto
rozdelili na 7 zón a zanalyzovali sme ich funkcie, viď obr. 1.1.

Obr.1.1: Rozdelenie mesta na jednotlivé zóny s príslušnými funkciami

2. VHD v meste Šaľa a okolí

Na analýzu jestvujúceho stavu VHD sme chceli vychádzať z reálnych údajov nazbieraných
počas priemernej dennej prevádzky vozidiel verejnej dopravy. Dopravci operujúci v meste
Šaľa nám poskytli len obmedzený súbor údajov z reálnej prevádzky spojov v meste Šaľa a
priľahlom okolí.  V prípade železničnej  dopravy sme dostali  k  dispozícií  súbor  pohybov
cestujúcich v rámci železničnej stanice mesta Šaľa. V prípade prímestských autobusových
liniek sa tieto súbory údajov týkali nástupných a výstupných zastávok a počtu cestujúcich v
rámci liniek začínajúcich, končiacich, prípadne prechádzajúcich mestom Šaľa. Následne
sme  z týchto  údajov  vytvorili  maticu  prepravných  vzťahov  medzi  jednotlivými  zónami.
V prípade mestskej hromadnej dopravy v meste Šaľa, ktorá je zabezpečená autobusovou
dopravou  na jedinej  linke,  platí  po  trase  linky  jednotná  tarifa.  Nebolo  preto  možné,  z
predaných cestovných lístkov určiť  počet  nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich po
trase MHD linky a preto sa nemohla stanoviť obsadenosť jednotlivých spojov. Preto sme v
rámci prieskumu miery mobility museli pristúpiť na výkon manuálneho prieskumu priamo
na linke  vo  vozidlách MHD v  meste  Šaľa.  Mestská doprava v  meste  Šaľa  je  tvorená
jednou hlavnou trasou č.1, ktorá spája mestskú časť Veča so železničnou stanicou v Šali.
Trasa má tri rôzne alternatívy. Primárne na linke MHD premáva novo zakúpený elektrický
autobus  Škoda  Perun  26BB  HE  s karosériou  Solaris,  obr.  2.1.,  pričom  v čase  jeho
dobíjania  a v čase  prepravných  špičiek  sa  na  linke  objavujú  štandardné  autobusy
prímestskej koncepcie typu Iveco Crossway, väčšinou stiahnuté z regionálnych liniek. 
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Obr.2.1: Elektrobus obsluhujúci linku MHD v meste Šaľa

3. Analýza súčasného stavu MHD v meste

Z vykonaného prieskumu obsaditeľnosti MHD dňa 13.11.2019 bolo spolu na linke počas
celého dňa zaznamenaných 3159 cestujúcich.
Pri analýze obsadenosti spojov sme ako referenčnú hodnotu maximálnej obsaditeľnosti
vozidla uvažovali normálna obsaditeľnosť, teda obsaditeľnosť s hustotou 5 os/m² [7.] pre
typ vozidla, ktorý bol na uvedenom spoji nasadený [6.]. Následne sme od tejto hodnoty
stanovili  maximálnu  vyťaženosť  každého  spoja  MHD  uvedenú  v  %.  Na  základe
kapacitných analýz jednotlivých spojov je vidieť, že na vybraných spojoch v časoch rannej
dopravnej špičky je obsadenosť vozidla MHD cca 50% jeho kapacity,  obr.  3.1.  V čase
mimo dopravných špičiek sa 12 metrov dlhý autobus javí  ako predimenzovaný,  keďže
obsadenosť spoja sa pohybuje v rozmedzí 20 - 40%. Na obr.  3.2.  je zreteľná celková
obsadenosť linky MHD medzi  jednotlivými zastávkami pre oba smery. Hoci  linka MHD
začína,  resp.  končí  na  železničnej  stanici,  rozhodne  sa  nedá  hovoriť  o  ideálnej
nadväznosti  na  vlakové  spoje.  Nadväznosť  je  vzhľadom  k  intervalu  MHD  linky
zabezpečená  primárne  na  rýchliky  v  smere  do  a  z  Bratislavy,  ktoré  premávajú  v
pravidelnom intervale 2 hodiny. V prípade meškania prichádzajúceho rýchliku v smere od
Bratislavy spoj MHD čaká na odjazd nanajvýš 5 minút. 
V porovnaní s nedostatočne vyťaženou linkou MHD sme pri analýze obsadenosti spojov
prímestskej autobusovej dopravy, zaznamenali značný počet cestujúcich, prepravujúcich
sa v rámci  mesta Šaľa,  prostredníctvom prímestských autobusových liniek.  Išlo o  198
cestujúcich medzi železničnou stanicou a mestskými časťami v rámci Šale. 
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Obr.3.1: Graf spoja linky MHD s najväčším počtom prepravených cestujúcich

Obr.3.2: Celková obsadenosť linky MHD v oboch smeroch
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Vzhľadom k zisteniu nedostatočného využívania linky MHD, napriek značnej investícii do
obnovy  vozového  parku,  sme  pristúpili  k analýze  trasy  linky  a k jej  zastávkam
prostredníctvom dostupnosti obyvateľmi a potenciálnymi cestujúcimi.

4. Analýza dostupnosti zastávok

Na  základe  pozorovaní,  meraní  a analýzy  sme  stanovili  priemernú  rýchlosť  chodcov.
Jedná sa o dôležitý indikátor stanovujúci pešiu dostupnosť. Použili sme priemernú rýchlosť
chodcov  pre  stanovenie  časových  dostupností  zastávok.  Ako  nástroj  analýzy  sme  si
vybrali  izokrivky  [8.].  Izokrivky  môžu  byť  dvoch  rôznych  typov  a to  sú  izochróny
a izodištancie.  Izochróny  spájajú  body  v priestore  s rovnakou  časovou  dostupnosťou.
Izodištancie,  podobne  ako  izochróny,  spájajú  body  v priestore,  avšak  s rovnakou
vzdialenosťou. Našim zdrojovým miestom sú autobusové zastávky mestskej a prímestskej
dopravy, viď. obr. 4.1 a 4.2. V podrobnej analýze sa vykonali izochróny pre dostupnosť v
čase a vzdialenosti v hodnotách 2, 3, 5, a 10 minúť a pre analýzu vzdialenosti sme použili
izodištancie pre vzdialenosti 100, 200 a 300 m. 
V opačnom prepočte to znamená, že:

 300 m predstavuje 4 min. a 23 s chôdze, 200 m je 2 min. a 55 s chôdze,

 3 min.  chôdze znamenajú  205  m vzdialenosti,  5  min.  chôdze  znamená 342 m
vzdialenosti a 10 min. znamená 684 m vzdialenosti.
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Obr.4.1: Izochróna 3 a 5 min v smere od zastávky Veča, námestie po zastávku Žel. Stanica

Obr.4.2: Izodištancie 200 a 300 v smere od zastávky Veča, námestie po zastávku Žel. stanica

Priemernú  rýchlosť  chodca  sme  uvažovali  4,1  km.h-1.  Túto  rýchlosť  sme  získali
spriemerovaním  rýchlostí  4  kategórií  chodcov,  viď  tabuľka.  4.3.,  pričom  rýchlostí
jednotlivých kategórií sú prevzaté z fyziologických štúdií.

Tab. 4.3: Priemerná rýchlosť chodcov

Typ chodcov Rýchlosť, km/h
Deti nad 7 rokov 3,4
Mladí ľudia pod 30 rokov 5,4
Ľudia v strednom veku medzi 30 a 50 rokov 4,3
Starší ľudia nad 60 rokov 3,2

Tieto štyri kategórie sme zvolili, pretože územie obsluhované MHD tvoria predovšetkým
polyfunkčné  zóny,  kde  sa  kombinujú  funkčné  zložky  sídla  –  bývanie,  práca  a služby.
V takejto  konštelácii  funkčných  zložiek  musíme  brať  do  úvahy  širšiu  vekovú  škálu
obyvateľov,  čo  sme  zohľadnili  na  priemernej  rýchlosti  peších,  s ktorou  uvažujeme  pri
analýze pešej dostupnosti jednotlivých zastávok hromadnej dopravy.
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Princíp vykreslenia izokriviek v našom skúmanom priestore, ktoré tvorí zastavané územie
mesta Šaľa, vychádza z podkladovej mapy OpenStreetMap. Mapa vyjadruje dopravnú sieť
s križovatkami, verejnými priestormi, chodníkmi, občianskou vybavenosťou a prekážkami,
pričom chodec pri pohybe zo zdroja do cieľa musí tieto prekážky prekonať. Trasa chodca
obmedzená  prekážkami  nie  je  priamočiara  a teda  použitie  kružníc  pri  zistení  pešej
dostupnosti je nereálne. Oveľa reálnejší predpoklad pešej dostupnosti poskytujú izokrivky.
Izokrivky umožňujú uvažovať geografiu územia – križovatky, staveniská, budovy, cesty,
prekážky, ktoré neumožňujú priamo prekonávať chodcovi svoju trasu. Všetky možné trasy
prejdené  za  určený  čas  alebo  vzdialenosť  z daného  bodu  sa  určujú  na  základe
Dijkstrasovho algoritmu, priamo  v mapovom podklade so zadefinovanými prekážkami tak,
aby sa mohla vykresliť  izokrivka.  Pri  spracovaní  dokumentácie  pre  potreby územného
generelu mesta Šaľa boli  ako mapový podklad použité  OpenStreetMap,  na ktoré sme
naniesli izokrivky. 
Presnosť  vykreslenej  izokriviek  pešej  dostupnosti  záleží  na  presnosti  podkladu
OpenStreetMap. Z uvedenej analýzy ja na obr. 4.4. zreteľná oblasť možného zlepšenia
obsluhy mesta prostredíctvom MHD – vyznačená na obr. 4.4. žltou farbou, ktorá je napriek
vysokej zastavanosti bytovými domami nedostatočne pokrytá zastávkami MHD.

Obr.4.4: Žltou vyznačená oblasť s nevyhovujúcou dostupnosťou zastávok MHD

5. Záver

99



Pri analýze autobusovej dopravy na území mesta Šaľa sme dospeli k záveru, že aj keď má
mesto Šaľa z hľadiska vozidlového parku jednu z najmodernejších MHD na Slovensku, jej
potenciál by vedel byť podstatne väčší ako jestvujúci rozsah spojov MHD. Obsadenosť
MHD spoja počas priemerného pracovného dňa zriedkakedy presahuje 50%. Táto nízka
obsadenosť ale nie je spôsobená nedostatočným záujmom cestujúcich, ale skôr nie veľmi
atraktívnym intervalom spojov. Tento nízky záujem je potvrdený počtom cestujúcich, ktorí
využívajú na presun po ploche mesta Šaľa prímestské autobusové linky, prípadne dávajú
prednosť  osobnému  autu  a  to  aj  napriek  dobrej  dostupnosti  zastávok  MHD  na
prevádzkovanej trase, ktorá je z vytvorených izokriviek zreteľná. 
Rovnako  funkcia  napojenia  MHD  linky  na  železničnú  stanicu  sa  častokrát  stáva
bezpredmetná, keďže MHD nadväzuje len na vybrané vlakové spoje. Výsledkom toho je,
že mnoho obyvateľov na svoju dopravu z miesta bydliska v meste Šaľa, na železničnú
stanicu,  uprednostní  osobný  automobil.  Nie  je  preto  prekvapením,  že  parkovisko  pri
železničnej stanici má nedostačujúcu kapacitu. 
Pre zlepšenie MHD v meste Šaľa by bolo vhodnejšie nasadenie vozidiel menšej kapacity,
no s kratšou frekvenciou medzi spojmi. Tak by bolo možné zriadiť aj nadväznosti na, resp.
z  osobných  vlakov  v  smere  do  Bratislavy  a  z  Bratislavy,  ktoré  jazdia  celodenne  v
pravidelnom  takte.  K vyššej  používateľnosti  MHD  by  prispelo  aj  zahustenie
prevádzkovaných  trás  MHD,  kde  je  možnosť  využiť  existujúce  zastávky  prímestskej
dopravy. Zahustenie trás MHD by zväčšilo plochu obsluhovaného územia MHD čím by sa
stala MHD časovo dostupnejšia a atraktívnejšia pre viac rezidentov. 
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Abstrakt

Příspěvek  se  věnuje  posouzení  rizik  budovy  železničního  nádraží  jako  měkkého  cíle.  Pro
demonstraci  postupu  je  zvolena  budova  podzemní  odbavovací  haly  se  třemi  podzemními
podlažími a veřejnou část Fantovy budovy hlavního vlakového nádraží v Praze v návaznosti na
následný  proces  modelování  evakuace.  Studie  vychází  z  aktuálních  přístupů  k  analýze  rizik,
prakticky využívaných v předmětné problematice, pracuje nicméně s fiktivními vstupními daty.

1. Úvod

Bezpečnostní situace se z pohledu terorismu a extremismu v Evropě zhoršuje a přibývá i
útoků  motivovaných  nikoliv  ideologicky,  ale  vedených  psychicky  narušenými  jedinci.
Útočníci mají zároveň tendenci napadat přednostně tzv. měkké cíle, což jsou nechráněná
místa s vysokým počtem lidí a bez ohledu na to, zda jde o místa politicky či nábožensky
symbolická. Cílů je navíc velké množství,  což limituje možnosti  zabezpečení pouze ze
strany státu,  a řada klíčových objektů dopravní  infrastruktury,  jako například železniční
nádraží, k těmto cílům bezesporu patří.

V případě měkkých cílů v rámci dopravní infrastruktury je třeba přistupovat k jejich ochraně
prostřednictvím sofistikované analýzy  rizik  a  zejména empirickým vyhodnocením jejich
dopadů. V současnosti často uplatňovaná metoda, která rizika hodnotí na kvalitativní škále
(např. nízké, střední, vysoké) je obhajitelná u vstupů, které nemají statistický podklad: je
např. málo smysluplné procentuálně stanovovat pravděpodobnost útoku nožem v situaci,
kdy k nim v daném objektu došlo zřídkakdy, či dokonce vůbec. V případě analýzy dopadů
nicméně kvalitativní škála již nemá praktické opodstatnění a dopady konkrétních událostí
na cestující je dnes možné prostřednictvím moderních simulačních nástrojů kvantifikovat,
tedy stanovit konkrétní počty zasažených osob, změny času evakuace a další.

Pro  demonstraci  tohoto  postupu  byla  zvolena  budova  železniční  stanice  Praha  hlavní
nádraží. Studie pracuje s fiktivními vstupními daty, demonstruje nicméně ucelený proces
analýzy  rizik,  který  by  měl  být  předstupněm  aplikace  simulačních  nástrojů  zejména
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evakuace, případně také síření požáru či toxických látek, pro analýzu konkrétních dopadů
těchto rizik na evakuované cestující.

Je třeba rovněž zdůraznit,  že běžné požárně bezpečnostní  řešení  není  pro tyto  účely
použitelné, protože popisuje situaci v případě neantropogenní hrozby – běžného požáru.
Dokument  proto  logicky  předpokládá,  že  veškeré  vybavení  a  další  infrastruktura  bude
funkční – evakuační východy budou dostupné, elektrická požární signalizace (EPS) bude
funkční atd. V případě napadení objektu útočníkem je jeho motivace ale přesně opačná.
Můžeme se tak setkat s dodávkou blokující jeden z hlavních východů, kouřovou patronou
vrženou  do  únikové  cesty  nebo  deaktivací  elektronického  alarmu.  Příkladem  je
koordinovaný teroristický útok v Paříži  v listopadu 2015,  na několika místech,  přičemž
sebevražedné  útoky  u  vchodů  fotbalového  stadionu  Stade  de  France  způsobily,  že
návštěvníci byli nejprve drženi uvnitř stadionu a následně pouze po částech evakuováni
zbývajícími východy. 

2. Kvantitativní analýza rizik s využitím jejich souvztažnosti

Cílem procesu řízení rizik je najít rizika a pracovat s nimi na jejich minimalizaci. Skládá se
ze tří fází:

• Identifikace rizika. Výsledkem je seznam rizik, která jsme pro daný objekt nalezli.
• Posouzení  rizik:  Proces  jejich  hodnocení  od  nejzávažnějších  po  nejméně

závažné.
• Regulace rizik: Proces sloužící k minimalizaci nebo eliminaci rizik.

Identifikace rizika (R) má následující fáze:
 Analýza majetku (A).
 Analýza hrozeb (T).
 Analýza zranitelnosti (V).
 Stanovení výsledného rizika.

Metody  použité  při  identifikaci  jsou  kvantitativní (pravděpodobnost  výskytu  a
pravděpodobnost ztráty hodnoty),  kvalitativní (stanovení zranitelnosti a stupně ohrožení)
nebo kombinované semikvantitativní.

Posouzení  rizik  lze  shrnout  v Tabulce  1,  která  odráží  kombinovaný  semikvantitativní
přístup.

Tab. 1: Popis jednotlivých složek rizika.

