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Mezinárodní seminář

XXII. Dopravně - inženýrské dnyMikulov 25. - 26. května 2022

„Chytrá řešení pro zvýšení bezpečnostia komfortu v dopravě“
Využití dopravně inženýrských přístupů a provozních zkušeností pro novédopravní projekty.

Seminář se koná pod záštitou :
Ing. Petra Mondscheina, Ph.D. Ing. Luďka Borového Ing. Jána Šedivého, CSc.předsedy České silniční společnosti generálního ředitele společnosti predsedy Slovenskej cestnej spoločnostiBrněnské komunikace a.s.

Ing. Miloše Havránkagenerálního ředitele Dopravního podniku města Brna, a.s.
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Yunex Traffic je celosvětovým lídrem v oblasti inteligentních dopravníchsystémů a nabízí komplexní portfolio řešení pro adaptivní řízení a správudopravy, automatizaci dálnic a tunelů, jakož i inteligentní řešení pro V2X amýtné systémy.
Naším cílem je bezpečnější, efektivnější a udržitelnější mobilita osob a věcí. SpolečnostYunex Traffic vyvíjí inovativní ekosystémy a dopravní řešení pro chytrá města.Kombinujeme svobodu pohybu s omezeným prostorem, autonomii s bezpečností, klimatickécíle s tvorbou hodnot a kvalitu života s digitálním pokrokem. Yunex Traffic má 3100zaměstnanců v 58 zemích a obchodně působí ve více než 40 zemích světa.
Naše řešení inteligentní mobility jsou v současné době používána ve městech v ČR ale i pocelém světě, včetně Dubaje, Londýna, Berlína, Bogoty a Miami.
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I. Blok – garant Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
1. INFORMACE KE SVĚTOVÉMU SILNIČNÍMU KONGRESU PIARC 2023V PRAZE
ING. VÁCLAV NEUVIRT, CSc., Předseda Českého národního komitétu PIARC,e-mail:neuvirtv@viakontrol.czinformatiky

Abstrakt
Přehled základních informací o Světové silniční asociaci PIARC a základní data o konáníXXVII. Světového silničního kongresu Praha 2023.
1. Úvod
Česká republika se konáním XXVII. Světového silničního kongresu v roce 2023přiřadila ke třem státům světa kde se konal, resp. bude konat, Světový silničníkongres dvakrát ve 115leté historii trvání Světové silniční asociace PIARC. Těmitostáty jsou Belgie (1910 a 1987), Francie (1908 a 2007) a Mexico (1975 a 2011)V případě Československa to bylo v roce 1971 a bude v roce 2023.To, že České republice bylo svěřeno pořadatelství XXVII. Světového silničníhokongresu, bylo mimo jiné oceněno její dlouholeté členství v asociaci –Československo, resp. Česká republika, je jejím členem již od roku 1921.

2. Základní informace o Světové silniční asociaci PIARCNěco málo z historie:
Světová silniční asociace byla založena v roce 1909 po prvním mezinárodnímsilničním kongresu konaném v roce 1908 v Paříži. Jejín status je neziskové anepolitické sdružení s cílem organizovat setkávání a výměnu zkušeností v oblastechsouvisejících s problematikou silnic a silniční dopravy.
Původní název asociace:Stálé mezinárodní sdružení silničních kongresů (anglická verze názvu: PermanentInternational Association of Road Congresses [PIARC], resp. francouzská verzenázvu: Association Internationale Permanente des Congrès de la Route [AIPCR]).Tyto názvy byly užívány až do roku 2007. XXIII. Světový silniční kongres rozhodl ozměně názvu – francouzská verze (Association Mondiale de la Route-AIPCR) aanglická (World Road Association-PIARC) s tím, že poslání asociace zůstává bezezměny.

Počáteční logo z roku 1911 Modifikace loga v roce 2007 Logo používané od roku 2019
Obr.1: Používaná loga asociace v průběhu čas
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Současná organizační struktura asociace:
RADA – je nejvyšším orgánem Světové silniční asociace. Je složena z delegacíčlenských států, z nichž každá je vedena prvním delegátem.Rada volí prezidenta asociace, generálního sekretáře, členy výkonného výboru ačleny sekretariátu. Rada se schází 1x ročně.V současné době má asociace 122 vládních členů + 18 přidružených členů (institucí).Reprezentanty České republiky v Radě Světové silniční asociace jsou první delegátjmenovaný ministrem dopravy, předseda České silniční společnosti a předsedaČeského Národního komitétu PIARC.
VÝKONNÝ VÝBOR – řídí průběžně činnost asociace ve spolupráci se sekretariátem.Pro svoji činnost využívá 3 komise (komise pro financování, komise pro komunikaci akomise pro strategické plánování) Jednotlivé komise se sestavují z členů výkonnéhovýboru a v případě potřeby se doplňují přizvanými experty. Členové výkonnéhovýboru jsou voleni na období čtyř roků.
GENERÁLNÍ SEKRETARIÁT – zajišťuje administrativu pro prezidenta asociace,Radu, Výkonný výbor a jeho komise a poskytuje služby technickým výborům.Poskytuje pomoc při plánování a přípravě světových silničních kongresů amezinárodních zimních silničních kongresů.Generálním sekretářem je v současné době Patrick Mallejacq, který řídí placenéčleny sekretariátu a experty, kteří jsou vyslaní různými členskými zeměmi.
NÁRODNÍ KOMITÉTY – přispívají k šíření výstupů z činnosti asociace, organizujímístní aktivity jako jsou setkání, konference, semináře a vykonávají některé členskéslužby a administrativní povinnosti ve svých zemích.V současné době jsou Národní komitéty zřízeny ve 45 členských zemích.Český národní komitét jedná od roku 1993 jako jeden ze dvou následovníkůČeskoslovenského národního komitétu zřízeného v roce 1932, který se zařadil mezinejstarší národní komitéty asociace. Spolu s námi byly v roce 1932 zřízeny národníkomitéty v Belgii, Italii a Švýcarsku.
Poslání Světové silniční asociace PIARC:
Hlavním cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje v oblasti silničníinfrastruktury a dopravy.Asociace usiluje zejména o: organizaci mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností, organizaci odborných analýz a propojení informačních sítí, pořádání odborných akcí, jakými jsou semináře a kongresy, podporu činností pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu, podporu úsilí o vytváření trvale udržitelné silniční dopravy, podporu aktivit v oblasti správy, údržby a krizového managementu.
Světová silniční asociace vydává odborný čtvrtletník Routes/Roads.
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Těžiště odborné činnosti asociace je nutné spatřovat v práci jejích technickýchvýborů. V těchto technických výborech pracuje v pozici řádného člena nebo členakorespondenta více jak tisíc profesionálů.Rada Světové silniční asociace schvaluje pro každé čtyřleté období mezi Světovýmisilničními kongresy tzv. “Strategický plán“.Pro období 2020–2023 byl na XXVI. Světovém silničním kongresu v Abu Dhabischválen strategický plán, který obsahuje čtyři Strategická témataST 1 Silniční správaST 2 MobilitaST 3 BezpečnostST 4 Odolná infrastrukturav jejichž rámci bylo ustaveno 19 technických výborů a 5 komisí.
Výsledky práce jednotlivých technických výborů a komisí jsou prezentovány na koncikaždého čtyřletého období na silničních kongresech.V pořádání Silničních kongresů je třeba spatřovat největší přínos Světové silničníasociace, nejen pro svojí členskou základnu, ale pro celosvětovou silničářskou„branži“.Světová silniční asociace pořádá 2 typy silničních kongresů:
Světový silniční kongresSvětový silniční kongres se koná každé čtyři roky (od roku 1908) a jeho organizace jesvěřována členským zemím. Jeho organizace se řídí podle smlouvy (Protocol ofAgreement), která je podepisována ministrem dopravy pořádající země aprezidentem Světové silniční asociace. Vlastního kongresu se účastní zpravidla 3 až4 tis. silničních profesionálů z celého světa. Kongres (a s ním spojená výstava), jakostěžejni akce pro odvětví silniční dopravy, poskytuje informace a diskusní fóra osoučasných osvědčených postupech a inovativních přístupech pro rozvoj modernísilniční a dopravní infrastruktury.
Mezinárodní zimní silniční kongresMezinárodní zimní silniční kongres je světová konference sdružující odborníky naproblematiku zimní údržby silnic z celého světa. Princip organizace je stejný jakov případě silničního kongresu. Kongres (a s ním spojená výstava) podporuje sdíleníznalostí o otázkách zimní problematiky silnic a dálnic, které jsou vystavenynepříznivým klimatickým podmínkám. Koná se každé čtyři roky (od roku 1969) adoplňuje Světový silniční kongres.
Program kongresových jednání vychází ze schváleného Strategického plánuschváleného na čtyřleté období mezi jednotlivými kongresy. Pro splnění úkolůvytýčených ve Strategickém plánu jsou vždy ustanovovány tzv. Technické výbory, dokterých jsou delegováni odborníci z členských zemí. Členství v technických výborechje dvojího charakteru – řádný člen (M) nebo dopisující člen (MC).
Na Světových silničních kongresech jsou prezentovány výsledky činnosti jednotlivýchvýborů a přijímána doporučení, jak s jednotlivými výsledky řešení úkolůStrategického plánu nakládat. Jako příklad lze uvést návrh na zpracování směrnicedoporučující využívání výsledků řešení úkolu v členských zemích v oblastibezpečnosti dopravy.Součástí kongresu je zasedání ministrů dopravy členských zemí, které jepovažováno za vrchol pořádání Světového silničního kongresu.
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Jak bylo uvedeno v úvodu příspěvku, Československo hostilo XIV. Světový silničníkongres, který se v roce 1971 konal v Praze. V době hlubokého socialismu získalopořádání této světové akce poměrně velkou podporu dedikovaných orgánů, o čemžsvědčí i skutečnost, že kongres navštívil tehdejší prezident republiky generál LudvíkSvoboda.

Obr.2: Konání XXIV. Světového silničního kongresu poctil návštěvou prezident Československagenerál Ludvík Svoboda

3. Připravovaný XXVII. Světový silniční kongres - Praha 2023
Připravovaný XXVII. Světový silniční kongres je organizovaný výlučně Českousilniční společností z.s. za doposud minimální podpory české vlády, o které budemejednat s novým ministrem, Mgr. Martinem Kupkou. Česká silniční společnost, jakonezisková organizace a vysoce odborný spolek silničních odborníků a fandů, nemůžezůstat sama jako organizátor kongresu s rozpočtovým nákladem více jak 80 miliónůKč.
Základní informace:
Datum konání XXVII. Světového silničního kongresu:

2. – 6. října 2023
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Místo konání XVII. Světového silničního kongresu:
Kongresové centrum Praha

Logo XXVII. Světového silničního kongresu:

Motto XVII. Světového silničního kongresu:
AGAIN TOGETHER ON THE ROAD
OPĚT SPOLEČNĚ NA CESTÁCH

Náš cíl konání XXVII. Světového silničního kongresu:
Naším hlavním cílem je co nejvyšší účast českých a slovenských odborníků,akademiků, studentů vysokých a středních škol a firem. Proto plánujeme kongresovéjednání tlumočit do českého jazyka.
Česká silniční společnost si od projektu neslibuje pouze prestiž a šanci potkat se snejlepšími odborníky světa v Praze, ale i příležitost pro restart či renesanci silničníhoodvětví u nás. Doufám, že projekt a aktivity s ním spojené navrátí odvětví významnoupozici v očích široké veřejnosti a přiláká mladé lidi, žáky a studenty, zpátky do oboru.Infrastruktura je naprosto klíčová pro společenský a ekonomický rozvoj státu a Českásilniční společnost se na něm chce aktivně podílet. I proto její představitelé hodlajíoslovit nejen klíčové technické vysoké školy u nás a na Slovensku, ale začít již ostupeň níže, u škol středních a u odborných učilišť.
Pro přípravu XXVII. Světového silničního kongresu byly sestaveny “Přípravnývýbor“ a “Poradní tým“, které začínají pracovat.
Co nás čeká v nejbližším období:
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- získat zásadní podporu politiků s rozhodovacími pravomocemi s vysvětlením jakýklíčový význam má kvalitní a fungující dopravní infrastruktura pro výkonnosthospodářství a rozvoj státu ve všech oblastech včetně dalšího zvyšováníbezpečnosti v dopravě,- trvale prezentovat význam konání světového silničního kongresu do mediálníoblasti,- opětovná prezentace významu konání světového silničního kongresu formouseminářů nebo konferencí s podporou univerzit v Poslanecké sněmovně Senátu,- organizace konferencí a seminářů pro zástupce bank, pojišťoven, vysokých astředních škol včetně různých organizací z oblastí silniční infrastruktury a silničnídopravy.

Hledání podpory pro:
- setkání představitelů PIARC v Praze v letech 2022 a 2023,- konání virtuálních konferencí v letech 2022 a 2023 s cílem oslovit lokálnípartnery a vyprecizovat strategický plán s materializací v rámci kongresu vPraze,- specializované semináře a webináře o přínosu Světové silniční asociacePIARC pro ČR,- promo materiály a videa,- podporu České Silniční konference v roce 2022,- podporu účasti zástupců ČSS na mezinárodních setkáních,- možnost financování kongresu s cílem zvýšení účasti českých delegátů,- možnost účasti na výstavě v rámci Československé vesnice,- možnost financování tlumočení do češtiny a němčiny.

Více informací na:
www.piarc.org
www.wrc2023prague.org

http://www.piarc.org
http://www.wrc2023prague.org
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2. Rozvoj ITS a C-ITS v Brněnské metropolitní oblasti
Ing. Roman Nekula, MBA, Brněnské komunikace a.s. , e-mail: nekula@bkom.cz

Abstrakt
V návaznosti na úspěšný evropský projekt C-ROADS, jehož součástí v rámci české pilotubylo také zavedení „C-ITS systému ve městě Brně“, budou přehledně shrnuty výstupy adoporučení pro jejich výstavbu a provozování této nové inovativní technologie v dalšíchevropských městech. DPMB, a.s. využil kooperativní technologie obdobně v projektu RIS II,a proto následně došlo ke křížovému testování systému tak, aby byla důkladně prověřenainteroperabilita se systémem vybudovaným a.s. Brněnské komunikace. Ověřený způsobpreference byl a je mimořádně atraktivní rovněž pro Hasičský záchranný sbor JMK, který bylvelmi aktivní, jak při jeho testování, tak i zájmem pro další rozšiřování systému. To byl jedenz mnohých důvodů pro vytvoření další „Vize rozvoje ITS a C-ITS Brněnské metropolitníoblasti“, po ukončení projektu C-ROADS s výhledem na dalších 10 let, který bude v tomtoautorově příspěvku podrobněji popsán.
Following the successful European project C-ROADS,,which also included theintroduction of the "C-ITS system in the city of Brno" within the Czech pilot, theoutputs and recommendations for their construction and operation of this newinnovative technology in other European cities will be clearly summarized. DPMB, a.s.used cooperative technologies similarly in the RIS II project, and thereforesubsequently the system was cross-tested so that interoperability with the systembuilt by a.s. Brno roads. The proven method of preference was and is extremelyattractive also for the Fire and Rescue Service of the South Moravian Region, whichwas very active both in its testing and in the interest in further expansion of thesystem. This was one of the many reasons for creating another "Vision of thedevelopment of ITS and C-ITS of the Brno metropolitan area", after the completion ofthe C-ROADS project with a view to the next 10 years, which will be described in moredetail in this author 's contribution.be described in more detail in this author'scontribution.