Bodová 
hodnota 

Hodnota aktiva (A) Hodnota hrozby (H) Hodnota zranitelnosti 
(Z)

0 Žádná nebo nehodnocena Jednou za 10 let Žádná
1 Nízká Jednou za rok Nízká
2 Málo významná Jednou za půl roku Málo významná
3 Stření Jednou za čtvrt roku Střední
4 Vysoká Jednou za měsíc Vysoká
5 Velmi vysoká Jednou za týden Velmi vysoká
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Poté  je  možné  riziko  kvantifikovat  pomocí  následujícího  vztahu  k jeho  posouzení  a
vyjádření následujícím vztahem

R = A x H x Z

Pokud je to možné, měli bychom také vyjádřit, jak mohou rizika vzájemně interagovat. Za
tímto účelem můžeme použít kvantitativní analýzu rizik s jejich korelací (metoda KARS,
kvantitativní analýza rizik s využitím jejich souvztažnosti). Tato metoda vyjadřuje  aktivitu
nebo  pasivitu každého rizika. Aktivita znamená, že vybrané riziko má potenciál způsobit
další  riziko,  zatímco pasivita  znamená,  že vybrané riziko má potenciál  být  způsobeno
dalšími riziky. Vzájemné souvislosti pak vyjádříme například pomocí následující tabulky.

Tab. 2: Kvantitativní analýza rizik s využitím jejich souvztažnosti.

Index 1 2 3 4

Index Riziko Vysoká teplota Blesk Pád stromu Námraza

1 Vysoká teplota X 1 0 0

2 Blesk 1 X 1 0

3 Pád stromu 0 0 X 0

4 Námraza 0 0 1 X

Symbol X vylučuje souvztažnost rizika se sebou samým, 1 znamená variantu, kdy riziko Ri

může způsobit riziko  Rj a 0 vyjadřuje stav, kdy je tato možnost naopak vyloučena. Tedy
například blesk (tučný řádek tabulky) může způsobit  vysokou teplotu (požár) nebo pád
stromu, ale nezpůsobí to přímo námrazu.

Aktivita je pak definována jako koeficient aktivity  KARi, který vyjadřuje celkový potenciál
rizika způsobit  další  rizika.  Naopak koeficient  pasivity  KPRi vyjadřuje počet všech rizik,
která mohou dané riziko způsobit. K výpočtu daných koeficientů se používají následující
vztahy:

K P R i=
∑ R i

x−1

K A Ri=
∑ Ri

x−1

Kde Ri je součet rizik (pro koeficient aktivity je to vodorovná osa a pro koeficient pasivity
je to svislá osa) a x je celkový počet rizik.

3. Modelová semi-kvantitativní analýza rizika pro budovu stanice Praha 
– hlavní nádraží
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Analyzovaným  objektem  je  budova  podzemní  odbavovací  haly  se  třemi  podzemními
podlažími a veřejná část Fantovy budovy hlavního vlakového nádraží v Praze. Jedná se o
budovu  s  jedním  nadzemním  podlažím,  ve  které  se  vyskytuje  velké  množství  osob
vzhledem k  tomu,  že  se  jedná o  hlavní  dopravní  uzel  v  Praze.  Primárním účelem je
odbavení cestujících. V budově sídlí několik dopravců a zároveň je zde velká rozmanitost
obchodů – restaurace, rychlé občerstvení, obchod s potravinami, knihkupectví, informace,
obchody s oblečením atd. Jelikož se jedná o dopravní přestupní uzel, lidé nejen prochází
od vchodů k nástupištím, ale dochází zde i k velké kumulaci osob, které čekají na odjezd
nebo  příjezd  vlaků.  Dají  se  proto  určit  lokality,  kde  jsou  největší  skupiny  lidí  a
pravděpodobnost útoku je zde tudíž větší.

Obr. 1: Vestibul železniční stanice Praha hlavní nádraží

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejný prostor,  ve kterém je v průběhu dne vysoká
koncentrace osob (někdy i  v  noci),  můžeme analyzovaný objekt  označit  za měkký cíl.
Zabezpečení je zde na nízké úrovni  z pohledu násilných útoků. Konkrétně se jedná o
měkký cíl z kategorie Doprava, podkategorie Přestupní uzly.

3.1 Analýza aktiv

U měkkých cílů je chráněným aktivem člověk. V případě analyzovaného objektu se jedná 
primárně o:

 cestující,
 zaměstnance,
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 doprovod cestujících,
 ostatní návštěvníky,
 subdodavatelé atd..

3.2 Analýza hrozeb

U měkkých cílů obecně uvažujeme o těchto hrozbách:

 napadení chladnou zbraní,
 napadení střelnou zbraní,
 napadení běžně dostupným nástrojem nebo nářadím,
 fyzické napadení beze zbraně,
 verbální napadení,
 žhářský útok,
 braní rukojmí a barikádová situace,
 výbušnina v poštovní zásilce,
 sebevražedný útok s použitím výbušniny,
 výbušnina v zaparkovaném vozidle,
 nájezd vozidla s výbušninou se sebevražedným útočníkem,
 nájezd vozidla,
 odložené zavazadlo (podezřelý předmět),
 podezřelá osoba,
 výhružný telefonát o uložení NVS (nástražný výbušný systém),
 nalezení NVS,
 výtržnosti,
 hate crimes.

Specifikem měkkých cílů je, že se uvažuje výhradně o násilných útocích. Neanalyzují se 
útoky na majetek, narušování veřejného pořádku, krádeže dat atd.

Pro analyzovaný objekt jsou možné tyto hrozby (jejich indexy budou dále použity):

1 napadení chladnou zbraní,
2 napadení střelnou zbraní,
3 napadení běžně dostupným nástrojem nebo nářadím,
4 fyzické napadení beze zbraně,
5 verbální napadení,
6 žhářský útok,
7 braní rukojmí a barikádová situace,
8 výbušnina v poštovní zásilce,
9 sebevražedný útok s použitím výbušniny,
10 odložené zavazadlo (podezřelý předmět),
11 podezřelá osoba,
12 výhružný telefonát o uložení NVS (nástražný výbušný systém),
13 nalezení NVS,
14 výtržnosti,
15 hate crimes.
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3.3 Semi-kvantitativní analýza rizika

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  hodnota  aktiva  jako  celku  a  míra  jeho  zranitelnosti  je
vnímána konstantně,  v následující  tabulce je  napevno stanovena hodnota pro hodnotu
aktiva 4 a hodnota zranitelnosti rovněž 4.

Tab. 3: Semi-kvantitativní analýza rizika.

Hrozba Hodnota 
aktiva

Hodnota 
hrozby

Hodnota 
zranitelnosti

Hodnota 
rizika

Napadení chladnou zbraní 4 4 4 64
Napadení střelnou zbraní 4 2 4 32
Napadení běžně dostupným 
nástrojem nebo nářadím

4 4 4 64

Fyzické napadení beze zbraně 4 5 4 80
Verbální napadení 4 5 4 80
Žhářský útok 4 2 4 32
Braní rukojmí a barikádová 
situace

4 1 4 16

Výbušnina v poštovní zásilce 4 1 4 16
Sebevražedný útok s použitím 
výbušniny

4 1 4 16

Odložené zavazadlo (podezřelý 
předmět)

4 5 4 80

Podezřelá osoba 4 4 4 64
Výhružný telefonát o uložení 
NVS (nástražný výbušný 
systém)

4 2 4 32

Nalezení NVS 4 1 4 16
Výtržnosti 4 4 4 64
Hate crimes 4 3 4 48

Poslední  sloupec  tabulky  kvantifikuje  riziko  a  jeho  výslednou  hodnotu  rozděluje  do
následujících skupin vyjadřujících zvyšující se míru rizikovosti aktiva na danou hrozbu.

Tab. 4: Míra rizikovosti aktiva na danou hrozbu.

Výsledné riziko Bodová hodnota
Nízké 1–40
Střední 41–70
Vysoké 71– a více

3.4 Kvalitativní analýza rizik s využitím jejich souvztažnosti

Další krok realizace vybrané analýzy je zaměřen na vyjádření vzájemných vazeb mezi
identifikovanými riziky, a to formou tabulkového šetření v rámci vytvořené tabulky rizik.

Tab. 5: Tabulka soupisu rizik.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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1 X 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2 1 X 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

3 1 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

5 0 0 1 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

6 0 0 0 0 1 X 1 0 0 1 1 0 0 1 1

7 1 1 1 1 1 1 X 0 1 0 0 0 0 0 1

8 0 0 0 0 0 1 0 X 0 0 0 0 1 0 1

9 0 0 0 1 1 1 1 0 X 0 0 0 1 0 1

10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 X 0 0 1 0 0

11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 X 0 0 1 1

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 X 1 0 0

13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 X 0 1

14 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 X 1

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X

Po vyjádření koeficientů pro všechny hrozby specifické pro skupinu aktiv vedení 
získáváme následující hodnoty aktivity a pasivity.

Tab. 6: Tabulka koeficientů aktivity a pasivity.

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koeficient
aktivity 0,29 0,29 0,29 0,21 0,29 0,43 0,57 0,21 0,43 0,14 0,79 0,21 0,14 0,64 1,00
Koeficient
pasivity 0,43 0,43 0,57 0,43 0,43 0,57 0,50 0,07 0,21 0,29 0,21 0,07 0,36 0,50 0,86

Následně byly tyto hodnoty zakresleny do grafu, který v konečném důsledku umožňuje
určit  nejvýznamnější  rizika  z  pohledu  jejích  potenciálu  (vysoký  koeficient  aktivity  a
pasivity).

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Indexovaná rizika

KARi

K
P

R
i

Obr. 2: Graf indexovaných rizik.
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Pro účely hodnocení důležitosti  rizik resp.  pro proces určení  nejvýznamnějších rizik  je
nutné vytvořený graf rozdělit na jednotlivé segmenty, které diverzifikují rizika podle jejich
významnosti. Pro rozdělení grafu na 4. segmenty je nutné definovat přímky P1 a P2, které
rozdělí samotný graf tak i rizika do segmentů, kde se předpokládá, že v prvním segmentu
bude 80 % těch nejvýznamnějších rizik.

Pro vyjádření parametrů pro přímky P1 a P2 použijeme následující vztahy

kde KAmax, KAmin, KPmax a KPmin jsou minimální a maximální hodnoty z tab. 6. Výpočtem
byly stanoveny hodnoty přímek P1 a P2 kde P1 = 0,314 a P2 = 0,229.

Následně jsou přímky implementovány do grafu a rozdělují nám rizika do 4 segmentů,
které vyjadřují míru rizikovosti:

 1. segment, primárně významná rizika: nejvyšší koeficient aktivity a zároveň passivity.
 2. a 3. segment, sekundárně významná rizika: vysoký koeficienty aktivity nebo pasivity
 4.  segment,  terciárně  významná rizika:  nízká úroveň koeficientů  aktivity  a  zároveň

passivity
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Obr. 3. Graf prioritizace rizik.

Z takto rozděleného grafu následně vyplývá že, primárně významná rizika jsou ta s indexy 
6, 7, 14, 15:

 žhářský útok,
 braní rukojmí a barikádová situace,
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 výtržnosti,
 hate crimes.

Sekundárně významná rizika jsou ta s indexy: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13:
 napadení chladnou zbraní,
 napadení střelnou zbraní,
 napadení běžně dostupným nástrojem nebo nářadím,
 fyzické napadení beze zbraně,
 verbální napadení,
 sebevražedný útok s použitím výbušniny,
 Odložené zavazadlo (podezřelý předmět),
 podezřelá osoba,
 nalezení NVS.

4. Závěr

Analýza a hodnocení rizik podzemní odbavovací haly se třemi podzemními podlažími a
veřejnou části budovy hlavního vlakového nádraží v Praze s jedním nadzemním podlažím
je  východiskem  a  vstupem  do  procesu  posouzení  jednotlivých  scénářů  evakuace
vzhledem na prioritizovaná rizika. Vzhledem k časté míře subjektivity v procesu analýzy
rizik  byl  ve  své  podstatě  využit  přístup  víceúrovňové  analýzy,  který  umožňuje  lepší
objektivizaci samotného procesu analýzy. Výstupy vyplývající z tohoto dokumentu budou
následně využity i v navazujících aktivitách.
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4. Riešenie regionálneho plánu udržateľnej mobility BSK

Ing.Dr. Milan Skýva3

člen kolektívu spracovateľov RPUM BSK

Anotácia

 Návrh regionálneho plánu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja 
(RPUM BSK) je naplánovaný na spracovanie v období 06 2018 – 04 2020. Po 
významných ťažkostiach so zberom relevantných údajov, bola spracovaná návrhová časť 
spolu s plánom implementácie navrhovaných opatrení. Celkový počet navrhovaných 
opatrení je cca 200 a počet infraštruktúrnych projektov je cca 60. Návrhové roky sú 2040 
a 2050

Postup riešenia RPUM BSK

Zber údajov RPUM  BSK [1]  
Spracovanie regionálneho plánu udržateľnej mobility bolo zahájené rozsiahlou časťou, 

ktorá bola venovaná ZBERU relevantných 
údajov nutných  pre spracovanie tohto diela. 
V tomto prípade to neboli len údaje o doprave
(stav a využívanosť jednotlivých dopravných 
sietí), ale  demografické údaje o obyvateľstve,
pracovných silách, pracovných príležitostiach,
školách, kultúrnych a športových aktivitách. 
Celkovo možno konštatovať, túto veľmi 
dôležitú časť práce sa podarilo naplniť 
s veľkými ťažkosťami, pričom sa zreteľne 
prejavili nedostatky v systémovom 
usporiadaní jednotlivých typov údajov 

a najmä vo veľmi zložitom prístupe k týmto hodnotám. 
Obr.1. Prognóza počtu obyvateľov v BSK do r.2050

Výsledok časti analýzy údajov [2], je samostatne vydaná publikácia, kde sú popísané 
a zhodnotené získané údaje. Najdôležitejšie údaje o BSK boli:

 Demografia, kde bolo prognózovaných cca 675 000 trvalých obyvateľov BSK.
 V Bratislave  je  denne  prítomných  naviac  150 000  –  180 000  prechodne

prítomných osôb.
 Dopravne najkritickejšie miesta sú na vstupe do BA.
Po analytickej časti spracovania projektu "Regionálny plán udržateľnej mobility BSK

(RPUM BSK)", ktorá sa zamerala na analýzu zhromaždených, dostupných podkladov a 
dát, je vypracovaná návrhová časť RPUM BSK, ktorá je zameraná  na víziu mobility, cieľov
a opatrení na dopravnej sieti Bratislavského kraja.  

Návrhová časť RPUM BSK [3]   sa teda zameriava na nasledujúce oblasti: 

3 Autor: Ing.Dr. Milan Skýva, 00421 903 607 831, milansk44@gmail.com
aut. staveb.inžinier, člen SKSI, Bratislava
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• Víziu mobility Bratislavského kraja 
• Definíciu hlavných cieľov v oblasti mobility kraja 
• Návrh opatrení vedúcich ku zlepšeniu dopravnej situácie Bratislavského kraja 
• Riešenie dopravného systému v jednotlivých módoch dopravy na území BSK
• Dopravný model výhľadových období 
• Vyhodnotenie súhrnu navrhovaných opatrení pomocou indikátorov 
• Plán implementácie
• Celkový prehľad opatrení RPUM BSK 

Obr.21. Schéma dopravných vstupov do Bratislavy (IAD a HD)

Proces udržateľnej mobility
Významný vplyv na redukciu hypermobility bude mať zníženie ciest „za prácou“, „za 
nákupom“ „za vybavením“, kde bude možný neosobný spôsob (virtuálny) ich vybavenia. 
Naopak začnú prevládať cesty za „osobnými službami“, kde je nevyhnutná osobná 
prítomnosť ako je mobilita voľnočasová, najmä “zážitkové“ aktivity.

V analytickej časti boli vybraté a  definované „úzke“ miesta v dopravnom systéme 
BSK, ktoré možno popísať nasledovne:

- Nedostatočnej súčasnej kapacity dopravných trás (najmä diaľnic D1 a D2  a  ciest I.
a II. triedy vstupujúcich na územie Bratislavy).

- Nedostatočná regulácia IAD vhodnou parkovacou politikou. 
- Nedostatočnosť ponuky HD, najmä v špičkových obdobiach pracovných dní.
- Komplikovanosť  a nejednotnosť  odbavovacieho  a tarifného  systému  HD  v BSK

a TTSK
- Nevhodná cenová politika v systémoch HD.

Vízia návrhu udržateľnej dopravy je:
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Silné stránky (Strengths):

Najsilnejšia koncentrácia ekonomickej 
aktivity na Slovensku,
Najhustejšia sieť diaľnic a ciest I. a II. 
triedy,
Silná a hustá sieť PAD, veľký počet liniek, 
spojov  a dopravcov
Existencia intervalovej a taktovej dopravy 
vo VOD, 
Existencia a rastúci počet cestujúcich 
v IDS BK

Príležitosti (Opportunities):
zvyšovanie všeobecnej  pozornosti na mobilitu 
v BSK,
realizácia časti diaľnice D4 v úseku Jarovce – 
Rača,
rozšírenie spoločnej  integrácie verejnej 
hromadnej dopravy (MHD, železnica 
a autobusy) v BSK a TTSK,
priestorová a časová koordinácia autobusovej 
a železničnej VOD, optimalizovanie trasovania 
autobusových liniek PAD s využitím koordinácie 
so železničnou dopravou a MHD,
realizácia časti diaľnice D4 v úseku štátna 
hranica A/SK v Jarovciach po MUK na ceste 
II/502 pri MČ BA – Rača (celá D4 je na území 
BSK)

Slabé stránky (Weaknesses):

Najsilnejšia koncentrácia v SR prechodne 
prítomných osôb, najmä v Bratislave,
Silná suburbanizácia najmä v segmente 
Pezinok, Senec, Šamorín,
Nevyhovujúca deľba dopravnej práce 
v prímestskej osobnej doprave v prospech 
IAD : VOD (73 : 27)
Silná požiadavka na dennú a týždennú 
dochádzku do škôl a zamestnaní v smere do 
a z Bratislavy,
Nedokonalá koordinácia PHD s MHD 
a neexistencia integrácie dopravy medzi VOD 
BSK a TTSK

Hrozby (Threats):

mimoriadny nárast ekonomických aktivít v BSK 
s dopadom na podstatné zvýšenie pracovných 
a investičných príležitostí, 
nárast väzieb mimo bratislavských okresov na 
Bratislavu (pokračujúca suburbanizácia),
neuskutočnenie spoločnej  integrácie verejnej 
hromadnej dopravy (MHD, železnica a autobusy) 
v BSK a TTSK,
nezriadenie regulácie parkovania OA v centre 
Bratislavy, 
neexistencia dopravného informačného systému, 
ktorý bude monitorovať, vyhodnocovať 
a koordinovať prevádzku a vývoj všetkých 
dopravný systémov.

- Zmeniť  deľbu  dopravnej  prác  HD:IAD  na  min  50%:50%  do  roku  2050,  pričom
zmena môže a musí byť postupná - v roku 2040 dosiahnuť DP  HD:IAD = 60:40

- Predpokladá sa, že okolo roku 2030 bude kulminovať nárast dopravy do Bratislavy,
z dôvodov:

o  nárastu práce z domu,
o  zvýšeniu využívania IT v pracovných procesoch,
o  rozloženie pracovných príležitostí mimo BA 

Súčasťou analytickej časti bola aj SWOT analýza, ktorá pomenovala základné 
klady, zápory, príležitosti a hrozby v dopravnom systéme BSK.
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Obr.2. SWOT analýza dopravného systému BSK
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Obr.3. Kulminácia využívanosti IAD na jazdách do BA

Základné kritérium návrhu udržateľnej dopravy  v regióne BSK je postavené na 
zmene deľby dopravnej prác medzi HD : IAD v prospech všetkých druhov hromadnej 
a nemotorickej dopravy.
V súčasnosti je tento pomer HD : IAD = 22% : 78 %, čo je neudržateľné, najmä z hľadísk:

- Časových a finančných  strát užívateľov dopravného systému.
- Výrazne nerovnomerného využívania jednotlivých druhov dopravy,
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Obr.4. Požiadavky na zmenu deľby dopravnej práce na vjazde do BA.

Tento zámer si bude vyžadovať:
- Presun   cestujúcich  na  hromadnú  dopravu  v cca  2-násobnom  množstve  oproti

súčasnému stavu.
- Zabezpečenie dostatku prepravných kapacít najmä na železnici.
- Zjednodušenie tarifných podmienok  v HD a jej cenové zvýhodnenie.
- Regulácia  pre  znevýhodnenie  používania  IAD  na  jazdy  do  BA  (spoplatnenie

parkingu v BA, mýto, nedostatok priepustnosti na komunikáciách...).
- Presun  investičných  prostriedkov  z výstavby  ciest  a diaľnic  na  HD  (zásadné

rozhodnutie),
- a iné. 

Plánovanie dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK), ako aj v iných 
územných celkoch, je procesne zložité. Komplikáciou je značná decentralizácia 
samosprávy (v BSK je to 17 mestských častí + 72 obcí), nedotiahnuté majetkovoprávne 
vysporiadanie (na úrovni štátnej správy, aj vo vonkajších vzťahoch), či kompetenčné 
presahy niektorých inštitúcií (napríklad v riadení dopravy alebo činností vo  verejnom 
priestore). Takisto je problémom v tomto smere objednávanie každého módu dopravy inou
inštitúciou.

Definovanie vízie mobility je jedným z pilierov vytvárania stratégie optimálne 
fungujúceho dopravného systému Bratislavského kraja. Ďalšími piliermi sú strategické 
ciele, špecifické ciele, opatrenia a špecifické opatrenia.

• Vízia mobility – celkový stav dopravnej mobility a predstava budúceho rozvoja a
vývoja  dopravného systému Bratislavského kraja. 

• Strategické ciele – popis zmien (vyšších cieľov) pre naplnenie definovanej vízie 
0 Strategické ciele pre zlepšenie mobility BSK

o Zvýšenie priestorovej účinnosti dopravy
o Zníženie uhlíkovej stopy a zvýšenie energetickej účinnosti
o Zvýšenie výkonnosti a spoľahlivosti dopravného systému
o Zvýšenie bezpečnosti
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o Zvýšenie finančnej udržateľnosti
o Zlepšenie ľudského zdravia
o Zvýšenie kvality život
o Zlepšenie dostupnosti dopravy

• Špecifické ciele – konkrétne nástroje na dosiahnutie strategických cieľov .
• Opatrenia – všeobecné aktivity (zásahy alebo zákroky) prispievajúce k 

naplneniu konkrétnych cieľov. Opatrenia majú povahu infraštruktúrnych zámerov,
alebo povahu administratívnych, resp. bezpečnostných, technických a 
organizačných systémových procesov/ zmien. 

Regionálny plán udržateľnej mobility BSK vytvoril základný strategický rámec pre 
vyhľadávanie prínosných projektov do návrhov. Vízie sú výsledkom odbornej diskusie a 
vznikajú nielen ako odborné odporúčania, ale majú byť takisto spoločenským konsenzom 
s občanmi BSK.
Základné hľadiská a následné prístupy k riešeniu dopravných systémov v BSK budú 
musieť vychádzať z nasledovných postulátov:
 Prvoradá verejná doprava
Budúcnosť Bratislavského samosprávneho kraja je v rýchlej, kvalitnej, previazanej a 
dostupnej sieti integrovanej verejnej dopravy, založenej na výhodách koľajovej dopravy a  
aj elektrickej trakcie, ktorá bude nielen konkurencieschopnou alternatívou k individuálnej 
automobilovej doprave v citlivých oblastiach regiónu, ale ju bude systémovo využívať ako 
súčasť kooperatívnej obsluhy dopravne nedostatočných oblastí. Posilnenie a rozvoj 
železničnej dopravy, liniek prímestskej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej 
dopravy ponúknu užívateľom verejnej dopravy rýchle a jednoduché cestovanie po celom 
BSK s nízkym dopadom na životné prostredie a vysokou ekonomickou, energetickou a 
priestorovou efektivitou.
 Autom iba v nutnom prípade
R-BSK bude podporovať automobilovú dopravu iba ako doplnok na cestovanie verejnou 
dopravou v menej zaťažených prepravných vzťahoch, kde by verejná doprava nebola 
dostatočne efektívna a takisto tam, kde zabezpečuje potrebné zásobovanie mesta 
tovarom a službami. Rozširovať sa bude systém P + R naviazaný na atraktívne železničné
linky verejnej dopravy na území BSK. V oblastiach s dobrou dostupnosťou verejnej 
dopravy a vysokou koncentráciou aktivít bude automobilová doprava regulovaná. Systém 
zásobovania mesta tovarom a službami bude mať nižší dopad na mesto a životné 
prostredie.
 Podpora aktívneho cestovania

Chôdzu aj cyklistiku bude BSK rozvíjať pri cestách "od dverí k dverám", ako aj v 
nadväznosti na prestupové body verejnej dopravy v "prvom a poslednom kilometri" cesty. 
Veľkého rozvoja sa tiež dočká systém B + R a zdieľaných bicyklov, naviazaný na uzlové 
body trás VOD v regióne.
 Kraj pre život
R-BSK a ďalšie obce kraja budú zvyšovať kvalitu verejného priestranstva a celoplošne 
upokojovať dopravu v nadväznosti na postupné odstraňovanie nedostatkov siete 
dopravnej infraštruktúry. Rovnako bude systematicky rozvíjať a preferovať integrovanú 
verejnú dopravu spoločne so zvýhodnením chôdze a cyklistiky. Postupne umožní znížiť 
nároky na rozsah dopravných plôch, zlepšiť lokálne životné podmienky a navrátiť do ulíc a 
verejných priestranstiev viac života. BSK sa tým stane príjemnejším miestom pre život i 
podnikanie.
 Plánovanie budúcnosti
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Bratislavský samosprávny kraj bude dôsledne koordinovať územné a dopravné 
plánovanie, vrátane využitia mestotvornej funkcie koľajovej dopravy, najmä ako reakciu na 
suburbanizáciu v okolí. Bratislavský samosprávny kraj bude využívať nové poznatky vo 
vede a technike pre rozvoj svojho dopravného systému v súlade s celosvetovým 
konceptom tzv. "Smart cities". Nové poznatky vo vede a technike znamenajú 
predovšetkým väčšie využitie segmentu informačných a komunikačných technológií pre 
plánovanie, riadenie mobility či využívanie dopravy a dopravnej infraštruktúry. Vďaka 
informačným a komunikačným technológiám bude Bratislavský samosprávny kraj 
smerovať ku konceptu "mobility as a service".
 Čistejšie zásobovanie
BSK sa zameria na rozšírenie dátovej základne o zásobovaní. Podporovať bude 
alternatívne, predovšetkým nízkoemisné a bezemisné dopravy tovaru, vrátane dopravy 
koľajovej, vodnej a cyklistickej a ich vzájomného prepojenia. Podporovať bude tiež 
konsolidáciu zásielok, či už v priebehu prepravy, alebo na distribučných miestach vrátane 
automatizovaných spôsobov výdaja zásielok. Dôraz sa bude klásť aj na zníženie vplyvu 
dopravy substrátov a stavebného materiálu či odpadov, ako aj implementáciou cirkulárnej 
ekonomiky a cieleným zamedzovaním vzniku nadbytočných objemov dopravy.
 Kooperácia jednotlivých organizácií
BSK vytvorí podmienky pre silnú  vzájomnú koordináciu medzi organizáciami patriacimi 
pod BSK a hl. m. Bratislavou, jeho mestskými časťami a organizáciami, organizáciami 
patriacimi pod BSK, mestami a obcami na jeho území a ďalšími partnermi na úrovni štátu. 
Jedine tesné prepojenie subjektov na strane organizácie, investícií aj prevádzky umožní 
uviesť do života ako veľa drobných opatrení v krátkom čase, tak aj zásadné investície v 
koľajovej doprave v nasledujúcich desaťročiach.
 Menej stavať, lepšie riadiť – hlavný cieľ návrhu plánu udržateľnej mobility.
BSK uprednostní lokálne zlepšenie existujúcej cestnej infraštruktúry spolu so zavedením 
nových systémov riadenia dopravy pre efektívne využitie cestnej siete, pred výstavbou 
nových kapacitných komunikácií. Budú uplatnené opatrenia pre odvedenie tranzitnej 
automobilovej dopravy mimo husto zastavané územia. BSK taktiež bude podporovať IT 
systémov riadenia, ktoré zefektívnia prevádzku verejnej dopravy, najmä so zvýšením 
kapacity železničnej dopravy. Pre lepšie riadenie dopravného dopytu sa systémovo 
prepoja centrály riadenia mestskej a regionálnej osobnej a nákladnej mobility. 

Indikátory pre vyhodnotenie účinnosti navrhovaných opatrení. Indikátory mobility 
poskytujú informácie o vecnom plnení definovanej vízie, cieľov a faktického napĺňania 
opatrení. Predstavujú nástroj na meranie a vyhodnocovanie plnenia cieľov, postupu či 
dosiahnutých efektov jednotlivých časových etáp.  Bolo použitých v nasledujúcich 
skupinách až 27 rôznych indikátorov:
Indikátory, dopravno-prevádzkového a dopravno-technického charakteru (14 
indikátorov): 

• Zvýšenie podielu verejnej dopravy na deľbe dopravnej práce – [%]
• Zvýšenie priemernej cestovnej rýchlosti VOD 
• Zníženie dĺžky komunikácií s QSV stupňa D - F 
• Zvýšenie počtu prepravených cestujúcich VOD, osobitne elektrická. racia.
• Dĺžka nových alebo modernizovaných ciest na území kraja 
• Dĺžka siete cyklochodníkov – [km].
• a iné.

Indikátory, dopravno-bezpečnostného charakteru (4 indikátory): 

118



• Zníženie celkového počtu dopravných nehôd evidovaných Políciou 
• Zníženie počtu usmrtených a ťažko zranených pri dopravných nehodách, osobitne

chodci a cyklisti.
Indikátory, dopr.- environmentálneho a sociálno-environmentálneho charakteru (9 
indikátorov): 
 Zníženie merných emisií skleníkových plynov (CO2) z dopravy 
 Zníženie počtu obyv. trvalo bývajúcich v miestach, kde nočný hluk presahuje úroveň 

50 dB 
 Zníženie emisií NOX z automobilovej dopravy 
 Zvýšenie podielu hybridných autobusov/elektrobusov v MHD
 a iné.

Prerokovanie RPUM. Súčasťou návrhovej časti je aj zložité prerokovanie, 
pripomienkovanie v takej miere, aby tento dokument spĺňal požiadavky kladené na 
strategický dokument s víziou  dosiahnutia kvalitných  dopravných procesov až v roku 
2050 aj s minimalizáciou uhlíkovej stopy. So spracovaným dokumentom bola oboznámená
aj verejnosť, ktorá mala možnosť dokument pripomienkovať.
Plán implementácie RPUM BSK [4]   
Všetky navrhované opatrenia boli rozdelené do nasledovných skupín:
- Okamžité, organizačné, nízkonákladové opatrenia, predpokladá sa okamžitá realizácia.
- Investičné, ktoré boli posudzované z hľadiska potrebnosti a efektivity ich realizácie v

rokoch  2030,  2040  a  2050.  V koľajovej  doprave  je  navrhnutých  29  opatrení,
v električkovej  doprave je  to  13,  v cestách a diaľniciach je  to  33  opatrení  a v lodnej
doprave je to 1 opatrenie. Potrebnosť navrhnutých opatrení  v jednotlivých návrhových
obdobiach bola znázornená farbami:

o Zelená – okamžitá potreba realizácie
o Žltá – pripravovať investíciu
o Červená  –  v  dohľadnej  dobe  neefektívna  investícia,  zatiaľ  bez  reálnej

prípravy.

Závery

 Na príklade prípadovej štúdie (SGS – Plán udržateľnej mobility BSK, návrh) sú 
dokumentované možnosti získania potrebných postupov pri návrhu udržateľnej dopravnej 
sústavy v BSK.
Základný cieľ RPUM BSK pre rok 2050 je:

1 zmena  súčasnej  deľby prepravnej  práce  v prímestskej  doprave  v rámci
BSK  na jej rovnovážny pomer          50 % : 50 %  (IAD : HD)
2 Zníženie uhlíkovej stopy na 0% do roku 2050.

Vplyv koronavírusu na budúcu mobilitu
Dokumentácia RPUM BSK bola spracovaná a prediskutovaná v čase pred inváziou 
koronavírusu do našich končín. Už súčasná, absolútne nová situácia (03 2020) poukazuje 
na podstatne nutnosť mohutnejšieho využívanie nových typov mobility s použitím IT na 
vzájomnú komunikáciu, bez nevyhnutnosti osobných kontaktov. Nariadenie mohutnej 
karantény, nielen na štátnej, európskej, ale aj globálnej úrovni, núti všetkých k využívaniu 
IT druhov mobility (virtuálne), namiesto doteraz  klasickej, fyzickej. Telekonferencie, práca 
z domu, návšteva kultúry z domu, a iné podobné činnosti, to všetko bude mať úplne iný 
rozmer, s výrazným dopadom na fyzickú mobilitu. 
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Veľmi blízka budúcnosť ukáže, ako boli návrhy jednotlivých opatrení RPUM BSK 
vzdialené, alebo blízke k budúcej realite v dopravnej sústave v BSK.