1. Úvod
Pravidelní účastníci tohoto semináře již ví, že byl v uplynulém období ve městě Brněvybudován kooperativní inteligentní dopravní systém (C-ITS) na radiálách, zejménapřivaděčích od dálnice D1 a na velkém městském okruhu (VMO). Ten je jednímz prvních komplexních systémů tohoto druhu v Evropě a zároveň svým rozsahempravděpodobně největším. Začátkem června loňského roku se v Brně v rámciveletrhu Urbis Smart City Fair uskutečnila závěrečná C-ITS Roadshow, na které bylypředstaveny pilotní projekty platformy C-ROADS z 18 evropských zemí. Město Brnose do české části zapojilo prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a.s.,která komunikaci vozidlo-vozidlo a vozidlo-infrastruktura ověřovala v městskémprostředí. C-ITS byl realizován v rámci projektu C-ROADS finančně dotovanéhoz CEF a ukončen k 31.12.2021. Na závěr projektu byly poznatky z něho promítnutydo strategických, koncepčních a konkrétních technických poznatků, které by mohlyposloužit ostatním českým i evropským městům jako doporučení při zaváděníobdobných systémů na jejich území. Vzhledem k tomu, že projekt nemá udržitelnostlze s vybudovanou infrastrukturou C-ITS volně nakládat příjemcem dotace, přičemžse má zato, že s ohledem na použité veřejné finance bude „projekt“ dále rozvíjen.
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Společnost Brněnské komunikace a.s. (dále BKOM) v rámci něho vybudovala aotestovala C-ITS systém ve městě podle evropských standardů. Předpokládá se, žes výjimkou vybavení ve vozidlech BKOM bude celá technologická infrastrukturapředána do majetku města s tím, že BKOM by nadále vykonával správu a údržbutohoto systému. Z prostředků projektu bylo rovněž zafinancováno zpracování„Rozvoj systémů C-ITS v Brněnské metropolitní oblasti“ [1], který vznikl mj. i nazákladě anketování a vyhodnocení podnětů relevantních stakeholderů v našemregionu, tj. dalších městských a krajských společností, které se promítly do vznikuzásobníku rozvojových projektových fiší. Jedním z očekávaných organizačníchopatření bude jmenování funkce koordinátora rozvoje C-ITS a schválení materiálusamosprávou. Materiál je určen pro municipální úroveň a obsahově navazuje nacelostátní „Koncepci rozvoje kooperativních inteligentních dopravních systémů(C-ITS) v ČR“ [2] v gesci MD a dále na TES „ITS na síti pozemních komunikací vevlastnictví státu na území brněnské aglomerace“ [3] v gesci ŘSD závodBrno. Plánovací horizont je 10 let.
2. Současná dopravní situace
Rostoucí mobilita obyvatel klade zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu.Vzhledem k tomu, že se většina cest je realizována individuální automobilovoudopravou, dochází k silnému zatěžování pozemních komunikací, což má negativnívlivy i na ostatní módy dopravy. Popsaná situace platí zejména pro větší městas vyšší hustotou obyvatel, přičemž město Brno není výjimkou. Dopravní situacev Brně je navíc ovlivňována tangenciálním vedením nejvytíženější české dálnice D1,jejími křižovatkami s D2 a D52, a nedokončeným Velkým městským okruhem.Kritické úseky rychlostních a sběrných komunikací z hlediska stavu dopravy bylypopsány ve studii [3].
Do světa dopravního provozu v posledních letech začíná vstupovat nový fenoménautomatizovaného a autonomního řízení. S technologickým pokrokem bude tentosměr rozvoje sílit a nabývat na důležitosti, což mj. klade nové nároky na silničníinfrastrukturu.
Z pohledu veřejné správy je pak stále větší pozornost věnována obecně digitalizacisystémů a jejich odolnosti v mimořádných situacích, což se přímo týká i dopravníchsystémů.
V tomto prostředí bude důležité zajistit bezpečnost provozu pro všechny jehoúčastníky, zejména ve městech s intenzivním pohybem zranitelných účastníkůdopravy. Z hlediska funkční mobility je pak nutné zajistit plynulost provozu, a to jakregulacemi řízení provozu a organizací dopravy, tak i informováním účastníkůdopravy v reálném čase
Zkuste si představit Evropu bez dopravních nehod, významný krok k tomu byl učiněndíky evropskému projektu C-ROADS, který využívá datovou komunikaci mezi vozidlya infrastrukturou, a to díky kooperativním inteligentním dopravním systémům (C-ITS).Z dat PČR vyplývá, že při nehodách v Jihomoravském kraji zemřelo (2016-2020)průměrně ročně 259 osob a na území města Brna 52 osob. Existují různé platformy,které usilují o dosažení stavu, kdy nebude žádný mrtvý a těžce zraněný člověk nasilnicích. Podle mého názoru, jednou z možných cest, která může tomuto procesuvýznamně pomoci, je právě fenomén automatizovaného a autonomního řízenívozidel.
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2.1 Územní vymezení – Brněnská metropolitní oblast
Brněnská metropolitní oblast (BMO) byla definována pro potřeby vymezení území proIntegrované teritoriální investice (ITI) v ČR, Integrovanou strategii rozvoje Brněnskémetropolitní oblasti 21+ a pro realizaci regionální politiky prostřednictvím Strategieregionálního rozvoje ČR 2021+. BMO je popisována jako organický funkční celekzahrnující město Brno a jeho přirozené zázemí, které funguje na intenzivních denníchvazbách (dojížďka, dostupnost). Oblast (s vymezením z roku 2019) má rozlohu 1978km2, čítá celkem 184 obcí a žije v ní 700 tisíc obyvatel. Hranice oblasti jsou patrnéz následujícího obr.1.

Obr.1: Vymezení Brněnské metropolitní oblasti [4]

Tato oblast byla definována na základě metodiky vytvořené pod záštitou MMR, kterázohledňuje funkční vazby v území nezávisle na administrativním členěním oblasti.V tomto smyslu je definice oblasti vhodná pro využití v koncepčních dokumentechzaměřených na dopravu, včetně světa C-ITS.
Z hlediska dopravního systému (např. regionální VHD) jsou však vazby ještě širší asahají na území JMK i sousedních krajů. Ve studii tak je v relevantních případechzohledněna i tato skutečnost.
2.2 Technologie C-ITS
Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS, též V2X nebo C2X) jsou ve studii[1] definovány jako technologie umožňující vozidlům komunikovat mezi sebounavzájem, s okolní infrastrukturou i s dalšími účastníky dopravního provozu. V
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stávající podobě C-ITS představuje nástroj pro poskytování informací o silničnímprovozu a pro ovlivňování dopravního proudu např. preferenci vozidel MHD a IZS.Systémy C-ITS tedy představují prostředek k dosažení cílů bezpečné, plynulé aautomatizované mobility. Základním principem systémů C-ITS je vzájemná výměnamezinárodně standardizovaných zpráv s jasně definovaným datovým obsahem.V rámci C-ITS ekosystému je nejpoužívanější technologie krátkého dosahu ITS-G5(též DSRC) operující ve vyhrazeném kmitočtovém pásmu 5,9 GHz. C-ITS může téžfungovat přes datové sítě mobilních operátorů, v současné době především pomocíširoce rozšířené sítě čtvrté generace mobilních sítí LTE, začínají se ale testovat i sítě5G. Fakticky může být současně využíváno i více komunikačních technologií, kdy sevzájemně doplňují výhody technologií krátkého a dlouhého dosahu. Takový systémje pak označován jako „hybridní“ viz obr. 2.

Obr.2: Komunikační systém C-ITS v Brně
I po ukončení projektu C-ROADS CZ jsou hledány cesty, jak C-ITS služby dále prouživatele vylepšovat. Jednu z možností navrhla společnost Brněnské komunikacea.s. na nedávném ideathonu v rámci akce 5Gthon, a to novým využitím komunikace5G pro zranitelné účastníky silničního provozu.
Důležitým aspektem C-ITS je bezpečnost a důvěryhodnost vzájemné komunikace,která je garantována pomocí klíčů a certifikátů sloužících k podepisování a validovánízpráv společnou vzájemně důvěryhodnou autoritou. Důležitý milník v rozvoji C-ITSznamenal start C-ROADS projektů zaměřující se na implementaci C-ITSinfrastruktury napříč Evropou včetně vzájemné harmonizace služeb na půděPlatformy. První implementace se zaměřovaly především na dálnice, ČR se od
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začátku soustředila v projektu také na rozvoj C-ITS v dalších prostředích – naželezničních přejezdech a ve městech.
Mezitím se vývoj v této oblasti v Evropě posunul právě tímto směrem k metropolitnímoblastem, důkazem toho je řada projektů, které zrovna probíhají ve 43 evropskýchměstech. V návaznosti na ukončení českého pilotu evropského projektu C-ROADS,řešící problematiku kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS)ve Brně, vznikla potřeba zajistit návaznou spolehlivou činnost implementovaných C-ITS. Dopravní vazby nelze řešit izolovaně pouze na katastru města, ale v účelnémpřesahu, tj. v celé Brněnské metropolitní oblasti. Na základě východisek a provedenéanalýzy současného stavu byla pro oblast C-ITS definována následující vize, která jev souladu s dalšími strategickými dokumenty platnými pro řešenou oblast viz obr.3.

Obr.3: Zárodek technologií ITS a C-ITS v BMO
2.3 Vize C-ITS v BMO 2030
V návaznosti na východiska, provedenou analýzu současného stavu byla pro oblastC-ITS definována vize, která je v souladu s dalšími strategickými dokumenty platnýmipro řešenou oblast. Tato vize pro rok 2030 má následující znění:
K bezpečnému, efektivnímu, pohodlnému, k životnímu prostředí a globálnímu klimatušetrnému cestování v Brněnské městské aglomeraci významnou měrou přispívajínejnovější technologie kooperativních C-ITS systémů. V reálném čase jsou sbírána,zpracovávána a distribuována dopravní data a informace pro různé dopravní módy.Kontinuálně a udržitelně rozvíjený C-ITS systém je integrální součástí městskéhodopravního ekosystému, na kterém společně participují nejen městské a státníorganizace, ale i poskytovatelé informačních služeb z privátního sektoru.Provozovaný hybridní systém je plně interoperabilní na národní i mezinárodní úrovnia je široce dostupný koncovým uživatelům z řad řidičů i zranitelných účastníkůdopravy. Město Brno je evropským leaderem v oblasti moderních služeb proautomatizovanou a autonomní mobilitu.
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Obr.4: Schéma vize C-ITS v BMO
Hlavním cílem dalšího rozvoje dopravního systému musí být bezproblémovécestování. Proto je nutné vytvořit a udržovat propustnou síť, neboť pouze takovásíť může eliminovat dopravní problémy a reagovat na jednotlivé aspektyv provedených SWOT analýzách. Dílčí ambicí je i podpora interoperability, bezkteré nejde bezproblémového cestování dosáhnout.
3. Závěr
Společnosti Brněnské komunikace a Dopravní podnik města Brna jako členovékonsorcia C-ROADS CZ vybudovaly na území města Brna komplexní C-ITSsystém kompatibilní s mezinárodními standardy, který je jedním z prvníchkomplexních systémů tohoto druhu v Evropě a zároveň svým rozsahem taképravděpodobně největším.
Součástí materiálu Rozvoj ITS a C-ITS v Brněnské metropolitní oblasti je připravenýStrategický plán rozvoje, obsahující tři skupiny opatření: strategická a koncepční;organizační a institucionální; technická a provozní a dále Akční plán rozvoje C-ITSv Brněnské aglomeraci včetně vyhodnocení finanční a časové náročnosti, který budeprojednáván v samosprávných orgánech municipalit. Protože stakeholdery systémubudou jak městské, tak krajské společnosti je nutné urychleně ustanovit koordinátoraC-ITS projektů.
Přál bych si, aby C-ITS v Brně nebyl oceňován pouze zahraničními experty např. nanedávném mezinárodním veletrhu Intertraffic Amsterdam 2022, ale aby také nalezlpolitickou a finanční podporu pro další rozvoj v celé Brněnské metropolitní oblasti veprospěch bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Potenciál rozvoje je obrovský.
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3. SPaT Box (Predikce stavu světelné signalizace prostřednictvímumělé inteligence)
Ing. Zdeněk Kuna, e-mail:zdenek.kuna@yunextraffic.com