Použité dokumenty:
[1]  RPUM  BSK ,  časť - Zber údajov (spracovateľ SGS, 012019)
[2]  RPUM  BSK ,  časť - Analýzy (spracovateľ SGS, 042019)
[3]  RPUM  BSK ,  časť - Návrh (spracovateľ SGS, 032020)
[4]  RPUM  BSK ,  časť – Plán implementácie (spracovateľ SGS, 032020)

    Ms, 25.03.2020

Recenzoval: Prof.Ing.B. Bezák, PhD.
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6. EFEKTIVNÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRO POZEMNÍ
KOMUNIKACE

JUDr. Petr Fiala
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

e-mail: fiala@akfiala.cz

Abstrakt

Cílem příspěvku je poukázat na inovativní způsoby hospodaření s pozemními komunikacemi a
zadávání  veřejných  zakázek  na  hospodaření  s pozemními  komunikacemi  podle  zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Proces zadávání  veřejných zakázek představuje jednu z nejdůležitějších součástí  problematiky
hospodaření s pozemními komunikacemi. V praxi je hlavním a dlouhodobým problémem, který lze
v této souvislosti spatřovat, především odkládání pravidelných oprav pozemních komunikací, což
se následně projevuje ve vyšších nákladech vynaložených na údržbu či  celkovou rekonstrukci
komunikace.  Dílčími  problémy  souvisejícími  s nedodržováním  časového  sledu  a  doby  trvání
jednotlivých činností v rámci hospodaření s pozemními komunikacemi mohou být poté závažné
nedostatky zadávacích dokumentací, nesrovnalosti či pochybení při realizaci zadávacích řízení.
V tomto příspěvku tak autor představuje variantu hospodaření s pozemními komunikacemi, která
by měla vést k zefektivnění vynakládání veřejných prostředků a hlavně ke zvýšení kvality v oblasti
hospodaření s pozemními komunikacemi.

 Hospodaření s pozemními komunikacemi v ČR

Hospodaření s pozemními komunikacemi se zaměřuje jak na optimalizaci celkových

nákladů vynaložených na udržování sítě pozemních komunikací ve sjízdném stavu, tak

rovněž  na  zajištění  bezpečnosti  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  zabezpečení

vyššího jízdního komfortu. Ke splnění těchto cílů je ovšem potřeba získat velké množství

podkladového materiálu. Jedná se především o objektivní podklady o stavu komunikací,

podklady pro zpracování projektů rekonstrukcí a oprav, strategické plány údržby a oprav s

přihlédnutím na priority kraje a dostupné finance a další pracovní podklady potřebné pro

rozhodování. 

V současné  době  neexistuje  žádný  závazný  dokument  v podobě  jednotné  státní

politiky údržby pozemních komunikací, který by stanovil, v jakém stavu a kvalitě má být síť

komunikací  na  území  České  republiky  ve  zvoleném časovém období  a  jaké  pozemní

komunikace by měly být udržovány. To má za důsledek také nedostatečnou či  pozdně

provedenou  údržbu  pozemní  komunikace,  což  neúměrně  zvyšuje  náklady  i  čas

vynaložený na samotnou údržbu komunikace. Mnohdy se jedná pouze o jednorázovou
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údržbu či rekonstrukci a stavební společnost zpravidla po této údržbě či rekonstrukci v

zásadě neřeší další kvalitu této pozemní komunikace. Není tak zajištěna stabilní kvalita

sítě pozemních komunikací po celou dobu jejich životnosti.

Prostředkem  k vytvoření  a  naplnění  cílů  jednotlivých  regionálních  politik  údržby

komunikací  je  poté  správně  zvolená  a  kvalitní  strategie  údržby  komunikací,  pro  jejíž

stanovení  je  potřeba  znát  zejména  výchozí  stav  sítě  pozemních  komunikací,  predikci

vývoje stavu sítě komunikací, priority stanovené politikou údržby, časové období realizace

politiky  údržby  a  rovněž  objem  prostředků,  které  budou  v daném  časovém  období

k dispozici.

Co se týče výdajů na údržbu pozemní komunikace v závislosti na jejím životním cyklu,

z  níže  uvedeného  grafu  vyplývá,  že  čím  dříve  bude  zadavatel  investovat  do  údržby

pozemní komunikace, tím menší bude jeho výsledná finanční i časová ztráta. V současné

době je však pro zadavatele velice časově a mnohdy i odborně náročné sledovat aktuální

stav  pozemních  komunikací,  predikovat  vývoj  stavu  sítě  pozemních  komunikací  a  na

základě toho vytvářet kvalitní politiku a strategii údržby pozemních komunikací. Ideálním

řešením je proto přenést tyto činnost na dodavatele stavby.

Obrázek 13 – Výdaje na údržbu v závislosti na životním cyklu vozovky. Zdroj: VARS BRNO a.s.

 Postup zadavatele před zahájením zadávacího řízení
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Veřejnou zakázku na údržbu či rekonstrukci pozemní komunikace je ideální vypsat na

delší  časové období,  např.  na 10 -  15 let,  přičemž zadavatel  v zadávací dokumentaci

stanoví minimální úroveň kvality předmětné pozemní komunikace a stavební společnost

coby zhotovitel (resp. vybraný dodavatel) se zaváže udržovat tuto pozemní komunikaci v

požadované kvalitě po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Před  samotným  zahájením  zadávacího  řízení  provede  zadavatel  podrobnou

diagnostiku  pozemní  komunikace  a  určí  její  výchozí  stav.  Jako  nejefektivnější  a

nejsystematičtější způsob diagnostiky se jeví moderní datosběrné a diagnostické metody,

které mají pro zadavatele na rozdíl od manuálního sběru stavových dat nespočet výhod.

Nejen že je celý proces sběru dat plně automatizován, ale rovněž umožňuje získávat data

plošně,  rychleji  a  s větší  mírou podrobnosti,  přičemž hlavní  devizou pro  zadavatele  je

především relativní dostupnost, nízká cena a menší časová i technická náročnost oproti

přímému  geodetickému  měření  v terénu  a  pořizování  manuální  fotodokumentace.

Zpravidla se provádí prostřednictvím tzv. systému hospodaření s vozovkou (SHV), který

představuje  komplexní  systém umožňující  optimalizovat  celoživotní  náklady  na  údržbu

komunikací.

Na základě zjištěných údajů poté zadavatel stanoví minimální požadovanou kvalitu

předmětné pozemní komunikace v průběhu plnění veřejné zakázky. Určení požadované

kvality pozemní komunikace je v rámci navrhovaného řešení klíčovým prvkem, jelikož tato

hodnota se přímo promítne do výběru nejvhodnější nabídky. 

Hodnocení  pozemních  komunikací  s  jednotlivými poruchami  vozovky  dle  TP  82

(Technické  podmínky  Ministerstva  dopravy)  se  následně  provádí  zatříděním  do  pěti

číselných  klasifikačních  stupňů  podle  TP 87,  které  mají  různé  využití  při  posuzování,

návrhu a provedení údržby či  oprav pozemních komunikací,  přičemž k jejich využívání

rovněž  dochází  v návaznosti  na  bezpečnost  a  zajištění  komfortu  silničního  provozu.

Rozsah poruch pro rozlišení konkrétního klasifikačního stupně, kdy klasifikační stupeň 1

představuje  nulovou  poruchovou  hodnotu  a  znázorňuje  tak  nejlepší  možnou  kvalitu

komunikace,  je  poté  vyjádřen  procentem  porušené  plochy  dílčího  úseku  pozemní

komunikace dle níže uvedené tabulky:

Skupina  poruch Přípustné % porušené plochy v závislosti na návrhové úrovni porušení D pro
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podle TP 82 přejímku běžnou údržbu údržbu a opravu
1 2 3 4 5

D0 D1 D2 D0 D1 D2 D0 D1 D2 D0 D1 D2 D0 D1 D2

Ztráta  asfaltového
tmelu  a  kaverny  v
obrusné vrstvě

0 0 0 1 3 5 5 10 20 10 25 50 >10 >25 >50

Ztráta  makrotextury
(pocení,  vystoupení
tmelu)

0 0 0 1 3 5 5 10 20 10 25 50 >10 >25 >50

Koroze kalové
vrstvy, ztráta
kameniva z nátěru

0 0 0 1 3 5 5 10 20 10 25 50 >10 >25 >50

Hloubková
koroze obrusné
vrstvy

0 0 0 1 1 3 2 5 10 5 10 20 >5 >10 >20

Výtluky 0 0 0 0 0,1 0,5 0 0,3 1 0 0,5 1 >0 >0,5 >1
Vysprávky 0 0 0 0,1 3 5 1 10 15 5 20 30 >5 >20 >30
Trhliny úzké,
nepravidelné a
mozaikové

0 0 0 1 3 5 2 5 15 5 15 30 >5 >15 >30

Trhliny široké příčné
(četnost  na  100  m
délky)

0 0 0 1 2 5 2 5 10 5 10 20 >5 >10 >20

Trhliny  rozvětvené
(četnost  na  100  m
délky

0 0 0 0 1 2 1 2 5 3 5 10 >3 >5 >10

Trhliny síťové 0 0 0 0 1 3 0,5 3 10 2 10 20 >2 >10 >20
Poklesy, místní,
příčné  a  podélné
hrboly, plošné
deformace vozovky

0 0 0 0 1 3 1 3 10 3 10 20 >3 >10 >20

Prolomení vozovky 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 0,1 1 5 >0,1 >1 >5

Tabulka 1 - Klasifikační zatřídění rozsahu skupin poruch vozovek dle TP 87. Zdroj: Ministerstvo dopravy – Technické podmínky 87

Dále zadavatel stanoví hodnotící kritéria pro výběr dodavatele, který bude konkrétní

veřejnou zakázku na údržbu či rekonstrukci pozemní komunikace plnit.  Zadavatel bude

v souladu se ZZVZ hodnotit jednotlivé nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti (§ 114

odst.  1  ZZVZ),  přičemž  ekonomická  výhodnost  bude  stanovena  na  základě

nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality (§ 114 odst. 2 ZZVZ). Co se tedy týče

jednotlivých  hodnotících  kritérií  stanovených  zadavatelem v zadávací  dokumentaci  pro

potřeby  výběru  nejvhodnějšího  dodavatele  (resp.  zhotovitele),  nabízí  se  dvě  hlavní

hodnotící  kritéria.  Prvním z nich je  celková nabídková cena za údržbu komunikace po

celou  dobu  plnění  veřejné  zakázky.  Druhé  kritérium  poté  zahrnuje  zvýšení  kvality

komunikace, ke kterému se dodavatel v rámci své nabídky zaváže. U veřejných zakázek

na stavební práce, včetně veřejných zakázek na údržbu komunikací, obecně není vhodné

stanovit  jako  jediné  hodnotící  kritérium  pouze  nabídkovou  cenu.  Zadavatel  by  měl

v takových  případech  preferovat  pro  určení  bodového  hodnocení  jednotlivých  nabídek

spíše vyšší kvalitu dané komunikace, nicméně nabídka vyšší kvality se téměř vždy projeví

ve vyšší nabídkové ceně, přičemž stavební společnost nabízející vyšší kvalitu nesmí být

znevýhodněna  oproti  dodavatelům,  kteří  nabízejí  minimální  standard  požadovaný
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v zadávací dokumentaci. Právě z tohoto důvodu se poté můžeme setkávat s negativními

reakcemi  stavebních  společností  na  soutěže  pouze  na  základě  nabídkové  ceny  bez

ohledu na vyšší kvalitu plnění veřejné zakázky. 

Zadavatel následně dodavatelům poskytne nasbíraná diagnostická data vztahující se

k předmětné  pozemní  komunikaci.  Půjde  především  o  data  získaná  z měření

multifunkčními  diagnostickými  vozidly,  ostatní  data  z provedené  podrobné  diagnostiky,

dopravně-inženýrská data a případě další vstupní data.

Na  základě  výše  uvedených  dat  poskytnutých  zadavatelem  je  poté  dodavateli

umožněno  provést  revizi  stavu  dané  komunikace,  určení  příčin  porušení  vozovky  a

provedení návrhu opravy a následné údržby po celou dobu plnění veřejné zakázky (tedy

10 – 15 let). Zhotovitel navrhne takový postup údržby či opravy, který bude pro zadavatele

nejvýhodnější po celou dobu plnění veřejné zakázky. Volba strategie opravy a následné

údržby je ponechána na dodavateli, na jeho technologických možnostech, znalostech a

zkušenostech.

Výpočet bodového hodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů pro výběr ekonomicky

nejvýhodnější  nabídky  bude  probíhat  podle  několika  vzorců:  

ZFN = (KLmin – KLnab) x CZZK [ZFN – zvýšené finanční náklady vynaložené na údržbu pozemní

komunikace  v  souvislosti  s  nabídkou  zvýšené  kvality,  v Kč;  KLmin –  průměrná  klasifikace  pozemní

komunikace stanovená zadavatelem po celou dobu plnění veřejné zakázky v číslech 1-5 dle klasifikačních

stupňů poruch dle TP 87;  KLnab – průměrná klasifikace pozemní komunikace nabídnutá dodavatelem po

celou dobu plnění veřejné zakázky v číslech 1-5;  CZZK – průměrná cena za zvýšení klasifikace pozemní

komunikace o jeden stupeň oproti klasifikaci pozemní komunikace stanovené zadavatelem za celou dobu

plnění veřejné zakázky v Kč.]

Hodnota  bude  převedena  na  procentuální  hodnotu  vyjadřující,  jakou  část  ze

stanovené přepokládané hodnoty veřejné zakázky představují zvýšené finanční náklady

dodavatele  na  udržení  nabízené  zvýšené  kvality  pozemní  komunikace:  

PZN = ZFN/PH [PZN – průměrný počet % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky vynaložený na

udržení zvýšené kvality pozemní komunikace nabídnuté dodavatelem, vyjádřený v desetinném zápisu; PH –

předpokládaná hodnota veřejné zakázky za celou dobu plnění v Kč;]

Pro zjištění  celkového bodového hodnocení  podané nabídky se využije následující

vzorec: BH = NC – (PZN x NC) [BH – celkové bodové hodnocení nabídky neboli nabídková cena pro
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účely hodnocení nabídek, vyjádřená v Kč; NC – nabídková cena dodavatele za provádění údržby pozemní

komunikace  po  celou  dobu  plnění  veřejné  zakázky  (tedy  po  dobu 10-15  let)  uvedená  v  jeho  nabídce,

vyjádřená v Kč]. 

Tímto  postupem tak  dochází  k preferenci  vyšší  kvality  pozemní  komunikace oproti

nižší ceně minimálního standardu, což jednotlivé dodavatele pozitivně motivuje k závazku

vyšší kvality bez ohledu na cenu jejího zajištění po celou dobu plnění veřejné zakázky

 Závěr

Stavební společnost jako potenciální dodavatel disponuje potřebnou odborností a je

tedy schopna stanovit si postup pro údržbu pozemní komunikace sama. Metodiku údržby

následně  předloží  zadavateli  veřejné  zakázky  jakožto  vlastníku  či  správci  pozemní

komunikace.  Zadavatele  tak  bude  zajímat  pouze  výsledek.  Jelikož  bude  tato  veřejná

zakázka zadavatelem vypsána na delší  časové období,  bude zajištěna stabilní  kvalita

komunikací  po  celou  dobu  životnosti  pozemní  komunikace.  Udržování  pozemní

komunikace ve vyhovujícím stavu je z hlediska hospodaření s pozemními komunikacemi

pro  zadavatele  mnohem  efektivnější  než  řešit  havarijní  stav  konkrétní  pozemní

komunikace realizací nákladných komplexních rekonstrukcí.

Koncept  nabízí  nespočet  výhod  jak  pro  zadavatele,  tak  pro  samotné  uživatele

veřejných  komunikací.  Mezi  jeho  hlavní  benefity  patří  zejména  dlouhodobé  a  stabilní

zajištění  vysoké  kvality  komunikací,  zlepšení  bezpečnosti  a  komfortu  zmenšení  počtu

administrovaných veřejných zakázek a snížení administrativní náročnosti tvorby strategie

údržby pozemních komunikací. 
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Abstrakt

Článek se zabývá problematikou výkupů pozemků pod mostními objekty z pohledu technických,
ekonomických  a  právních  aspektů,  které  musí  zohledňovat  správce  komunikací  při  svém
rozhodování.

1. Úvod

Spoluautoři tohoto článku byli v roce 2020 členy řešitelského kolektivu, který na základě
objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR zpracovával metodiku pro výkup pozemků pod
mostními  objekty.  Cílem  metodiky  bylo  sjednocení  přístupu  jednotlivých  útvarů  ŘSD
k problematice pozemků pod mostními objekty, přičemž v metodice měla být zohledněna
právní, ekonomická i technická hlediska. Situace ŘSD resp. situace mostních objektů u
dálnic a silnic I. třídy mají určitá specifika, nicméně lze nalézt určitá zobecnění, která lze
doporučit i ostatním správcům mostních objektů, ať už se jedná o správce silnic II. a III.
třídy či správce místních komunikací. Proto přinášíme shrnutí našich závěrů a doporučení.

 
2. Právní hledisko

Přístup  na  pozemek  v souladu  s právními  předpisy,  ať  už  pro  účely  správy  a  údržby
mostních objektů nebo pro účely přípravy staveb, je v obecné rovině podmíněn existencí
oprávnění ke vstupu na pozemek a k jeho užívání. V základní rovině lze tato oprávnění
získat na základě: 

 smlouvy, 

 zákona nebo 

 rozhodnutí orgánu veřejné moci. 

Potřebná práva lze nabýt ve výjimečných případech např. též na základě dědického práva,
vydržení, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, či příklepu v rámci dražby. Ve
vztahu k řešené problematice se jedná o marginální způsoby nabývání práv.

Zákonné věcné břemeno, které umožňuje vstupovat na pozemky třetích osob za účelem
oprav a údržby, je zakotveno v § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
(dále  jen  „Zákon  o PK“).  V  §  34  odst.  1  Zákona  o  PK  je  zákonné  věcné  břemeno

128



vymezeno k částem pozemních komunikací, pro které se zřizuje silniční ochranné pásmo,
následovně:
„Vlastník,  popřípadě  správce  dálnice,  silnice  a  místní  komunikace  I.  nebo  II.  třídy  je
oprávněn v silničním ochranném pásmu na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstupovat
na  cizí  pozemky,  nebo  na  stavby  na nich  stojící,  za  účelem  oprav,  údržby,  umístění
zásněžek, odstraňování následků nehod a jiných překážek omezujících silniční provoz.“

V § 34 odst. 2 Zákona o PK je zákonné věcné břemeno vymezeno k částem pozemních
komunikací, pro které se nezřizuje silniční ochranné pásmo, následovně:

„Jedná-li se o pozemní komunikaci nebo její část, pro kterou se nezřizuje silniční ochranné
pásmo, platí  toto  ustanovení  [pozn.  ustanovení  § 34 odst.  1  Zákona o PK] pro vstup
vlastníka, popřípadě správce pozemní komunikace na sousední pozemky.“

Jak vyplývá  z citované formulace  zákonného věcného břemene,  dopadá  toto  zákonné
věcné  břemeno  výlučně  na  případy  oprav,  údržby,  umístění  zásněžek,  odstraňování
následků nehod a jiných překážek omezujících silniční provoz. V rámci přípravy výstavby
nových dopravních staveb proto citované zákonné věcné břemeno není možné využít. 

Ustanovení § 1021 Občanského zákoníku stanoví, že vlastník umožní sousedovi vstup na
svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního
pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused však
nahradí vlastníku pozemku škodu tím způsobenou. Na základě tohoto ustanovení vzniká
oprávněné osobě za specifikovaných podmínek (nezbytná údržba či hospodaření, nelze-li
údržbu nebo hospodaření provést jinak, tedy zejména z vlastního pozemku, byť by šlo o
variantu nákladnější, jak uvádí důvodová zpráva k Občanskému zákoníku k ustanovením
§ 1018 až 1022) oprávnění ke vstupu na sousední pozemek v rozsahu a způsobem, které
jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo hospodaření  na  něm.  Jak vyplývá
z rozsudku Nejvyššího soudu sp.  zn.  22 Cdo 3844/2016,  nelze na sousední  pozemek
vstupovat bez předchozího svolení souseda. Pokud soused se vstupem nesouhlasí, má
oprávněná osoba možnost  domáhat se svolení  ke vstupu u soudu,  nebo alternativním
postupem v rámci veřejného práva dle § 141 Stavebního zákona1.

Ustanovení § 1022 Občanského zákoníku stanoví, že nemůže-li se stavba stavět nebo
bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku, má
vlastník právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co je pro tyto
práce  potřebné,  přičemž  této  žádosti  nelze  vyhovět,  převyšuje-li  sousedův  zájem  na
nerušeném užívání pozemku zájem na provedení prací.  Uvedené oprávnění lze stejně
jako v předchozím případě využít jen na základě předchozího svolení souseda.  Pokud
soused  souhlas  odmítne,  nebo  jej  sice  udělí,  ale  stranám  se  nepodaří  sjednat  výši
náhrady, rozhodne o přístupu či o výši náhrady soud na základě návrhu, případně může o
přístupu rozhodnout správní orgán dle § 141 Stavebního zákona.

Dle ustanovení § 132 odst. 2 písm. g) Stavebního zákona je stavební úřad oprávněn ve
veřejném zájmu ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě. Dle ustanovení §
132 odst.  3 písm. a) Stavebního zákona se veřejným zájmem rozumí požadavek, aby
stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu.
Uvedené  oprávnění  je  provedeno  v  §  141  Stavebního  zákona,  který  stanoví,  že  pro

1  PETROV, J. Občanský zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019, s. 1094.

129



vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací,
nezbytných úprav, udržovacích prací a k odstranění stavby nebo zařízení může stavební
úřad uložit těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům či
stavbám na nich, aby umožnili  provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud
mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě.
Z uvedených ustanovení vyplývá, že nedohodne-li se stavebník se sousedem na využití
jeho pozemku či  stavby pro  provedení  stavby,  její  změny  či  udržovacích  prací,  může
stavební úřad uložit vlastníkovi sousedního pozemku či stavby takovou povinnost svým
rozhodnutím.  Nezbytnou podmínkou však je  to,  aby tato povinnost  byla  stanovena ve
veřejném zájmu, stavební úřad je tak povinen odůvodnit, v čem veřejný zájem v dané věci
spatřuje. Vlastníkovi sousední nemovitosti však nelze ukládat žádné jiné povinnosti než
umožnění vstupu. Nelze od něj požadovat, aby například provedl odstranění uložených
věcí, konstrukcí, porostů, materiálu apod. z prostoru, který má být využit pro provedení
prací.2Vlastníkovi  dotčeného  pozemku  nenáleží  za  omezení  jeho  vlastnického  práva
žádná náhrada, je však oprávněn požadovat náhradu škody, kterou mu oprávněný na jeho
pozemku či stavbě způsobil.

Nabytí vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu je možné též na
základě zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) (dále jen „Zákon o vyvlastnění“). Dle § 2 písm. a)
Zákona o vyvlastnění se vyvlastněním rozumí odnětí nebo omezení vlastnického práva
nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení
účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. Dle § 3 odst. 1 Zákona o vyvlastnění
je  vyvlastnění  přípustné  jen  pro  účel  vyvlastnění  stanovený  zvláštním  zákonem a  jen
jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních
práv vyvlastňovaného, přičemž vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku
nebo  stavbě  potřebná  pro  uskutečnění  účelu  vyvlastnění  získat  dohodou  nebo  jiným
způsobem. Dle § 3 odst.  2 Zákona o vyvlastnění lze vyvlastnění v případě umisťování
staveb a jejich změn provést, jen jestliže jsou v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
Dle § 4  odst.  1  Zákona o vyvlastnění  je  možné vyvlastnění  provést  pouze v takovém
rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem.
Z uvedených ustanovení vyplývá celkem šest podmínek vedoucích k vyvlastnění:

1. práva k pozemku potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění nebylo možné získat
dohodou nebo jiným způsobem,

2. vyvlastnění lze provést jen pro účel stanovený zákonem,

3. vyvlastnění lze provést jen ve veřejném zájmu,

4. veřejný  zájem na  vyvlastnění  musí  převážit  nad  zachováním dosavadních  práv
vyvlastňovaného,

5. vyvlastnění je možné jen v nejnutnějším rozsahu,

6. vyvlastnění lze provést, jen je-li v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

3. Ekonomické hledisko

2  MACHAČKOVÁ, J., FIALOVÁ, E., KÝVALOVÁ, M., VÍCHOVÁ, J., HOLENDOVÁ, L., SMÍŠEK, J. Stavební zákon. 3. vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 1018.

130



Obvyklá cena je definována v § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, když dle
zákona účinného od 1.1.2021 definice obvyklé ceny zní:

„Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při
prodejích  stejného,  popřípadě  obdobného  majetku,  nebo  při  poskytování  stejné  nebo
obdobné  služby  v obvyklém  obchodním  styku  v tuzemsku  ke  dni  ocenění.  Přitom  se
zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy
mimořádných  okolností  trhu,  osobních  poměrů  prodávajícího  nebo  kupujícího  ani  vliv
zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí například stav tísně prodávajícího
nebo  kupujícího,  důsledky  přírodních  či  jiných  kalamit.  Osobními  poměry  se  rozumí
zejména  vztahy  majetkové,  rodinné  nebo  jiné  osobní  vztahy  mezi  prodávajícím  a
kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě
vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby
a určí se ze sjednaných cen porovnáním“.

Pro doplnění výše uvedeného je dále uvedena část  závazných pokynů ze strany Min.
financí ČR, a to pouze k ceně obvyklé uvedené v §2 zákona č. 151/1997 Sb.:
„Obvyklá cena se určuje výhradně porovnáním jako statistické vyhodnocení nejčastěji se
vyskytujícího prvku v dané lokalitě, v dané množině skutečně realizovaných cen stejného,
popřípadě  obdobného  majetku  nebo  při  poskytování  stejné  nebo  obdobné  služby  v
obvyklém  obchodním  styku  v  tuzemsku  ke  dni  ocenění  s  vyloučením  mimořádných
okolností trhu. (viz § 2 zákona č.151/1997 Sb. – část definice).
Množina  prvků  musí  být  stanovena  z  cen  za  přiměřený  časový  úsek,  kdy  prodeje
obdobného majetku – srovnatelných nemovitostí v lokalitě již proběhly a nelze pracovat a
používat informace z let jiných nebo zcela jiné lokality. 
Znamená  to,  že  je  nutné,  jako  základní  východisko  pro  stanovení  obvyklé  ceny,  ke
kterému  má  být  ocenění  provedeno,  provést  kvalifikovaný  výběr  vzorků  –  obdobných
majetků,  aby  bylo  dosaženo  potřebné  věrohodnosti  (tzn.  se  statisticky  vyhodnocenou
spolehlivostí). Znamená to, že z pohledu kvantitativní a kvalitativní analýzy vzorků by se
muselo jednat o srovnatelné obdobné nemovité věci v dané lokalitě a čase, způsobilé k
využití se srovnatelným standardem.
Do  statistického  vyhodnocení  obvyklé  ceny  nesmějí  vstupovat  ceny,  ve  kterých  jsou
obsaženy mimořádné okolnosti trhu.
Obvyklá  cena  se  v  praxi  stanovuje  analýzou,  porovnáním  a  je  středním  mediánem
Gaussovy křivky četnosti  statistického vyhodnocení výskytu jednotlivých na relevantním
volném trhu obchodně realizovaných případů.
Gaussova křivka (hustota pravděpodobnosti) je funkcí dvou proměnných: střední hodnoty
a rozptylu. Křivka je symetrická a střední hodnota leží právě pod jejím vrcholem. Symetrie
křivky znamená, že výsledky vychýlené nad i pod střední hodnotu budou vycházet zhruba
stejně často.
Cena obvyklá se určuje z dostatečně vypovídajícího počtu vzorků s menším rozptylem
realizovaných cen, neb zde je menší riziko působení „specifických“ a netržních“ faktorů
realizovaných cen.“

Souhrnně lze  konstatovat,  a  z  uvedeného je  zřejmé,  že  způsob a možnost  stanovení
obvyklé  ceny  umožňuje  pouze  porovnávací  metoda,  v  provedení  dle  příslušných
metodických pravidel jednoznačně vyplývajících z její zákonné definice. Pokud je třeba pro
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porovnání  zavést  např.  korekční  koeficienty  u  vybraných  vzorků  porovnání,  již  jde  o
aplikaci určitého oceňovacího modelu.
Pokud  bude  možno  v  příslušných  lokalitách  zajistit  věrohodné  prodeje  pro  stanovení
prokazatelné  obvyklé  ceny  (minimální  počet  srovnatelných  vzorků),  a  to  ať  již  pro
plánovaný záměr výkupu pozemků dle kupní smlouvy, nebo pro účely výkupu v režimu
zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury,
či pro potřeby ohodnocení věcného břemene/služebnosti, bude stanovena obvyklá cena
ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění. Pakliže však v
souladu  s  vyjádřením  Ministerstva  financí  ČR  a  taktéž  od  1.1.2021  účinnou  změnou
zákona o oceňování majetku není možno stanovit „cenu obvyklou“, bude pro účely výkupu
trvalých záborů navržena „tržní hodnota“ nemovitých věcí – pozemků.

Tržní hodnota nebyla ve znění zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku účinném do
31.12.2020 nijak definována. V roce 2020 však došlo k novelizaci zákona č. 151/1997 Sb.,
o  oceňování  majetku,  přičemž nový zákon č.  237/2020 Sb.,  kterým se mění  zákon č.
151/1997 Sb.,  o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku),  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  další  související  zákony,  byl  vyhlášen  dne
12.5.2020 ve Sbírce zákonů v částce 88, účinnost zákona byla od 1.1.2021.
Dále  jsou  tedy  vzhledem  k  logice  věci  uvedeny  změny  v  příslušném  novém  zákoně
dotýkající se řešené problematiky.
V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní: „(1) Pokud tento zákon nestanoví jiný způsob
oceňování, oceňují se majetek a služba obvyklou cenou.“
Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.
V § 2 odst.  2 se věta první zrušuje,  ve větě poslední se slovo „věci“  nahrazuje slovy
„majetku nebo služby“ a za slovo „se“ se vkládají slova „ze sjednaných cen“.
V § 2 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit,  oceňuje se majetek a
služba tržní hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují
všechny okolnosti, které mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny
musejí být v ocenění uvedeny.
(4) Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná částka, za kterou by
měly  být  majetek  nebo  služba  směněny  ke  dni  ocenění  mezi  ochotným  kupujícím  a
ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem
tržního  odstupu,  po  náležitém  marketingu,  kdy  každá  ze  stran  jednala  informovaně,
uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že
účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a
jednají vzájemně nezávisle.
(5) Určení obvyklé ceny a tržní hodnoty a postup při tomto určení musejí být z ocenění
zřejmé, jejich použití, včetně použitých údajů, musí být odůvodněno a odpovídat druhu
předmětu ocenění, účelu ocenění a dostupnosti objektivních dat využitelných pro ocenění.
Podrobnosti k určení obvyklé ceny a tržní hodnoty stanoví vyhláška.“
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 6 až 9.
V § 2 odst. 7 se slova „nebo mimořádná cena“ nahrazují slovy „mimořádná cena nebo
tržní hodnota“.
V § 9 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „ ; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší
přípustná  zastavěnost  pozemku,  je  stavebním  pozemkem  pouze  část  odpovídající
přípustnému limitu určenému k zastavění“ zrušují.
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Pokud bychom se na tržní hodnotu podívali z pohledu Evropských oceňovacích standardů,
tak dle schválené definice IVSC a TEGoVA je:
„Tržní hodnota - odhadnutá částka, za kterou by byl majetek směněn k datu ocenění mezi
koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím v transakci rovnocenných partnerů
po  náležitém  marketingu,  kdy  každá  ze  stran  jednala  informovaně,  obezřetně  a  bez
nátlaku“.

Tržní hodnota je často zaměňována za obvyklou cenu. Rozdíl oproti obvyklé ceně je v
odhadu realizovatelné ceny na trhu za nabízený majetek (odhad do budoucnosti). Tržní
hodnotu lze spočítat na rozdíl od obvyklé ceny vyhodnocením věcné hodnoty (nákladové
ocenění,  neplatí  však  pro  pozemky),  výnosové  hodnoty  a  ceny  určené  porovnáním s
cenami obdobných věcí (nemovitostí).

Pro  potřeby  jednotné  metodiky  v  případě  výstavby  mostu,  je  vhodné  nejprve  uvést
následující  členění pozemků, které přicházejí  v úvahu buď pro výkup nebo pro případ
zřízení věcného břemene:

Zemědělské
• nezahrnuty  do  územního  plánu  jako  zastavitelné,  tj.  předpoklad  nadále

zemědělského využití,
• zahrnuty do územního plánu jako zastavitelné či  jako zastavitelná rezerva, tj.

určeny k výstavbě.

Stavební
• zastavěné dle § 9 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňovaná majetku,
• nezastavěné dle § 9 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňovaná majetku.

Lesní
předpokladem  není  nelesní  využití  pozemků,  přičemž  v  případě  těchto  pozemků  je
jednoznačně  uvažováno  s  tím,  že  lesní  porost  je  v  rámci  ohodnocení  pozemku  jeho
součástí.

Vodní plocha
předpokladem není jiné využití pozemků.

Ostatní
nejsou stavebními pozemky dle § 9 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňovaná majetku, ale
jsou zahrnuty do platného územního nebo regulačního plánu obce jako pozemky určené k
zastavění, nebo části nezastavěného pozemku, určeného k zastavění vydaným územním
rozhodnutím, ale který nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti.