Abstrakt
Účelem tohoto článku není prezentovat vědecké výsledky týkající se predikcesvětelné signalizace, neboť na toto téma byla již publikována spousta vědeckých článků,nýbrž informovat odbornou veřejnost o již existujícím technickém řešení, které s výhodoumohou využívat chytrá města, která nejsou lhostejná k bezpečnosti silničního provozu nebok efektivnosti dopravy, ale i k podpoře autonomních vozidel.

1. Úvod
Podle globálních statistik vyplývá, že křižovatky jsou místem, kde dochází asik 20% všech dopravních nehod s fatálními následky a zároveň místem, kde docházíke zbytečným ztrátám kinetické energie vozidel v důsledku častého brždění a tedy kezvýšené produkci výfukových plynů v dané oblasti. Pokud je městská infrastrukturavybavena inteligentním systémem řízení dopravy, lze v řízené oblasti nejenom snížitemise až o desítky procent, ale i zvýšit bezpečnost silničního provozu. Jinými slovyřečeno, díky C-ITS (Cooperative Intelligent Transport System) technologiímaplikovaných ve městech lze hlavní negativní aspekty dopravy do jisté míry řešit.
Tento článek demonstruje technické řešení tzv. SPaT boxu (Signal Phase andTimming), který predikuje stav světelné signalizace pomocí principů uměléinteligence a prostřednictvím C-ITS infrastruktury tuto informaci vysílá všemúčastníkům silničního provozu. V případě, že dopravní prostředek je vybaventechnologií přijímat tyto zprávy, řidič je s předstihem informován o změně světelnésignalizace a získává tak delší čas na reakci před plánovaným manévrem. Průjezdkřižovatkou se tak stává nejenom bezpečnější a úspornější, ale i komfortnější.

2. Technické řešení
Vzájemným datovým propojením C-ITS komponent jako je RSU (Road SideUnit), SSZ (Světelné Signalizační Zařízení) a palubní jednotkou ve vozidle OBU (OnBoard Unit) lze nabídnout účastníkům silničního provozu následující služby: Informace o stavu SSZ Varování před jízdou na červenou Doporučení rychlosti pro plynulý průjezd křižovatkou Preference vybraných vozidel (MHD, VHD, IZS a jiné)
V rámci poskytované služby (kupř. informace o stavu SSZ) si představmevozidlo vybavené OBU jednotkou, které se přibližuje k řízené křižovatce vybavenéRSU jednotkou, tak jak je vyobrazeno na obr.1. V okamžiku, kdy se vozidlo dostanedo dosahu ITS-G5 bezdrátové sítě RSU jednotky, řádově jednotky stovek metrů odSTOP čáry, palubní jednotka začne přijímat a zpracovávat SPATEM a MAPEM
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zprávy (SAE J2735, ETSI 103 301) generované RSU jednotkou. V případě absenceRSU jednotky a v případě, že městská oblast je pokrytá mobilní sítí (kupř. 4G, 5GLTE), je možné vysílat tyto zprávy skrze ni, přičemž SPATEM a MAPEM zprávy jsougenerovány C-ITS centrálním systémem (SPaT Cloudem). Jakmile palubní jednotkavyhodnotí přijaté zprávy, informuje řidiče o aktuálních stavech signálních skupin najednotlivých ramenech křižovatky prostřednictvím HMI (Human–Machine Interface).Řidič je tedy s předstihem informován o stavu světelné signalizace v jeho směru.

Obr.1: Koncept městské C-ITS infrastruktury využívající SPaT Box logiku
SPATEM zpráva, dle standardu SAE J2735, obsahuje povinné a nepovinnéúdaje, přičemž nepovinnými údaji je kupříkladu pravděpodobný čas do změny stavusignální skupiny doplněný o informaci nejistoty.SPaT box tyto údaje dokáže vypočítat s využitím principů umělé inteligence anásledně distribuovat do RSU jednotky. V případě absence RSU jednotky sepredikční logika SPaT boxu umístí do SPaT Cloudu. Prostřednictvím LTE routeru sedata z kontroléru distribuují do SPaT Cloudu a odtud po vypočtené predikci a povygenerovaní SPATEM a MAPEM zpráv, se posílají zmíněné zprávy mobilní sítík vozidlům. Jak bylo zmíněno, není nutností, aby SPaT box byl fyzicky umístěn vrozvaděči řadiče, jak je vyobrazeno na obr.2, ale jeho logika může být umístěna i veSPaT Cloudu, což se stává zajímavým řešením v době, kdy je celosvětový probléms dodávkou mikroprocesorů. Takže predikční logika může být nasazena jakcentrálně, tak i lokálně.
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Obr.2: Umístění SPaT boxu na DIN liště v řadiči
Nicméně, aby logika SPaT boxu mohla být využívána, musí být nejprve jehoneuronová síť podrobena učení. Učení neuronové sítě probíhá na historickynaměřených datech z řadiče ve SPaT Cloudu, přičemž vstupem do neuronové sítějsou následující data: Doba cyklu (Tu) Stav signálních skupin Čas kontroléru v době cyklu (Tx) Číslo signálního programu Hodnoty detektorů PT telegramy Aktivace TA logiky, Příznak centrálního nebo místní řízení Chybové hlášky
Jakmile je učení po několika dnech ukončeno, natrénovaný model může býtbuď v cloudu ponechán anebo může být vyexportován do fyzického zařízení, přičemžSPaT logika se stává okamžitě funkční. Neuronová síť je po tomto procesunatrénovaná na konkrétní křižovatku, takže záměna natrénovaného modelu s jinoukřižovatkou by vedla k nevalidním predikcím.Principiálně pro predikci stavu světelné signalizace mohou být použity dvatypy vstupních dat: data se statickou (časově invariantní) anebo s dynamickoupovahou (časově variantní). Zákaznickým požadavkem je nasazovat SPaT boxmetodou Plug&Play, takže plánovací a konfigurační data, které jsou ze své podstatyinformace statické, jsou vyřazeny z procesu učení. Takže neuronová síť pohlíží navnitřní inteligenci kontroléru (TA logika) jako na black box bez apriorní znalostisystému.Neuronová síť si vytvoří během učení závislosti mezi všemi dostupnýmidetektorovými daty a výslednou signalizací, takže na vstupní vektor dat reagujevýstupem v podobě distribuce pravděpodobnosti přepnutí stavu signální skupinys predikčním horizontem menším než 180 sekund tak jak je principiálně zobrazenona obr3.
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Obr.3: Princip predikce stavu signálních skupin založený na umělé inteligenci

3. Závěr
Cílem tohoto dokumentu bylo představení systému SPaT box a jeho možné integracedo městské infrastruktury vybavené C-ITS technologií. Kromě toho byl i představen princippredikce stavu signálních skupin spolu s přínosem používání této technologie ve smyslunabízených služeb pro účastníky silničního provozu.
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4. CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A KOMFORTU VDOPRAVĚ
Erik Feldman, Ing. Lubomír Šembera, Lukáš Chalupa

Abstrakt
Cílem chytrých řešení je posílení bezpečnosti a spolehlivosti dopravní infrastruktury proměsta a její připravenosti na nestandardní krizové situace. Nástrojem je výzkum v oblastizefektivnění dopravně telematického systému a lepší zajištění provozuschopnosti městskéinfrastruktury. Výzkum dál byl směrován do využitelnosti použití analytických SW provyhodnocení intenzit a denních variací automobilové a cyklistické dopravy na křižovatkách srozlišením směrů jízdy a skladby vozidel. Tedy využití pro zajištění bezpečnosti provozu,zvládání krizových situací na stávající infrastruktuře kamerových systémů, nad kterou budevybudována vrstva analytických SW pro hodnocení a řešení krizových situací.
1. Úvod
Plnění cílů je v rámci řešení projektu vázáno na čtyři plánované výsledky. Tytovýsledky byly záměrně formulovány tak, aby reprezentovaly cíle projektu a filozofiijeho řešení. Postupné řešení je tedy možno reprezentovat na postupu při dosahovánítěchto výsledků, jak je popsáno dále:
Komunikační infrastruktura – jedná se o analytickou část projektu. Výsledky jsoushrnuty v poměrně obsáhlé zprávě, kde je popsán systém komunikační infrastrukturyjednotlivých kritických systémů (IZS, PEGAS, MKS, TSK, zpravodajství ÚAMK,CETIN, NDIC a další), provedena analýza řešení, popsána problematika využitíkamerových streamů a shrnuty možnosti sledování intenzity dopravy ve městech.
Software pro analýzu obrazu – na základě požadavku na dodávku dopravních datpro určité místo a časový interval, je touto společností řešitelskému týmu poskytnutsoubor dat obsahujících informace o dopravní situaci v dané lokalitě (skladba,četnost atd.) plynoucí z analýz video-výstupů kamerového systému (redukce,identifikace, kvantifikace). Tato data jsou následně softwarově zpracovávánas výstupem ve formě textového souboru, který je zpracovatelný digitálním dvojčetem.
Digitální dvojče – Cílem je efektivnější využití multimodálních informací o dopravěpro potřeby ověřování alternativních scénářů a nových technologií. Vytvořenímdigitálního modelu reálného dopravního prostředí využívající aktuální dopravní data.Současně se souborem metod a algoritmů pro automatizované předzpracování a fúziměřených dopravních a IoT dat jsou stanoveny nové postupy pro průběžnou kalibracisimulačních modelů. Výsledek bude demonstrován na příkladu Evropské ulice vPraze. Takto vzniklý simulačně-modelovací rámec bude i základem pro budoucírozvoj nových služeb a algoritmů. Zákazník, tedy město či městské technologické
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společnosti, bude moci ještě před vlastní implementací nových služeb zjistit jejichdopad například na parametry dopravního proudu či na životní prostředí.2. Základní orientace v oblasti principů pokročilých analýzvideozáznamu
Základní orientace v oblasti principů pokročilých analýz videozáznamu.Videoanalytické nástroje lze v základu rozdělit dle principu jejich práce, tzn. dleprincipu provádění rozpoznávacích aktivit. Z tohoto pohledu existují dva základníprincipy:
 Videosynoptické tzn. analýzy na principu rozpoznání změn ve spektrujednotlivých videosnímků tvořících videozáznam. Tyto analýzy jsou explicitněefektivní zejména tam, kde se objekty v obraze pohybují a tím realizují změnuobrazu. Protože zde probíhá celkové porovnávání videosnímků mezi sebou avyhodnocování změn pixelové skladby – hovoříme o videosynopsi.
 Neuronové tzn. analýzy na bázi umělé inteligence, na principu vyhodnocováníneuronových sítí, kdy řídící systém porovnává charakteristiky jednotlivých objektůa zakládá si je do své vlastní identifikační databáze. Nejedná se tedy oporovnávání obrazů ale jednotlivých objektů v nich, jejich tvaru, barvy, typickéhopohybu atd. Tyto analýzy jsou určen zejména pro vyhodnocování aktuálníchdějů, vyhledávání specificky identifikovatelných objektů atd. Na základě těchtozákladních videoanalytických principů se pak jednotlivé systémy nasazují prorůzné specifické úkoly. Videosynoptické systémy jsou aplikovány zejména tam,kde požadována zpětná analýza záznamu, vyhledávání shodných cílů (objektů),vytváření statistik apod. Je tedy zřejmé, že tento princip je efektivní zejména přirealizaci forenzních zadání, kde videozáznam již existuje a je třeba jej „vytěžit“ avyhledat v něm konkrétní objekty, které lze nějak logicky identifikovat.
Neuronové analytické nástroje by sice byly díky své vysoce sofistikované technologiitaké využitelné k obdobným zadáním jako systémy synoptické, nicméně jejich vysokénároky na výpočetní výkon a zejména nutnost „znalosti“ (čili předchozího načtení)hledaného objektu je předurčuje zejména k využití pro vyhledávání konkrétníchobjektů v rámci aktuálně snímaného videozáznamu. Hovoříme tedy o těchtosystémech, jako systémech pro On-line analýzu.
Produkt s nepochybně nejvyššími ambicemi pracující na bázi neuronových sítídisponuje prakticky všemi v této oblasti využívanými funkcemi, a to včetně forenzníchanalýz. Aktuálně disponuje sofistikovaným uživatelským rozhraním jak pro provozně– bezpečnostní, tak pro forenzní účely.
Nicméně právě díky způsobu provádění analýz je vysoce náročný na výpočetnívýkon a vyžaduje specificky konfigurovaný HW (vysoce výkonné videokarty), což hoznevýhodňuje oproti systémům, které jsou primárně konstruovány jako synoptické,schopné pracovat i s HW, který je běžnou součástí standardních serverovýchinfrastruktur. V současné době vyvíjíme spojení SW časti s umělou inteligencís kamerou typu Edge Computing systém na čipu (SoC) s dvoujádrovým 64bitovýmprocesorem RISC-V a nejmodernějším procesorem neuronové sítě. AI kamera sevyznačuje svou integrací s možnostmi strojového vidění a vyznačuje se
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nezpracovanou přijatelností pro AI Visioning s vysokou energetickou účinností anízkými náklady.Systém automaticky extrahuje objekty z původního videa a efektivně rekonstruuje apřekrývá je zpět do původní scény. Současně zobrazuje události, které se vyskytly vrůzných časech. Výsledkem jsou výrazně kratší videa, při plně zachované schopnostidiváka analyzovat scénu.

Obr.1: Detekční zóny video analýzy z křižovatky Veleslavín

3. Predikce
Správnou predikci lze provádět na základě regresivní a klasifikační problematiky,která se soustřeďuje na hledání optimálních parametrů, za pomoci neuronových sítía algoritmů k jejich sestavení.

Historický provoz Budoucí provozObr.2: Geografické atributy odhalují charakteristiku uzlů a hran a určují různé typy korelací

Prostorovákorelace Časovákorelace
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Obr.3: Příklad predikce z dopravních dat křižovatka Evropská – Gymnasijní

4. IOT senzorika
Senzorické sítě jsou cenným zdrojem k velkých dat (Big data), které jsou schopnyzaznamenat standardní vzorce dopravy ve městě, i chování při nestandardníchudálostech (sportovní a kulturní akce, nehoda, dopravní omezení atp.). Jejich cenovádostupnost a plošné nasazení umožňují vytvářet dopravní modely území novégenerace.Kromě sledování dopravních intenzit a jejich dopadů na životní prostředí jsousenzorické sítě velmi účinným nástrojem pro mikro i makro simulace, které mohoumít praktický dopad na navrhování křižovatek (vhodnost kruhových objezdů čisvětelně řízených křižovatek), udržitelnou dopravu či vytváření dopravních modelů.Výborných výsledků je dosaženo při konjunkci senzorických sítí (sledování pohybuvozidel) a dat ze sítě mobilních operátorů (sledování pohybu lidí) pro plánovánídopravní obslužnosti, ale i simulaci dopadů zavedení regulace dopravy, např.vyhrazeného jízdního pruhu MHD, taxi vozidla a vozy IZS.
Budoucnost senzorických dat a jejich vytěžování je v automobilovém průmyslu.V rámci vybavování vozidel tzv. inteligentními systémy (Lidar, kamera), jsou tytosystémy schopny komunikovat s jinými vozidly (V2X) a předávat informace o stavudopravy, překážkách na silniční síti, dokonce poskytovat data pro pasportizacitechnologických prvků na vozovce. Tím se docílí maximální penetrace dat pro řízenía optimalizaci dopravy.
Další možnosti senzoriky jsou v moderních navigačních aplikacích, v inteligentníchparkovacích systémech, v chytrých multifunkčních cích, v podpoře elektromobility, vmoderních systémech veřejného osvětlení, v efektivní správě sítí, ve zvýšeníhospodárnosti budov atd.
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5. Platforma
Navrhované řešení instalace integrační cloudové platformy MINDSPHERE naexistující řešení sběru různých druhů dopravních dat a připojení nových technologií čiSW nadstaveb s možností jejich vzájemné korelace za použití prvků uměléinteligenceumožní:
1. Jednotnost dat a tím jejich efektivnější vyhodnocení ve vzájemných souvislostech2. Centralizovanou prezenci těchto výstupů, i online3. Nové funkcionality celého systému
• Prognózy dopravy, včetně kapacit křižovatek a úseků, denních intenzit a skladeb• Detekci nebezpečných míst a situací (ohrožení chodců, nedovolené manévry,atd.)• OD matice (detekce RZ ve více místech a jejich vzájemné vyhodnocení aporovnání)

Obr.4: Platforma MindSphere
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5. PLÁNOVÁNÍ MĚST POMOCÍ WEBOVÉHO DOPRAVNÍHOMODELU
DANIEL BERAN, RoadTwin / Západočeská univerzita v Plzni,e-mail:beran@roadtwin.comTOMÁŠ ŘEHÁK, Správa informačních technologií městaPlzně, e-mail:rehakt@plzen.eu

Abstrakt
Příspěvek popisuje nástroje Glayer a TraMod - webové mapové aplikace pro monitorování,analýzu a předpovídání intenzity a úrovně kvality dopravy v metropolitní oblasti. Příspěvekdále představuje zapojení aplikací při plánování dopravních staveb ve městě Plzni. Nejdříveje popsán princip a technické řešení aplikace TraMod a následně aktivní využití tétotechnologie v projektu DUET pro plánování souběhu městských uzavírek, testování změn vdopravě (např. zklidnění ulice) a následně zpětná evaluace takové změny. Součástípříspěvku je ukázka mapových výstupů z aplikace Glayer a TraMod.