Možnosti zabezpečení práv k pozemkům potřebných k výstavbě:

Koupě/dohoda  s vlastníkem  -  v  případě  volného  výkupu  pozemku  je  cena  obvyklá,
případně tržní  hodnota pozemku, stanovena znaleckým posudkem nezávislého znalce.
Obdobně pokud jde o zřízení služebnosti.
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V  případě  vyvlastnění  -  dle  §  3  zákona  o  vyvlastnění  se  náhrady  vyvozují  z  výše
majetkové újmy  vyvlastňovaného vzniklé  následkem a v  souvislosti  s  vyvlastněním.  Z
daného ustanovení rovněž vyplývá, že v tomto případě musí výše náhrady vycházet ze
skutečné  majetkové  újmy  vyvlastňovaného,  nikoliv  pouze  z  prospěchu  (užitku)
vyvlastnitele.  Tedy  je  povinností  znalce  (při  zpracování  znaleckého  posudku  o  ceně
věcného břemene) zkoumat případné znehodnocení majetku či pokles intenzity možného
využití dotčené nemovité věci a tuto promítnout do ocenění v patřičném rozsahu. 
 
V případě trvalých záborů - jiné způsoby zabezpečení práv k pozemkům potřebných ke
stavbě,  jako je smlouva o výpůjčce či  nájemní smlouva,  bude pravděpodobně vhodné
použít  pouze výjimečně, a to zřejmě pouze v případech smluvních vztahů s veřejnými
institucemi – SPÚ, ÚZSVM, jiné organizační složky státu, Lesy ČR, obce. V případě těchto
převodů totiž nejsou předpokládány komplikace při budoucím převodu ze státu na kraj či
komplikace  při  realizaci  a  zprovoznění  stavby.   Jiné  způsoby  zabezpečení  práv  k
pozemkům potřebných ke stavbě však na druhou stranu nebudou používány v případech
jiných  vlastníků,  tedy  fyzické  a  právnické  osoby.  Důvodem  je  existence  problému
dočasnosti  uvedených právních titulů,  zvýšené nejistoty  ohledně vlastnického práva ke
stavbě a okamžiku nabytí vlastnického práva, v neposlední řadě existence rizika nabytí
pozemku za  pro  nabyvatele  nevýhodných finančních  podmínek,  pokud bude pozemek
nabýván až po realizaci stavby.

V případě dočasných záborů - v tomto případě je možno řešit buď prostřednictvím smluv o
výpůjčce,  nebo nájemních smluv s cenou stanovenou dle  obecně závazných právních
předpisů.  Výkup dřevin,  a  to  jak mimolesní  zeleně v dočasných záborech,  tak lesního
porostu v dočasných záborech, je možno řešit prostřednictvím kupních smluv na základě
znaleckých posudků s cenou stanovenou dle obecně závazných právních předpisů. 

Nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská
činnost - maximální ceny platí pouze pro pronájmy ve veřejném zájmu, kdy je nájemné
hrazeno ze státního rozpočtu, státního fondu, příspěvkové organizace zřízené organizační
složkou státu, státních finančních aktiv nebo z rezervního fondu organizační složky státu, z
rozpočtu  kraje  nebo obce.  V intencích  Výměru Ministerstva  financí  lze  ujednat,  že  za
užívání předmětu nájmu bude nájemce platit pronajímateli dle Výměru Ministerstva financí
č. 01/2021 ze dne 7.12.2020 roční nájemné ve výši od 22,- Kč/m2/rok v případě obcí do
25.000 obyvatel  včetně,  až  po 134,-  Kč/m2/rok v případě Prahy.  Pro vyloučení  všech
pochybností  pak  jednoznačně  doporučujeme  doplnit  příslušnou  smlouvu  o  nájmu  o
ustanovení,  v  němž smluvní  strany prohlásí,  že  takto  stanovené nájemné považují  za
přiměřené a dostatečné. Nutno podotknout, že výše uvedené nájemné je uvažováno dle
příslušného Výměru MF ČR jako maximální, přičemž v rámci stanoveného maximálního
nájemného je  pronajímatel  povinen při  sjednávání  výše nájemného zohlednit  umístění
pozemku v obci,  jeho vybavení  a  další  určené podmínky podle § 2 odst.  1  zákona o
cenách, a v obcích uvedených pod pořadovým číslem 7. rovněž přihlédnout k velikosti
obce  podle  počtu  obyvatel  trvale  bydlících  na  území  obce  periodicky  zveřejňovaného
Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí ČR platným v době sjednávání cen.

Na základě všech výše uvedených skutečností a informací lze vymezit jednotlivé pozitivní i
negativní aspekty jak pro případ výkupu pozemků (resp. nabytí pozemků do výlučného
vlastnictví), tak pro případ zřízení příslušného věcného břemene.
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Výkup
Kladné aspekty:

• výlučné vlastnictví nemovitosti,
• rychlejší vyřízení procesu přípravy stavby a snadnější plánování,
• bez administrativní zátěže během existence stavby v případě oprav mostního

objektu,
• některé pozemky i dotčené stavbou možno dále pronajímat.

Záporné aspekty:
• vyšší vstupní pořizovací náklady před započetím stavby spojené s nutností

výkupu taktéž částí pozemků nacházejících se v ochranném pásmu,
• náhrady spojené s ušlým ziskem stávajících vlastníků,
• v případě nedohody s vlastníkem pozemku na odkupu dlouhá doba spojená

s stále ještě v ČR značně dlouhým vyvlastňovacím procesem,
• náklady  spojené  s  vlastnictvím  pozemků,  a  to  především  pokud  jde  o

pravidelnou  údržbu  nezastavěné  části  pozemku  a  jeho  zabezpečení  z
hlediska ochrany a zdraví.

Zřízení služebnosti
Kladné aspekty

• v  některých  případech,  a  to  pokud  jde  o  tzv.  zbytkové  pozemky,  menší
potřeba pozemků co do výměry,  jak z hlediska trvalého záboru v případě
umístění  podpěrných konstrukcí  mostu a strpění  mostovky,  tak z hlediska
zajištění přístupu a příjezdu ke stavbě,

• bez nutnosti uvažování nákladů spojených s vlastnictvím pozemku(ů).
Záporné aspekty

• v  mnohých  případech,  a  to  pokud  jde  o  „stavební“  pozemky situované v
zastavěném  území  obce  je  více  než  pravděpodobné,  že  cena  věcného
břemene se bude limitně blížit ceně pozemku v případě výkupu, resp. tuto
cenu i převyšovat,

• náhrady spojené s ušlým ziskem stávajících vlastníků (zahrnuto v ocenění
věcného břemene).

4. Technické hledisko

Při diagnostice mostní konstrukce rozlišujeme provádění prohlídky a průzkumu.

Pod  pojmem prohlídka se  rozumí  nedestruktivní  a  podrobné vizuálně defektoskopické
šetření v místě mostní konstrukce umožňující stanovit současný stav konstrukce.

Způsob zajištění přístupu k prohlídce:
 Mostní  prohlížečka  –  omezení  min.  jednoho  jízdního  pruhu  po  dobu  nutnou

k provedení vizuální prohlídky nosné konstrukce. Interval prohlídek je pravidelný,
dle typu nosné konstrukce a kategorie stavu.

 Prohlídka pod mostní konstrukcí – je třeba zajistit přístup pracovníků, příp. drobné
techniky  (plošina),  tj.  údržba  zeleně  v přilehlém okolí  mostní  konstrukce  (opěry,
pilíře, křídla).
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Obecně lze říci, že u vizuálních prohlídek aktuálního stavu mostní konstrukce je důležitá
především údržba v přilehlém okolí mostní konstrukce, a to z hlediska přístupu pracovníků
a menší techniky. Např. pokud je mostní konstrukce příliš zarostlá zelení (stromy, keře,
nálety,  apod.),  nelze  provádět  prohlídku  s využitím  mostní  prohlížečky,  která  se  pod
zarostlou konstrukci nevejde.

Pod pojmem průzkum se rozumí provedení diagnostických prací, tj. ověření materiálových
vlastností konstrukce na základě informací získaných prohlídkou.

Způsob zajištění přístupu k průzkumu:
1) Mostní  prohlížečka  –  omezení  min.  jednoho  jízdního  pruhu  po  dobu  nutnou

k provedení vizuální prohlídky nosné konstrukce. Interval průzkumu není pravidelný,
dle typu nosné konstrukce a kategorie stavu.

2) Průzkum pod mostní konstrukcí – je třeba zajistit přístup pracovníků, příp. drobné
techniky  (plošina,  vybavení  nutné  pro  provádění  průzkumu),  tj.  údržba  zeleně
v blízkém  okolí  mostní  konstrukce  (opěry,  pilíře,  křídla).  Zajištění  přístupu  ke
konstrukci v půdorysu mostovky.

Obecně lze říci, že i u průzkumu mostní konstrukce je důležitá údržba v přilehlém okolí
mostní  konstrukce.  U většiny  prováděných diagnostických průzkumů je  potřeba zajistit
přístup  ke  konstrukci  v celém půdorysu,  pokud  to  lze,  např.  řeky,  železniční  koridory,
dálnice apod. jsou specifické.

Způsob údržby a rekonstrukce mostní  konstrukce se řídí  životností  jednotlivých dílčích
částí a celků. V případě údržby a rekonstrukce je vhodné mít přístup ke spodní stavbě
v celém půdorysu mostu. Také je nutno v některých případech údržby a rekonstrukce mít
přístupové cesty pod mostní konstrukce. Jednotlivé práce údržby a rekonstrukce by se
měly  provádět  v pravidelných  cyklech,  tj.  5,  10,  15,  20  let  dle  typu  konstrukce  a
konstrukčního detailu. Pravidelnost údržby, tj. periodicita jednotlivých činností souvisejících
s životností mostní konstrukce je prováděna dle příslušných TP-TKP.

Z hlediska vlastnictví pozemku pod mostní konstrukcí, lze pro výšku mostu nad terénem
stanovit následující pravidla zohledňující z technického hlediska údržbu, provoz i opravu:

Mostní  konstrukce  do  5,0  m výšky  nad  terénem –  u  těchto  konstrukcí  z  technického
hlediska není nezbytně nutné vlastnit pozemky v celém průmětu konstrukce. Vlastnictví
pozemků  bychom  v  tomto  případě  doporučili  pouze  pro  konstrukce  předepnuté  a  to
zejména na komunikacích kritické infrastruktury.

Mostní konstrukce do 15,0 m výšky nad terénem - z technického hlediska doporučujeme
vlastnit  pozemky  v  průmětu  mostovky  vždy,  zejména  na  komunikacích  kritické
infrastruktury.  V  ojedinělých  a  specifických  případech  není  vlastnictví  nutné,  avšak  s
přihlédnutím  ke  konstrukčnímu  řešení,  pro  předepnuté  konstrukce  toto  vlastnictví
doporučujeme vždy.

Mostní konstrukce do 25,0 m výšky nad terénem – těchto konstrukcí se již vyskytuje velmi
málo. V těchto případech je třeba situaci individuálně posoudit dle konstrukčního řešení

136



mostu. V závislosti na konstrukčním řešení mostu, bychom předpokládali, že většina prací
údržby a opravy bude prováděna z mostovky. Není proto nutné vlastnit pozemky v celém
půdorysu  mostovky,  avšak  s  přihlédnutím  ke  konstrukčnímu  řešení,  pro  předepnuté
konstrukce toto vlastnictví doporučujeme vždy.

Mostní  konstrukce  nad  25,0  m  výšky  nad  terénem   -  tyto  konstrukce  se  vyskytují
v minimálním  rozsahu.  V  těchto  případech  je  třeba  situaci  individuálně  posoudit  dle
konstrukčního  řešení  mostu.  V  závislosti  na  konstrukčním  řešení  mostu,  bychom
předpokládali, že většina prací údržby a opravy bude prováděna z mostovky. Není proto
nutné  vlastnit  pozemky  v  celém  půdorysu  mostovky,  avšak  s  přihlédnutím  ke
konstrukčnímu řešení, pro předepnuté konstrukce toto vlastnictví doporučujeme vždy.

Pravidelnost údržby souvisí především s životností a „udržitelností“ mostní konstrukce po
dobu plánované životnosti. Některé vybrané práce údržby mostu lze provádět bez nutnosti
přístupu  ke  konstrukci  ze  spodního  líce.  Jsou  to  práce  údržby  z  horního  líce  nosné
konstrukce, jako například:
• Vozovky – průměrný interval četnosti údržby je 13 – 14 let
• Izolace mostovky – průměrný interval četnosti údržby je 10 – 35 let
• Římsy - průměrný interval četnosti údržby je 25 – 35 let
• Mostní závěry - průměrný interval četnosti údržby je cca 30 let

Provádění údržby mostní konstrukce na vozovce vyžaduje dopravní omezení pro dobu
nutnou pro provedení  prací  údržby dle  TKP pro  jednotlivé činnosti.  Jiné práce údržby
vyžadující přístup k mostní konstrukci v celém půdorysu mohou být následující:
• Výměna ložisek - průměrný interval četnosti údržby je 25 – 50 let
• Sanace nosné konstrukce - průměrný interval četnosti údržby je 15 – 35 let
• Sanace spodní stavby - průměrný interval četnosti údržby je 15 – 35 let

Specifikace  servisního  intervalu  sanace  nosné  konstrukce  a  spodní  stavby  mostu  je
závislá  na  technologii  a  kvalitě  provedení,  proto  může  být  u  stejných  typů  mostních
konstrukcí  odlišná.  Rekonstrukce  mostu  jako  celku  bude  vždy  vyžadovat  komplexní
zajištění  přístupu  ke  konstrukci,  včetně  zřízení  staveniště.  Při  rekonstrukci  mostní
konstrukce  bude  také  nutno  zřídit  dopravní  omezení  po  dobu  nezbytně  nutnou  pro
provedení prací.

Požadavek na přístupovou komunikaci  a  zpevnění  pod mostem je  důležitý  zejména v
případě  rekonstrukce,  kdy  je  nutno  zřídit  staveniště  a  umožnit  příjezd  techniky,  např.
výměna ložisek, sanace spodní stavby, sanace horní stavby, apod. Opět se bude jednat o
pravidelné intervaly, tj. 10, 15, 20 a 30 let, dle typu konstrukce a konstrukčního detailu.

Nutnost  zajištění  přístupové  komunikace  pod  mostní  konstrukci  za  účelem  navezení
zařízení pro provádění diagnostických prací, tj. průzkumu, je důležitý zejména u dálničních
objektů, kde nelze bez dopravního omezení pracovat na komunikaci, tj. vyložit zařízení pro
provádění průzkumu a snést jej pod most. Na běžných komunikacích s nižším rychlostním
limitem  lze  s  jednoduchým  dopravním  značením  zastavit  a  vyložit  zařízení  nutné  k
provádění průzkumu, a po té vozidlo odstavit do míst, kde neomezuje dopravu.
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Úprava  plochy  pod  mostním  objektem  by  měla  být  zvolena  vhodně,  vzhledem  k
požadavku  pohybu  pracovníků  a  techniky,  např.  pracovní  plošiny,  apod.  Pokud  bude
úprava plochy pod mostní konstrukcí zvolena „bezúdržbově“, tj. plocha zpevněná štěrkem,
nebudou  kladeny  vyšší  nároky  na  životní  prostředí.  V  případě  nutnosti  zachovat  pod
mostní  konstrukcí  půdu  a  zeleň,  budou  kladeny  nároky  na  její  pravidelnou  údržbu.  Z
hlediska životního prostředí bude nutno uvažovat o likvidaci rostlinného materiálu, např.
kompostování.  Plocha  pod  mostním  objektem by  měla  být  udržována  pravidelně,  dle
ročního období. 

Požadavek správce komunikace nebo vodního toku na přístup pod most  bude kladen
zejména v případě rekonstrukce a opravy komunikace nebo vodního toku. Pokud nebude
bezproblémový přístup zajištěn, může to znamenat významné komplikace při přípravě a
realizaci  investiční  akce.  Rekonstrukce  mostu  většinou  znamená  řešení  značných
stavebně  technických  a  dopravních  problémů.  Potenciální  problém  majetkoprávního
charakteru je možno vhodným postupem investora eliminovat již od počátku.

5. Závěr

Po zvážení ekonomických, právních a technických hledisek lze obecně doporučit vlastnit
pozemky mostní konstrukcí v celém průmětu rozšířeném o manipulační prostor 1,0 m na
vnější  stranu  říms  v  případě  kritické  infrastruktury.  Zejména  u  technicky  složitějších
konstrukcí  a  konstrukcí  náročnějších  na  pravidelnou  údržbu,  tj.  předepnuté  mostní
konstrukce, bychom doporučovali vlastnit plochu v celém půdorysu mostu. Tam kde je toto
vlastnictví problematické, např. městská zástavba, by bylo vhodné zřídit  alespoň věcná
břemena.
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8. REGULÁCIA PARKOVANIA V TRENČÍNE
Ing. Róbert Hartmann

Mesto Trenčín
e-mail:robert.hartmann@trencin.sk

Abstrakt

Podkladom pre vypracovanie prednášky boli vlastné skúsenosti pri tvorbe, spúšťaní
a   prevádzke  regulácie  parkovania  v  Meste  Trenčín.  Súčasťou  sú  aj  plány  na  jeho
rozšírenie v blízkej a vzdialenejšej dobe.    