1. Úvod
Modelování dopravy je nedílnou součástí plánování každého většího města.Samotné modelování pak probíhá buď přímo u městských institucí, obvykle u většíchměst s vyšší frekvencí použití a nároky na model, nebo je zadáno externímdopravně-inženýrským firmám. Chod i obsluha SW přímo na městě jsou ovšemfinančně a personálně nákladné položky a zadávání externí firmě kromě nákladůpřináši i omezenou flexibilitu a přidává časovou prodlevu.S vědomím těchto limitů byl před několika lety zahájen vývoj aplikace TraMod,tehdy v rámci evropského projektu PoliVisu [1]. Výstupem je řešení pro modelovánídopravy běžící na lehkém klientu webového prohlížeče a jeho obsluha taknevyžaduje žádnou dodatečnou infrastrukturu na straně uživatele.
2. TraMod řešení
Výpočetní jádro TraMod aplikace je open source projektem - Traffic Modeller [2].Jedná se se o plně serverové řešení s dostupným aplikačním rozhraním (API) promobilní a webové aplikace. To vytváří příležitost pro zástupce města nebo regionu,aby otestovali různé dopravní scénáře, aniž by bylo nutné instalovat a naučit sepoužívat software pro tvorbu dopravních modelů nebo zadávat zakázky dopravníminženýrům pokaždé, když je potřeba ověřit například dopad nějaké uzavírky.
Výpočetní potenciál samotné knihovny TraMod je pak využíván ve webové aplikaciTraMod Web App. Aplikace byla vyvinuta s důrazem na jednoduchý design,umožňující obsluhu již poučenému laikovi a nevyžaduje hluboké dopravně-inženýrské znalosti. Výpočet intenzit dopravy zvládá aplikace téměř v reálném čase(v závislosti na velikosti silniční sítě a výpočtu kapacity serveru se čas může lišit odsekund do minut). Výpočet dopravy s uživatelsky definovanými scénáři můžezahrnovat:● úpravu komunikace: např. zklidnění, změna počtu pruhů/rychlosti, uzavírka● přidání nového segmentu silnice: např. výstavba nové komunikace● úprava uzlu: změna křižovatky: např. zákazy odbočení
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● přidání nového uzlu: vybudování nové křižovatky● editace generátorů dopravy: změna dopravní poptávky v oblasti● přidání nových generátorů provozu: např. speciální kulturní akce nebo nověvybudované městské centrum

Obr.1: Traffic Modeller – výstup – rozdílový kartodiagram intenzit dopravy (vliv uzavírky komunikacena intenzitu dopravy)
Příklad využití TraMod v rámci projektu DUET je popsán v nadcházející kapitole.

3. Analýza dopadu zklidnění Americké třídy v Plzni
Využití nástroje si ukážeme na příkladu analýzy dopadu zklidnění jedné významnéulice v širším centru Plzně. Město Plzeň nástroj TraMod aktivně využívá.Město Plzeň již několik let zvažovalo zklidnění Americké ulice omezením individuálníautomobilové dopravy. Po několika letech úvah a politických i odborných debat bylozklidnění Americké realizováno 23.8.2021. Omezení spočívá v zákazu vjezdumotorových vozidel (vyjma MHD, vozidel IZS a dopravní obsluhy) v úseku Škroupova- Prokopova.
Dopad plánovaného omezení individuální dopravy na Americké byl před zavedenímopatření simulován pomocí dopravního modelu města Plzně v aplikaci TraMod [3].Předpokládaný dopad zklidnění byl zřejmý z rozdílového modelu.
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Obr.2: rozdílový model dopravy (oranžově úseky s vyšší intenzitou dopravy v důsledku uzavřeníAmerické, modře úseky s nižší intenzitou) [3]
Na tomto modelu jsou patrné dvě primární objízdné trasy: ulice Tyršova a U Trati. Dlemodelu v ulici Tyršova po zklidnění Americké měla stoupnout intenzita ve špičkovéhodině o přibližně 120 voz/hod (1.200 voz/den), pro ulici U Trati byl modelovánnárůst 115 voz/hod (1.150 voz/den).
Pro sledování následných skutečných změn intenzit a rychlosti dopravy byla využitawebová aplikace Glayer, která pro Plzeň zpracovává data z detektorů světelnésignalizace a data z plovoucích vozidel poskytovaných ŘSD [4]. Analýza dopaduuzavírky části Americké třídy na individuální automobilovou dopravu potvrdilapředpoklady vypočtené na základě dopravního modelu města Plzně. Došlo kvýraznému zklidnění Americké, a to díky poklesu počtu vozidel o 69% (až o 7 tis.voz/den) v nově uzavřeném úseku a o 45% v ostatních úsecích. Došlo tak kcelkovému zklidnění a omezení předchozího tranzitního charakteru Americké, cožpřispělo k výraznému omezení zdržení trolejbusů, přispělo ke snížení hluku iznečištění způsobeného zde automobilovou dopravou, zlepšilo kvalitu pro pohybpěších a cyklistů a vytvořilo předpoklad pro transformaci Americké na modernípobytový městský bulvár.
Doprava z Americké se přesunula do dopravním modelem předpokládanýchobjízdných tras, především do ulice U Trati a do Tyršovy. Zde došlo v denníchhodinách k nárůstu počtu vozidel o přibližně o 150 voz/hod, což ale téměř na všech
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úsecích nemělo negativní dopad na rychlost dopravního proudu. Ke snížení rychlostidocházelo pouze o jednotky km/h.

Obr.3: Obrázek: Průměrná rychlost a počet vozidel v ulici Tyršova-Jízdecká po hodinách ve dnech15.-17.6.2021 (út-čt) [4]

Kompletní zprávu z provedené analýzy je možné nalézt zde.
4. Závěr
Analýza tak v první řadě prokázala, že zklidnění Americké ulice je prospěšné anegativní dopady na dopravu jsou oproti přínosu minimální. V druhé řadě pakanalýza ukázala smysluplnost využitých nástrojů a jejich sílu v převodu dat nainformace použitelné pro rozhodování města.
Aplikace TraMod a Glayer jsou aktuálně využívány v řadě evropských i národníchprojektů a zároveň jsou nasazeny pro první zákazníky z řad měst. V případě zájmu oschůzku s představením nástrojů pro vaše město či region se prosím neváhejteobrátit na beran@roadtwin.com.
Literatura/zdroje[1] Policy Development based on Advanced Geospatial Data Analytics and Visualisation,https://cordis.europa.eu/project/id/769608[2] Traffic Modeller, https://trafficmodeller.com/, https://gitlab.com/tramod[3] https://plzen.trafficmodeller.com/[4] https://glayer.innoconnect.net/fcd_traffic_pilsen
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6. Integrace jako nedílná součást chytrého řešeníZvyšování efektivity systémových řešení v podmínkáchDopravního podniku města Brna, a.s.
Ing. Jan Havíř, Dopravní podnik města Brna, a.s. , e-mail: jhavir@dpmb.cz

AbstraktJako „chytré“ můžeme označit téměř jakékoliv řešení, protože vždy záleží na úhlu pohledu akritériích, podle kterých řešení posuzujeme. Zcela jistě však musíme při hodnocení vycházetz podmínky, že pokud má být informace, kterou považujeme za základní obsahovoujednotku konkrétního řešení – informačního systému, efektivně využita, musí být dostupnáve správný čas a na správném místě a musí být zajištěna její správná interpretace.
Pro distribuci informace určenému příjemci včetně nástrojů pro její správné zpracování jenutné jednotlivé prvky informačního systému komunikačně i procesně propojit. K tomu sloužíproces integrace. Aby bylo dosaženo maximální efektivity výsledku, je potřeba, aby bylaintegrace provedena nejen na úrovni technické, ale také na úrovni procesní a aby celýpostup informace byl koordinován a na všech úrovních podporován managementem iklíčovými uživateli.
Integraci jednotlivých dílčích informačních systémů realizuje v rámci zvyšování efektivity takéDopravní podnik města Brna, a.s. Nutnost propojení informací o aktuální situaci v dopravěvedla i k propojení a koordinaci s dalšími projekty v segmentu řízení dopravy (mj. IDS JMK,C-ROADS).

1. Úvod


Označovat různá řešení přívlastkem chytrá (anglicky smart) je velmi moderní amarketingově oblíbené. Která řešení ale můžeme považovat za skutečně chytrá?Mohou bezpečnost a komfort v dopravě ovlivňovat jen chytrá řešení? A jsou i nějakářešení nechytrá anebo dokonce hloupá?
Dopravní podnik města Brna, a.s. se stejně jako jiné subjekty potýkal a potýká sesituací, kdy jsou dílčí úkoly řešeny z hlediska daných parametrů a podmínekkonkrétním optimálním řešením, z pohledu globálního však může docházet keztrátám nebo zkreslení informací a fungování systému jako celku se může jevitneefektivní. Jsou tedy aplikovaná řešení v podmínkách Dopravního podniku městaBrna, a.s. chytrá či nikoliv?

2. Chytrá řešení
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Definic smart řešení, systémů či cílů je celá řada a jejich použití v praxi se může lišitpodle situace či oblasti implementace. Navíc neexistuje jednoznačná shoda ohlednětoho, co přesně písmena ve zkratce znamenají.
Vyjděme tedy z jedné z definic, která určuje, že smart cíl nebo řešení musí splňovatnásledující kritéria[1]:

 Specific – musí být co nejpřesněji popsáno včetně problému, který řeší, apostupu, jakým jej řeší.
 Measurable – musí být měřitelné, tj. musí být stanoveno, kdy je řešeníúspěšné včetně kontrolních mechanismů splnění tohoto kritéria.
 Aligned – musí odpovídat potřebám řešitele (příjemce řešení).
 Realistic – musí být realistické, tedy dosažitelné ve stanoveném čases dostupnými zdroji.
 Timed – musí mít časový rámec a jasně danou hranici dokončení (splnění).

3. Informační systém jako nástroj řešení


V podmínkách Dopravního podniku města Brna, a.s. se realizované řešení týkáshromažďování, třídění, zpřístupňování a efektivního využívání informacísouvisejících s provozem městské hromadné dopravy počínaje informacemi ojízdních řádech, vozovém parku, řidičích a dalších dostupných prostředcích, přesjejich přípravy na provoz, přidělení a také samotného provozu na jednotlivých linkácha konče případnými mimořádnými událostmi.
Informační systém
Pokud jako základní element vnímáme informaci, bude logicky řešením informačnísystém, tedy soubor lidí, technických prostředků a metod (programů),zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentaceinformací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení[2]. Pokud má informacepomoci ke zvýšení komfortu a bezpečnosti v dopravě, musí být dostupná ve správnýčas na správném místě a musí být správně interpretovaná. Zároveň dodejme, žepokud zahltíme uživatele informacemi nadbytečnými nebo redundantními (byť jsou toinformace správné), může to mít záporný vliv na jejich vnímání a zpracovánípříjemcem a zejména na vyhodnocení, které informace jsou nezbytné.
Informace o postavení vozů ve vozovně
Pojďme si pro lepší pochopení implementace informačního systému ukázat jedenreálný příklad z provozu Dopravního podniku města Brna, a.s. Vozy, které se večervrátí po výkonu služby do vozovny, je nutné po denním ošetření postavit tak, aby bylypřipraveny na ranní výjezdy. Především u tramvají, které se na jednotlivých kolejíchnemohou předjet, by chyba v tomto procesu mohla následující den způsobit pozdnívýjezd některého z kurzů. Zároveň je nutné, aby řidič, který má s vozem ráno vyjet,
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jej v poměrně rozsáhlém areálu vozovny co nejrychleji nalezl. Za účelem řešenítohoto problému byly na vozovnách v různé podobě instalovány tabule sezobrazením celé odstavné plochy a odstavných hal, se zobrazením jednotlivýchkolejí a odstavných míst, na které bylo opět různou formou zobrazeno postaveníjednotlivých vozů přidělených na následující den k jednotlivým vypravovanýmkurzům.

Obr.1: Řešení zobrazení postavení vozů v tramvajové vozovně Medlánky

Na obrázku (Obr. 1) je vyfotografována tabule umístěná v tramvajové vozovněMedlánky. Tabule je provedena z plechu a jednotlivé kurzy v podobě magnetickýchštítků na ni po ukončení posunu ve vozovně umísťuje pověřený pracovník turnusovéčety. Pro lepší organizaci a přehlednost slouží turnusové četě vytištěná pomůcka(Obr. 2), do které se stavěné vozy postupně zapisují.
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Obr.2: Pomůcka pro pracovníky, kteří zajišťují postavení vozu na správnou kolej

Použijeme-li hodnotící kritéria pro smart řešení z předcházející kapitoly, zjistíme, žeje navržený informační systém v podobě plechové tabule splňuje:
 Specific – je jednoznačně popsán (a splněn) cíl, tj. při večerních návratech dovozovny je nutné zajistit postavení vozidel v takovém pořadí, které odpovídáranním výjezdům z vozovny, a zároveň o něm vhodnou formou informovatřidiče.
 Measurable – měření (ne)úspěšnosti řešení je zajištěno počtem opožděněvypravených kurzů z důvodu chybného postavení vozu. Ve správně fungujícímsystému se tento počet blíží nule.
 Aligned – řešení vykazuje spolehlivost a není časově náročné ani proturnusovou četu ani pro řidiče. Informace jsou přehledné a srozumitelné.
 Realistic – vytvoření formuláře i výroba a umístění tabule včetně magnetickýchplíšků bylo v podmínkách provozu Dopravního podniku města Brna, a.s. bezproblémů realizovatelné.
 Timed – definovaný časový rámec jednak měla implementace řešení(umístění a zahájení produktivního provozu) a jednak má i každodennípostavení vozidel, kdy nejpozději před nástupem prvního řidiče musí být celýproces pro daný den ukončen.
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Různé pohledy na jedno řešení
Z pohledu jedné provozovny, v tomto případě tramvajové vozovny Medlánky, jeřešení vyhovující a je dosaženo cíle efektivního řízení vypravení předepsaných typůvozů na jednotlivé linky a kurzy. Turnusová četa má možnost jednoduché a účinnékontroly postavení všech vozů na výpravu, řidiči na tabuli vidí přehledně postavenívšech vozů včetně toho svého.
K jinému závěru však dojdeme, zkusíme-li se na celou situaci podívat z pohleduřízení střediska Tramvajová doprava, případně z pohledu celého Dopravního úseku.Pokud by si chtěl zkontrolovat postavení vozů vedoucí střediska, musel by se buďfyzicky na vozovnu dostavit, aby mohl na tabuli nahlédnout, nebo s každým dotazemtelefonicky kontaktovat pracovníka čety, který mu informaci přečte. Ve stejné situaceby se s obdobným dotazem nacházel na úrovni Dopravního úseku dopravní ředitel.
Řešení označené z jednoho pohledu jako chytré najednou uspokojuje jen částpotřeby distribuce informací. Předávání informací mimo provozovnu tak může býtzajištěno pouze neúměrným navýšením pracnosti.
V rámci projektování a realizace nové haly denního ošetření ve vozovně Pisárky bylouž od počátku přistoupeno k řešení toho samého problému odlišně. Výsledkem jekompletní elektronická podoba stavění vozů.

Obr.3: Řešení zobrazení postavení vozů v tramvajové vozovně Pisárky
Základní princip procesu odstavování vozů a informování řidičů zde zůstal stejný,realizace prostřednictvím dílčího informačního systému však přináší kromě možnostisdílení dat o postavení vozů také další sadu pomocných či kontrolních funkcí.
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4. Integrace jako nedílná součást smart řešení


Systémová integrace
Připravenost dat ve vhodné formě je jednou, nikoliv však jedinou podmínkou jejichzpřístupnění dalším systémům. Aby se informace dostaly až k určeným příjemcům,musí se spolu použité prvky, tedy hardwarové a softwarové součásti, moduly ajednotlivé funkce a uživatele vzájemně propojit[3]. Navíc řešení, které se na jednéúrovni jeví jako ucelený funkční systém, může být z jiného pohledu pouze jedenprvek jiného, mnohem většího systému. A hranice neurčují pouze parametrytechnické, ale také parametry kompetenční či politické.
Systémová integrace je v základním pohledu proces spojování různých softwarovýchkomponent, subsystémů, v jeden fungující celek[4]. Je ale třeba vnímat, že součástíintegrace je také integrace dat, která umožňuje kombinaci různých datových zdrojů aposkytující uživateli sjednocený pohled na tato data, a optimalizace podnikovýchprocesů i činností jednotlivých uživatelů.
Integrace jako dlouhodobý proces s nutností podpory managementem
Důležité je vnímat proces integrace nikoliv jako jednorázovou aktivitu s pevně danýmkoncem, ale jako soubor činností probíhající ve spirálových cyklech, kde každýnásledující cyklus respektuje zkušenosti a zjištění z cyklu předchozího. A jedná senejen o integraci na úrovni technické, ale také o integraci jednotlivých provozníchprocesů a zaměstnanců organizace včetně managementu, od kterého se očekávápodpora. Ta spočívá nejen v prvotním nadšení a motivaci všech zúčastněných, aletaké ve vynaložení jednak přímých nákladů na implementaci informačních systémů ajejich propojení v podobě ceny za dílo a práci systémového integrátora a jednakskrytých nákladů v podobě času klíčových uživatelů, kteří musí být plně uvolněni zesvé obvyklé práce po celou dobu implementace. Částečně je potřeba s těmito zdrojipočítat i následně po celou dobu provozu systému.
V Dopravním podniku města Brna, a.s. je uvedeným způsobem řešeno několikinformačních systémů nezbytných pro provoz městské hromadné dopravy. Jejichneustálý rozvoj těchto systému probíhá právě v uvedených cyklických fázích.Uveďme především:

 interně vyvíjená aplikace Doprava, která řeší dopravní a technický provoz(vozidla, řidiči) a další podpůrné a ekonomické problematiky,
 řídicí informační systém RISII (řízení provozu na operační středisku řízeníprovozu a informace pro řidiče prostřednictvím palubní informatiky),
 webový portál (provoz webových stránek a backoffice zajišťující data prostránky – změny, události, tarif, otevírací doba, objednávky …),
 mobilní aplikace DPMBinfo (veřejná) a DPMBstaff (služební) a
 elektronické odbavování cestujících (EOC).
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Součástí každé jednotlivé implementace je samozřejmě také technická, datová iprocesní integrace nejen v rámci Dopravního podniku města Brna, a.s. ale takés dalšími institucemi, z nichž jmenujme především KORDIS JMK, a.s. a Brněnskékomunikace a. s.