1. Úvod

Mesto Trenčín má v súčasnosti cca 55 000 obyvateľov rozlohu 82 km2 a cca 150
km miestnych komunikácií v správe mesta.

Na  uliciach  bola  v  prvej  polovici  tohto  desaťročia  situácia  v  statickej  doprave
obdobná  ako  v  iných  mestách  na  Slovensku.  Vozidiel  stále  pribúdalo,  avšak  počet
parkovacích miest sa rokmi nemenil. Ak aj došlo k nejakému nárastu, tak to bolo väčšinou
pri  novostavbách  obchodných centier  alebo  pri  výstavbe developerských  projektov,  čo
však neriešilo potreby statickej dopravy pri budovách postavených v minulom storočí.

Situácia sa vyhrotila tak, že ihriská, trávniky a chodníky prestali slúžiť svojmu účelu
a stali sa z nich sklady osobných automobilov. Vedenie mesta si to začiatkom desaťročia
uvedomilo a začalo pripravovať nie práve populárnu reguláciu.

 
2. Príprava 

2.1. Prieskum

S  prípravou  na  reguláciu  sa  začalo  v  roku  2012.  Úrad  zadal  miestne  znalým
autorizovaným  stavebným  inžinierom  v  oblasti  cestných  stavieb  vypracovať  passport
parkovania,  ktorý  zahŕňal  takmer  celé  územie  mesta,  s  výnimkou  okrajových  častí  s
vidieckym rázom (pričlenené bývalé samostatné obce).

Passport obsahoval:
– počty legálnych vyznačených parkovacích miest
– počty zaparkovaných vozidiel v čase obeda
– počty zaparkovaných vozidiel v neskorých nočných hodinách
– plochy ktoré by v budúcnosti mohli byť použité na výstavbu nových parkovísk

Tvorba passportu trvala 3 mesiace.

2.2. Politické rozhodnutie alebo odvaha

Na samotné rozhodnutie o spustení regulácie parkovania v  akomkoľvek meste je
potrebná politická odvaha. Tú vtedajšie viac-menej jednofarebné mestské zastupiteľstvo
nemalo, a tak sa celý proces prípravy pozastavil až do nasledujúcich komunálnych volieb
koncom roka 2014. Nové mestské zastupiteľstvo tvorené  takmer výhradne nezávislými
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kandidátmi stále sa zhoršujúcu situáciu v statickej doprave riešiť chcelo. A tak dalo pri
tvorbe obecného rozpočtu zelenú ďalším prípravám.

2.3. Projekty

V polovici roku 2015 sa opäť stretol team, ktorý pripravoval passport parkovacích
plôch, doplnený o zástupcov mesta a dopravného inžiniera z policajného zboru SR.

Dopravní projektanti dostali úlohu do 3 mesiacov vypracovať projekty vodorovného
a zvislého dopravného značenia na jestvujúcich uliciach, parkoviskách a nevyužívaných
spevnených plochách vo vlastníctve mesta. Cieľom bolo maximalizovať počet parkovacích
miest  v  širšom  a  užšom  centre  mesta,  a  dosiahnuť  taký  počet  parkovacích  miest  v
obytných zónach a na sídliskách, aby v zmysle dopravných prieskumov z roku 2012 mali
kde zaparkovať všetky osobné vozidlá v ktoromkoľvek čase.

Návrhy spočívali zväčša z dvoch myšlienok:
– vyznačenie pozdĺžnych alebo šikmých boxov na úkor zjednosmerňovania ulíc
– reorganizácia  existujúcich  plôch  –  zvýšenie  počtu  miest  na  úkor  pohodlia  pri

parkovaní

V užšom i širšom centre, ako aj na sídliskách postavených v 50-tych, 60-tych a 70-
tych rokoch minulého storočia sa úlohu projektantom podarilo splniť. Na novších sídliskách
bolo  potrebné  zrealizovať  rozšírenie  a  dostavbu  parkovacích  plôch.  Polícia  preto  po
dôsledných terénnych prieskumoch odsúhlasila pre prvú vlnu regulácie len tie projekty,
kde bolo zadanie splnené.

Po prebehnutí legislatívneho procesu, začal prebiehať proces politický - obhliadky s
obecnými poslancami, vysvetľovanie pred komisiami a výbormi, až napokon v lete roku
2016  prijalo  mestské  zastupiteľstvo  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.10/2016  o
dočasnom  parkovaní  motorových  vozidiel  na  vymedzených  úsekoch  miestnych
komunikácií, ktorým sa určili podmienky pre platené parkovanie.

2.4. Problémy pri realizácii v slovenských reáliách

Hneď po prijatí mestského zákona sa rozbehli práce v teréne. Začalo sa realizovať
dopravné  značenie.  Verejné  obstarávanie  vyhrala  spoločnosť  s  najnižšou  cenovou
ponukou – a ako to u nás chodí, asi aj s najnižším pracovným výkonom.

Nebyť takmer ideálnych poveternostných podmienok, a obetavosti zamestnankýň
mestského úradu, ktoré nad pracovníkmi víťaza verejného obstarávania stáli od rána do
večera, tak sa práce do požadovaného termínu nestihnú ukončiť. 

Mesto  v  spolupráci  s  políciou  počas  vyznačovania  dopravného  značenia  zistilo
nedostatky v projektových dokumentáciách, spôsobených zväčša nepresným geodetickým
zameraním. V stiesnených miestach a križovatkách sa priebežne vykonávali  skúšobné
jazdy hasičskou technikou. Napriek tomu, že boli  dodržané ustanovenia STN 73 6110,
STN 73 6102 či STN 73 6056 našli sa miesta, kde hasičská technika neprešla. Bolo preto
potrebné niektoré časti projektov prepracovať.

Samozrejme nové dopravné značenie si všimli i obyvatelia mesta, ktorí sa začali
organizovať,  spisovali  petície,  premeriavali  vykonané  práce  (čím  dokonale  nahradili
stavebný dozor), podávali sťažnosti na úrady a ponosovali sa na sociálnych sieťach či v
masovokomunikačných prostriedkoch. Zvýšil sa odvoz odpadu, pretože ľudia vypratávali
garáže, ktoré roky používali ako sklady. Firmy upratovali dvory, aby umožnili parkovanie
zamestnancom.  Vlastníci  rodinných  domov  budovali  nové  vjazdy  alebo  osádzali
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automatické  brány  pre  zjednodušenie  vjazdu  na  pozemok.  Všetko  to  vyvrcholilo
demonštráciou  pred  budovou  mestského  úradu  v  Trenčíne  počas  mestského
zastupiteľstva 7 dní po spustení regulácie.

2.5. Deň po...

15.3.2017  vstúpila  do  platnosti  regulácia  parkovania.  Niektoré  ulice  pripomínali
mestá duchov v Arizone. Autá zmizli – nevedno kam.

Samozrejme  situácia  sa  po  niekoľkých  týždňoch  znormalizovala,  ale  ulice  boli
prejazdné a takmer vždy bolo kde zaparkovať.

3. Regulácia

3.1. Dôvody

Dôvodov prečo regulovať parkovanie je niekoľko:
– verejný priestor je nás všetkých, nepatrí autám
– preferencia obyvateľov mesta - rezidentov, platcov obecných daní.
– bezpečnosť dopravy
– spomalenie nárastu počtu osobných vozidiel (medziročne je to v okrese Trenčín

4 %  - zdroj OR PZ 2017-2018)

3.2. Zásady

Zásady, ktoré sme uplatnili:
– Parkovanie prevádzkuje mesto – zisk ide do mestského rozpočtu
– Parkovacia karta je virtuálna – tvorí ju zápis EČV v elektronickej databáze
– Parkovacia karta pre rezidentov sa vydáva na byt
– Cena rezidentskej parkovacej karty na prvé vozidlo je „ľudová“ 
– Cena pre druhé, a ďalšie vozidlá sa zvyšuje exponenciálne
– Parkovacie  karty  nepredávame  na  vozidlá  ktorých  dĺžka  presahuje  5,3m  –

odstránenie dlhodobého parkovania dodávok zo sídlisk
– Cena jednorazového parkovného sa znižuje so vzdialenosťou od centra
– 30% zisku, a od roku 2020 50% zisku z parkovného, ide na udržateľnú mobilitu

– cyklisti, chodci
– Zľavy na jednorazové parkovanie v centre pre rezidentov na prvú hodinu
– Zľavy na parkovacie karty pre vozidlá s hybridným a elektrickým pohonom

3.3. Princíp

Mesto je rozdelené na pásma. Parkovacie karty sa predávajú na jednotlivé pásma
alebo na kombináciu pásiem (s výnimkou centrálnych), pričom takéto karty sú drahšie.

Mestský úrad predáva obyvateľom s trvalým pobytom v meste rezidentské karty,
právnickým osobám a mimomestským obyvateľom karty abonentské, ktorých cena je ale
niekoľkonásobne vyššia.

Parkoviská v  jednotlivých pásmach okrem centrálnych (A a B)  sú rozdelené na
rezidentské  a  dlhodobé.  Na  rezidentských  parkoviskách  sú  zvýhodnení  rezidenti  a  sú
spoplatnené  aj  v  noci.  Dlhodobé  parkoviská  sú  umiestnené  na  menej  lukratívnych
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plochách a sú  spoplatnené od 8:00 do 16:00.  Cez deň primárne slúžia  pre dlhodobé
parkovanie abonentov a v noci ich využívajú zdarma obyvatelia, ktorí nie sú ochotní platiť.
Toto rozdelenie presunulo časť vozidiel zo sídlisk a z miest pred úradmi a kanceláriami
tam, kde takmer nikomu neprekážajú.

Ľudia bez parkovacej karty musia platiť jednorazové parkovné, ktorého výška klesá
so vzdialenosťou od centra  - od 2 Eur / h v pásme A, po 30 centov / h v okrajových
pásmach

Obr.1: Pásma v meste Trenčín

3.4. Systém

Kľúčovým  rozoznávacím  prvkom  je  EČV  (evidenčné  číslo  vozidla).  Systém  je
riadený z centrálneho serveru kde je uložená databáza parkovacích kariet  a databáza
jednorazových platieb parkovného.

Parkovacie karty (ročné resp. 3-mesačné) je potrebné zakúpiť na mestskom úrade
po predložení technického a občianskeho preukazu. Predlžovať parkovacie karty je možné
aj on-line.

Jednorazové parkovné je možné zaplatiť:
– v parkovacom automate hotovosťou alebo platobnou kartou
– cez SMS na celoslovenské číslo 2200
– cez internet na webovej stránke, v príprave je platba cez aplikáciu

Riadiaci  software komunikuje so servermi správcu automatov,  prevádzkovateľom
SMS mikro platieb a prevádzkovateľom webových stránok. Preto je jednotlivé spôsoby
platby možné kombinovať a predlžovať si parkovné rôznymi spôsobmi.

143



Kontrola  mestskou  políciou  prebieha  skenovaním  EČV  a  porovnávaním  s
databázou  na  centrálnom  serveri.  Kontrola  prebieha  pomocou  smartfónov  alebo
skenovacieho vozidla.

Obr.2: Systém platenia a kontorli

3.5. Výsledky

● Ochrana rezidentov
- cca 4500 vydaných kariet – 89% rezidentsakých, 11% abonentských

● Obsadenosť
- pokles v zmiešaných oblastiach s administratívou na 60-80%
- v centre mesta sme vďaka regulácii mohli zrušiť časť uvoľnených parkovacích
miest a získané plochy využiť na vyznačenie cyklotrás
- pokles na sídliskách na 80 – 95%

● Verejná doprava
- zastavenie poklesu cestujúcich v MHD a PAD z -3% na +1% ročne

● Bezpečnosť
- ulice sú prejazdné a umožňujú rýchly zásah záchranných zložiek

● Financie
- tržby v rokoch 2017 – 2019: 2 400 000 Eur
- 30% použitých na udržateľnú mobilitu – cyklisti chodci
- investície do statickej dopravy 2017 – 2019: 6 400 000 Eur

4. Plány na tento rok

Mesto v tomto roku plánuje rozšírenie zóny s regulovaným parkovaním na sídliská
vybudované v 80-tych rokoch 20 storočia - sídlisko Sihoť III a IV a sídlisko Juh, kde spolu
žije okolo 20 000 obyvateľov.
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Spustenie  regulácie  bolo  už  2x  odložené.  Prvý  krát  to  bolo  pre  obštrukcie,  na
Slovensku neslávne známeho, Združenia bytových samospráv Petržalka. Druhý krát pre
mimoriadne opatrenia zavedené v súvislosti s ochorením COVID-19

Za 2 roky bolo v týchto oblastiach vybudovaných cez 700 parkovacích miest, čím
bola splnená požiadavka, aby malo každé osobné motorové vozidlo spárované parkovacie
miesto. Každoročným sčítaním však bolo zistené, že na 100 vybudovaných parkovacích
miest pribudlo za 2 roky cca 80 osobných vozidiel.  Preto je nutné reguláciu spustiť čo
najrýchlejšie, a spomaliť tak ďalší nárast vozidiel.

5. Budúcnosť a záver

Už teraz projekčne pripravujeme rozšírenie zóny s regulovaným státím do ďalších
častí mesta. Kvôli vysokému nárastu osobných vozidiel je reguláciu potrebné zaviesť čo
najskôr. Cieľom je zregulovať celé mesto s výnimkou bývalých samostatných obcí, ktoré
majú vidiecky ráz. Za ideálnych podmienok by sa to mohlo podariť do 4 rokov.

Na  to  aby  celý  systém  fungoval  sa  musia  vybudovať  záchytné  parkoviská  na
okrajoch mesta a pri sídliskách, na ktorých by sa nemalo vyberať parkovné. V súčasnosti
je v meste jedno záchytné parkovisko -  v centre mesta. Jedno sa spustí  s reguláciou
sídliska Juh. Ďalšie sa projekčne pripravuje pri železničnej stanici Trenčín – Zlatovce a v
dlhodobých plánoch sú ďalšie dve.

Na  záchytné  parkoviská  musí  nadväzovať  sieť  cyklotrás  spájajúcich  jednotlivé
mestské časti.  Cyklistická infraštruktúra ktorá je stále vo výstavbe sa kofinancuje aj zo
zdrojov pochádzajúcich z regulácie parkovania. Podmienkou bude aj pretrasovanie liniek
MHD,  aby  boli  záchytné  parkoviská  obsluhované  dostatočným  počtom  spojov,  a  tiež
fungujúci bikesharing.

Literatúra/zdroje
(1) Obrázky poskytol Patrik Žák B.S.B.A
(2) Informácie boli čerpané z interných materiálov Mesta Trenčín

Poďakovanie
Ing. Iveta Marčeková – koordinátorka tímu tvorcov parkovacieho systému mesta Trenčín
Patrik Žák B.S.B.A – viceprimátor mesta Trenčín

DODATOK:  COVID-19

V súvislosti  s  ochorením COVID-19  bola  v  SR  vyhlásená  mimoriadna  situácia.
Mestské  zastupiteľstvo  preto  prijalo  solidárne  opatrenie,  a  dočasne  zrušilo  platenie
parkovného na území celého mesta. Takto to vyzeralo ráno v centre mesta s odstupom 2
týždňov  –  t.j.  počas  platenia  a  po  jeho  dočasnom  zrušení  (medzičasom  prebehlo
preznačenie ulice):
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Obr.3,4 : Palackého ulica v Trenčíne počas platenia a po jeho dočasnom zrušení.
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9. Zdieľaná pešia a cyklistická doprava
SZSI – Slovenský zväz stavebných inžinierov

A.Kollárová, A. Mitske, O. Mošovský
e-mail: a.r.kollarova@gmail.com arnemitske@gmail.com oto.mosovsky@gmail.com

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá problematikou možných spoločných trás pre chodcov a cyklistov.
Táto  sa  v poslednom  období  stáva  významnou  zložkou  návrhov  riešenia  rozvoja
infraštruktúry cyklistickej dopravy v kontexte so snahami o  ekologizáciu osobnej dopravy
v našich sídlach. 
Nie  je  jeho  cieľom  popisovať  známe  legislatívne  zakotvené  zásady  a  postupy
navrhovania,  projektovania  a využívania  verejného  dopravného  priestoru  spoločne
zdieľaného chodcami a cyklistami. Skôr na príklade vybudovanej cyklotrasy v Piešťanoch
poukazuje na názorový posun projektanta alebo obstarávateľa dokumentácie v priebehu
času od vypracovania štúdie po projekt pre stavebné povolenie a jeho realizáciu. 
(1) Úvod

Piešťany – okresné,  ale hlavne kúpeľné mesto leží  na pravom brehu rieky Váh
v strednej časti Dolnovážskej nivy. V súčasnosti má 28 tisíc obyvateľov. Obyvatelia mesta
používajú  bicykel  „od  nepamäti“,  ak  si  majú  zvoliť  spôsob  prepravy  medzi  chôdzou
a bicyklom,  častejšie  uprednostnia  bicykel.  Prakticky  voľný  pohyb  cyklistov  po
komunikáciách začal byť problémom v 90-tych rokoch 20. storočia, keď si cyklisti a autá
začali zavadzať. 

Pre  Piešťany  je  tradične  charakteristická  a v súčasnosti  stále  vysoká  cyklistická
doprava všedného dňa. Podstatnú časť ciest za prácou, vybavenosťou, do škôl i v rámci
voľnočasových  aktivít  prevažná  časť  obyvateľstva  realizuje  na  bicykli  po  existujúcich
komunikáciách a chodníkoch.  Významný podiel  v týchto prepravných vzťahoch zaujíma
vzťah k terminálom verejnej osobnej dopravy. Mesto Piešťany pociťovalo tento problém
a v roku  2000  zadalo  vypracovať  štúdiu  vedenia  cyklistických  trás  z Prednádražia  do
centrálnej mestskej zóny.
(2) Teoretické východiská

Na základe dlhodobých poznatkov, skúseností  a bežnej praxe  vznikli  a vznikajú
rôzne  metodické  a  legislatívne  opatrenia,  usmerňujúce  budovanie  trás  pre  cyklistov
v rôznych väzbách na ostatnú dopravu. Odpoveď na otázku:“ Kam s nimi?“ treba  začať
príslušnými komplexnými prieskumami a následným  celoplošným urbanisticko-dopravným
riešením všetkej dopravy, vrátane cyklistickej a pešej. Pri súčasných tlakoch na riešenia
„smart“ dopravy a možnej finančnej podpore takýchto projektov dochádza k urýchleniu ich
tvorby cez doplnky a zmeny územných plánov a k riešeniu  na úrovni jednostupňových
monofunkčných návrhov ako cyklistických tak aj peších a spoločných trás, a to často bez
overenia ich možného fungovania  z hľadiska bezpečnosti všetkých účastníkov premávky,
či ich  doriešenia v priechodoch a v križovatkách. Rozhodujúce pritom pre posúdenie voľby
priestoru  pre  cyklistov  v kontexte  celého  dopravného  priestoru  je  identifikácia
nebezpečenstiev,  vyvolaných  automobilovou dopravou,  ktorým sú  vystavení  cyklisti  na
ceste a chodcov cyklistami na chodníku. 

Chodci chcú, aby mohli využívať chodník podľa možnosti bez kolízií s dopravou.
Súčasťou dopravy sú nielen motorové vozidlá, ale aj bicykle. Bicykle sa pohybujú štyri- až
päťkrát rýchlejšie ako chodci. Hoci cyklisti sami sú zraniteľní, predstavujú zdroj veľkého
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nebezpečenstva pre chodcov. Chodníky, samostatné alebo vedené popri komunikáciách
v cestnom priestore, už tradične boli a doteraz  sú u nás väčšinou vyhradené chodcom.
Zaberajú si ich  cez „zvykové právo“, ale zvyčajne tiež tolerujú na nich aj tradične pomaly a
ohľaduplne jazdiacich cyklistov. Oceňovaná kvalita takýchto chodníkov, nehľadiac na ich
ďalšie,  aj  problematické  nepostačujúce  technické  parametre,  spočíva  u  chodcov  aj
v absencii  nebezpečenstva  vyplývajúceho  z inej  dopravy, z  existujúcej   voľnosti
neobmedzeného  pohybu  rôznymi  smermi,  ktorý  chodníky  poskytujú,  zo  slobody
zastavenia sa. Pri hľadaní riešenia tohto problému je teda možné uvažovať s povolením
využívať menej frekventované chodníky chodcami aj cyklistom.

Cyklisti  chcú zvyčajne jazdiť  rýchlo,  bezpečne a príjemne.  Čo sa  týka  rýchlosti,
nachádzajú sa medzi motorovou dopravou a chodcami. Nebezpečenstvá, ktoré na nich
číhajú a vážnosť zranení v prípade nehody sú, naopak, podobné tým u chodcov. Dôležité
je, že cyklisti  môžu  ísť rýchlo, ale zároveň  disponovať, keď je premávka hustá alebo
rýchla,  pre  nich  vymedzeným  priestorom,  rešpektovaným  motoristickými  účastníkmi,
v ktorom sa musia aj cítiť v bezpečí. Bezpečnosť, najmä pri ceste zo školy, musí mať na
pamäti  tých  zraniteľnejších,  v danom  prípade  deti.  Úzke  a veľmi  frekventované  ulice,
najmä keď ide o zvýšené percento ťažkých nákladných aut, alebo prudké stúpania, sú zle
prispôsobené  detským  cyklistom  ako  účastníkom  premávky.  Tým  by  sa  malo  byť
umožnené  vyhýbať sa im a vyhľadávať trasy, mimo zón  so silnou premávkou alebo im
dovoliť jazdiť v súbehu s chodcami. 

Možnosti  zabezpečiť  koexistenciu  motorovej  a  cyklistickej  dopravy  na  vozovke
musia mať prednosť pred sprístupnením chodníka bicyklom. Bolo by chybou vyvolať týmto
nárast rýchlostí motorovej dopravy na úkor atraktívnosti a bezpečnosti pešej a cyklistickej
dopravy v predmetnom úseku. Ak sa počíta so sprístupnením chodníka cyklistom, musí
byť vždy vzatý do úvahy dostatočný priestor, zachovanie sprievodnej zelene a podmienky
bezpečnosti. Otvorenie chodníkov cyklistom musí preto zostať veľmi obmedzené. Najmä
v lokalite,  kde  môžu  byť   rôznymi  opatreniami  cyklisti  aj  vo  vozovke  zvýhodňovaní.
Riešenie problémov, ktoré by spočívali v hľadaní za každú cenu oddelenia motorizovanej a
nemotorizovanej dopravy, a ktoré by išlo výlučne na úkor najzraniteľnejších účastníkov,
ktorými sú jednoznačne chodci, musí byť zamietnuté.
(3) Štúdia

Štúdia neriešila výber jedinej trasy pre cyklistov, ako bolo dovtedy zvykom, ale išlo
o celoplošné pokrytie  územia vyhovujúcimi  cyklistickými  prepojeniami  zdrojov  (bývanie)
a cieľov (zamestnanie, škola, šport, väzba na verejnú osobnú dopravu a pod.). Súčasťou
štúdie bol aj rozvoj sprievodnej cyklistickej infraštruktúry vrátane veľkoplošných parkovísk
a cyklocentra  priestore železničnej a autobusovej stanice. 

Štúdia  vychádzala  z platnej  územnoplánovacej  dokumentácie  a vlastného
prieskumu cyklodopravy, najmä najexponovanejšieho priestoru prednádražia. Prieskum sa
uskutočnil  od  apríla  do  septembra  2000  v štyroch  lokalitách  v rôznych  dňoch  týždňa,
v rôznych časoch a v rôznych klimatických podmienkach. 
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Obr.1:Predstaničný priestor v Piešťanoch – rok 2000
Prieskum dokumentoval  výrazný  objem cyklistickej  dopravy  v predstaničnom priestore,
pričom  maximálne  množstvá  zaparkovaných  bicyklov  sa  pohybovali  od  120  do  150
bicyklov. Zároveň prieskum preukázal absolútnu absenciu cyklistickej infraštruktúry. 
(4) Navrhované riešenie

Prioritou  návrhu bolo  celoplošné riešenie  dopravnej  obsluhy územia  cyklistickou
dopravou ako rovnocennej súčasti ostatných druhov dopráv a zrovnoprávnenie cyklistov
s motoristami v súlade s priestorovými možnosťami územia. Obsahom zadania štúdie bolo
iba  riešenie  cyklistických  trás  spájajúcich  predstaničný  priestor  s hranicou  centrálnej
mestskej  zóny.  Pre  dosiahnutie  komplexnosti  riešenia  bol  naviac  variantne  študovaný
predstaničný priestor z hľadiska dopravného riešenia a vytvorenia cyklocentra s príslušnou
vybavenosťou zodpovedajúcou významu lokality.  
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Obr.2:Návrh cyklotrás v štúdii – rok 2000
Cyklotrasa A – Dopravná -Vrbovská
Trasa  prechádza  medzi  významnými  dopravnými  zariadeniami  –  železničnou  traťou
a základňou autobusovej dopravy v Piešťanoch. Komunikácia má veľkorysú šírku 10,5 m
a je málo zaťažená automobilovou dopravou. V celej  dĺžke komunikácie boli  navrhnuté
samostatné jazdné pruhy pre cyklistov so šírkou 1,5 m a jazdné pruhy pre automobilovú
dopravu šírky 3,5 m. 

Cyklotrasa B – Staničná ulica
Najkratšie spojenie železničnej stanice s centrálnou mestskou zónou je prostredníctvom
Staničnej ulice. Je to štvorpruhová smerovo rozdelená komunikácia so šírkou jazdných
pruhov 3,0 m. Navrhované riešenie vytvorilo v každom smere cyklistický pruh šírky 1,2 m,
jazdný pruh pre automobilovú dopravu šírky 3,0 m a parkovací  pruh so šírkou 1,8 m.
Okrem samostatného cyklistického pruhu sa riešila aj potreba parkovacích stání v danom
priestore. 
Cyklotrasa C – Trieda Andreja Hlinku
Trieda  Andreja  Hlinku  je  hlavná  komunikačná  os  sídliska  Prednádražie.  Sú  po  nej
smerované linky diaľkovej, prímestskej a mestskej autobusovej dopravy. Komunikácia je
štvorpruhová, smerovo rozdelená,  s jazdnými pruhmi 2x3,5 m a obojstrannými chodníkmi
šírky 2,0 m. Navrhnuté bolo variantné riešenie v priečnom profile 

 Spoločný jazdný pruh pre cyklistov a autobusovú dopravu 3,5 m + jazdný pruh pre
ostatnú automobilovú dopravu 3,5 m.

 Parkovací  pruh  2,0  m  +  jazdný  pruh  pre  cyklistov  1,5  m  +  jazdný  pruh  pre
automobilovú dopravu 3,5 m. 
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 Jazdný pruh pre cyklistov 1,5 m + jazdný pruh pre automobilovú dopravu 3,5 m +
parkovací pruh 2,0 m.

Odporúčané riešenie bolo s vyhradeným BUS pruhom spoločným aj pre cyklistov.

Obr.3:Navrhované usporiadanie priečneho profilu Triedy A. Hlinku
Cyklotrasa D Železničná – Mojmírova
Obojsmerná komunikácia so šírkou 6,0 m a obojstrannými chodníkmi so šírkou max. 1,5
m. Šírkové usporiadanie neumožňovalo vytvoriť samostatné jazdné pruhy pre cyklistov,
vzhľadom  na  význam  komunikácie  a jej  dopravné  zaťaženie  to  nebolo  ani  potrebné.
Navrhnuté  bolo  zdieľanie  automobilovej  a cyklistickej  dopravy  a upokojenie  dopravy
vybudovaním dopravných prahov. 
Na  žiadnej  z navrhovaných  cyklotrás  nebola  navrhovaná  spoločná  trasa  pre  chodcov
a cyklistov. 
Riešenie predstaničného priestoru
Dynamická automobilová doprava, verejná autobusová doprava a silná cyklistická doprava
na relatívne malej prevádzkovo neusporiadanej ploche predstaničného priestoru zvyšuje
celkový dopravný chaos a potenciálnu nehodovosť. To je negatívna vizitka pre kúpeľné
mesto,  preto  sa  autori  štúdie  podujali  posúdiť  naviac  predstaničný  priestor
z prevádzkového hľadiska. Priestor bol študovaný v troch variantoch:
Variant „bez stavebných úprav“ rešpektuje súčasný stav bez stavebných úprav, zlepšenie
navrhuje  organizačnými  úpravami  dopravným  značením  a to  v prospech  parkovania
bicyklov a automobilov. Pohyb cyklistov nadväzuje na navrhnuté cyklistické trasy v časti
Prednádražie – centrálna mestská zóna.
Variant  „Rondel“ vychádza  z jestvujúceho  usporiadania  úpravy  prednádražnej  zelene
v tvare kruhu. Tento kvetinový kruh je jadrom okružnej križovatky s dvomi jazdnými pruhmi
– vonkajší má slúžiť pre autobusy a cyklistov, vnútorný pre ostatnú automobilovú dopravu.
Parkovanie bicyklov bolo navrhnuté kryté pri autobusovej zastávke.
Variant „križovatka T“ predstavuje výlučne dopravné riešenie s dôrazom na automobilovú
dopravu. Priestor je maximálne využitý na parkovanie automobilov a bicyklov. 
Ako najvhodnejšie riešenie v danom čase bolo riešenie s rondelom, ktoré proporcionálne
poskytlo plochu všetkým tam sa vyskytujúcim dopravným módom. 
Cyklocentrum.  V rámci  riešenia  predstaničného  priestoru  bolo  navrhované  „Informačné
a prevádzkové  centrum  prímestskej  autobusovej  dopravy  a cyklocentrum“.   Časť
informačného  a prevádzkového  centra  prímestskej  autobusovej  dopravy  nebola
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špecifikovaná  a ponechala  sa  na  riešenie  požiadaviel  mesta  a dopravcu.  V časti
cyklocentra sa navrhovali funkcie ako základné funkcie
• Informačná kancelária a poskytovanie informačných materiálov
• Úschovňa bicyklov a batožiny
• Požičovňa, prípadne predajňa bicyklov a náhradných dielcov 
• Základný servis bicyklov
• Sociálne a hygienické zariadenia pre zamestnancov a cyklistov
• Bufet s primeraným konzumným priestorom.

(5) Realizácia
Ak sa pozrieme na realizáciu navrhovaných riešení v štúdii Prednádražie – centrálna

mestská zóna v Piešťanoch, upadneme do hlbokých depresií. Od vypracovania štúdie do
dnešných dní uplynulo už celých 20 rokov. To je jedna generácia cyklistov, ktorí  mohli
navrhnuté cyklotrasy bezpečne využívať. 

Nemožno  však  tvrdiť,  že  sa  neurobilo  celkom nič.  V roku  2006  bola  vypracovaná
dokumentácia pre stavebné povolenie Cyklistickej trasy Dopravná – Sasinkova, čo je časť
Trasy C – Trieda A.  Hlinku z nami  uvádzanej  štúdie.  Tento počin nedospel  k realizácii
a v roku  2017  bol  vypracovaný  nový  projekt  pre  stavebné  povolenie  na  ten  istý  úsek
cyklotrasy a prakticky s tým istým riešením ako predchádzajúca dokumentácia s termínom
realizácie december 2019. 

Jestvujúci  obojstranný chodník šírky 2,0 m je rozšírený na 3,0 m a vždy po pravej
strane komunikácie je jednosmerný pruh pre cyklistov šírky 1,5 m a obojsmerný chodník
rovnako šírky 1,5 m. Pre automobilovú dopravu je ponechaný v každom smere dopravný
pás 2 x 3,5 m. 

Projekt pre stavebné povolenie a realizácia sa líšia od riešenia v štúdii  v zásadnom
nazeraní  na  cyklistickú  a pešiu  dopravu,  teda  na  najzraniteľnejších  účastníkov  cestnej
premávky. Kým v štúdii boli chodci vždy oddelení od dynamickej dopravy a cyklistom bol
poskytnutý  priestor  na  úkor  automobilovej  dopravy,  realizácia  preferuje  automobilovú
dopravu a umiestňuje cyklistov a chodcov do jedného dopravného pásu. 

Ďalší závažný nedostatok realizácie je ten, že rieši vlastne iba trasu v priamej a nemá
„začiatok ani koniec“.  Cyklista je vrhnutý do križovatky, ktorá nie je nijakým spôsobom
organizovaná  a z relatívne  bezpečného  priestoru  cyklotrasy  vchádza  do  konfliktného
stiesneného priestoru s automobilovou dopravou. 
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Obr.4 Riešenie cyklotrasy v Projekte pre stavebné povolenie – rok 2017:

(6) Záver
Cieľom tohto  príspevku  bolo  poukázať  na  problematiku  vývoja  riešení  cyklistickej  dopravy

v priebehu  času.  I v ranom  období  riešenia  cyklistickej  problematiky  mali  dopravní  inžinieri
dostatok  znalostí,  ako  kvalitne  riešiť  cyklistickú  dopravu  a preferovať  cyklistov  v dopravnom
priestore.  I keď niekedy im chýbali  skúsenosti,  snažili  sa riešiť  nastolené problémy komplexne
v kontexte  riešeného  priestoru  nezanedbajúc  žiadny  z módov  dopravy.  Žiaľ,  i dnes,  aj  po
dvadsiatych rokoch vidíme, že riešenia nespejú k udržateľnej mobilite. Poznatky a nové riešenia sa
vyvíjajú  a zdokonaľujú,  ich  uplatňovanie  je  skôr  sporadické  zo  strany  cyklistických  iniciatív
a chýbajú  domáce dopravno-inžinierske  analýzy  a z nich  vyplývajúce  riešenia.  Je  to  naliehavá
úloha posunúť odbornú úroveň s cieľom jej aplikácie v miestnej samospráve a verejnej správe.
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