Obr.4: Schéma integrace řídicího informačního systému RISII

Zároveň se Dopravní podnik města Brna, a.s. potýká, podobně jako jiné subjekty,s celou řadou pomocných evidencí vedených ručně v papírové podobě nebov kancelářských aplikacích, např. MSExcel. V některých případech to stačí a bylozbytečným plýtvání zdrojů implementovat na takovou evidenci informační systém.V některých případech však potřeba sdílení dat a systematizace jejich pořizovánívede k implementaci jiného vhodného řešení. Jako příklad uveďme organizaciobjednávek vozidel služby Seniorbus. V počátcích této služby byla k dispozici dvěvozidla s hodinovými intervaly možných jízd. Ty byly zaznamenávány do souboru veformátu MS Excel, který byl na konci každého provozního dne call centra a předánna druhý den řidičům těchto dvou vozidel. S rostoucím zájmem o službu přibývalovozidel a jízdy začaly být plánovány s co nejmenšími prostoji či přejezdy. Navíc sepočet evidovaných klientů začal pohybovat v řádech tisíců a neustálé opisování jejichkontaktních údajů operátory call centra i řidiče zdržovalo. Výsledkem je modulSeniorbus implementovaný přímo do interní aplikace Doprava, který nyní kroměevidence a řízení objednávek včetně karet klientů umožňuje i efektivní přidělovánívozidel a řidičů na jednotlivé služby či evidenci a vykazování tržeb či ujetýchkilometrů.
Na každé úrovni systému a integrace je potřeba stanovit správné portfolio klíčovýchuživatelů a uživatelů majících rozhodující pravomoc (managementu). Například při
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implementaci řídicího informačního systému Dopravního podniku města Brna, a.s.RISII muselo být při integraci dopravních i ekonomických dat s koordinátoremIntegrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, společností KORDISJMK, a.s. zapojeno vedení obou společností, aby byla integrace správně provedenanejen na úrovni technické ale i procesní. Stejně tak v okamžiku implementace částísystému, které zajišťují komunikaci pro preferenci vozidel městské hromadnédopravy na křižovatkách řízených světelným signalizačním zařízením, byly zapojenizástupci několika subjektů účastnících se projektu C-ROADS.

Připravenost a správná interpretace dat
Závěrem je nutné zdůraznit, že má-li být integrace dat úspěšná a účelná, musí býtsprávně připraven nejen systém zdrojový, který data připravuje a distribuuje, ale takésystém přijímající, který musí umět data správně zpracovat a především správněinterpretovat. Z technického pohledu je cílem doručení a zpřístupnění dat cílovémusystému. Z hlediska procesního však bude správným výsledkem až očekávanáreakce systému.
Uveďme jako příklad komunikaci systému RISII s řadiči křižovatek řízených světelnousignalizací v rámci projektu C-ROADS. Byť může být tato komunikace z technickéhohlediska bezchybná a zpráva z konkrétního vozu je ve správném formátu a správnýmzpůsobem doručena konkrétnímu řadiči na příslušné křižovatce, pokud uživatel(například řidič vozidla hromadné dopravy, které zprávu s požadavkem na preferenciodeslalo, nebo cestující v tomto vozidle) nepozoruje (mnohdy i opakovaně)očekávanou reakci křižovatky umožňující průjezd vozidla s preferencí, bude integracipovažovat za nerealizovanou nebo realizovanou chybně. Při takovém hodnocenípotom koncový uživatel nerozlišuje technickou závadu, chybu v datech či v jejichvyhodnocení nastaveným algoritmem řadiče, ale vnímá jen negativní výsledek. To jezároveň příklad, kdy do celého řešení vstupuje hledisko politické, při kterém je naúrovni onoho integraci podporujícího managementu nutné rozhodnout, jakýmzpůsobem má být požadavek o preferenci vyhodnocen, tedy nakolik bude v danémmístě hromadná doprava upřednostňována před dopravou individuální.

6. Závěr


Každé řešení splňující podmínky smart může být označeno jako chytré. V mnohapřípadech je tomu tak pouze z určitého pohledu nebo na určité úrovni a předevšímv okamžiku potřeby sdílení a zpracování dat je nutné nalézt jiné řešení, obvyklev podobě integrovaného informačního systému.
Implementace a především používání informačního systému a jeho integrace jeproces, který probíhá v určitých cyklech po celou dobu živostnosti systému azákladním předpokladem pro úspěch je zapojení a motivace klíčových uživatelů afinanční, procesní i politická podpora managementu.
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Ukázkou vhodně implementovaných systémů zvyšujících efektivitu jsou dílčíinformační systému implementované Dopravním podnikem města Brna, a.s., jejichvzájemné propojení a především jejich integrace s dalšími organizacemi (např.KORDIS JMK, a.s. nebo Brněnské komunikace a. s.).
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[3] Maurizio Lenzerini (2002). "Data Integration: A Theoretical Perspective" (PDF).PODS 2002. pp. 233–246.
[4] J. G. Zheng. Cis 8020 systems integration
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II. Blok – garant Ing. Josef Veselý
1. Sdílený prostor / zóna setkávání: Dopravní koncept přispívající kezkvalitňování veřejného prostoru
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D., Vojtěch Novotný – mobility consultancy & advisorydoc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedraarchitektury

Abstrakt
Sdílený prostor je urbanisticko-dopravní koncept, založený na integrovaném využíváníprostoru ulice či veřejného prostranství všemi nebo vybranými módy dopravy. Jeho využíváníje vedeno snahou o návrat k původnímu vnímání ulice jako prostoru pro veřejný životobyvatel, nikoli jako pouhý prvek dopravní infrastruktury. Jeho využívání vytváří podmínkypro vyváženost společenské, ekonomické, pobytové i dopravní funkce uličního prostoru.Úspěšné příklady ze zahraničí dokazují, že realizací sdíleného prostoru dochází k sníženírychlosti a zklidnění motorové dopravy, zvýšení bezpečnosti všech uživatelů prostoru,zvýšení efektivity využití uličního prostoru, zvýšení úrovně socializace a komunitní aktivity,zvýšení atraktivity ulice jako veřejného prostranství, zlepšení životního prostředí, oživeníparteru, podpoře lokální ekonomiky, a že sdílené prostory jsou přívětivější pro starší osoby iosoby se sníženou schopností pohybu. Forma sdíleného prostoru není vhodná pouze pronáměstí či obchodní ulice, je využitelná rovněž pro přednádražní prostory či prostorypřestupních bodů veřejné dopravy. Článek shrne základní požadavky na vytváření sdílenéhoprostoru, představí typické lokality, základní návrhové parametry a přinese zamyšlení, pročvytvořit systémové podmínky pro navrhování sdílených prostorů i v Česku.

1. Sdílený prostor jako nástroj zklidnění dopravy a zkvalitněníveřejných prostranství
Vývoj automobilismu ve druhé polovině dvacátého století vedl nejenom ke změněživotního stylu, ale výrazně ovlivnil také veřejný prostor měst a obcí. Ten se stalpředevším dopravním koridorem pro automobily či parkovištěm, potlačujícím jehopůvodní funkce, jakými jsou nemotorová doprava či obchodní, společenské apobytové aktivity obyvatel. S tím obvykle souvisí i celkový úpadek kvality veřejnýchprostranství. Tento vývoj v řadě zahraničních měst vyústil ve změnu v celémplánování dopravního režimu sídla, jehož jedním z hlavních principů je návrat kpřirozenému vnímání ulice či náměstí jako multifunkčního veřejného prostranství, kdespolečenská, ekonomická, pobytová i dopravní funkce jsou navzájem vyvážené.Sdílený prostor je moderní urbanisticko-dopravní koncept, který se ukazuje jakoefektivní nástroj vyváženého uspořádání uličních prostor a veřejných prostranství. Jezaložen na integrovaném využívání prostoru ulice či veřejného prostranství všemi čivybranými módy dopravy a ve kterém veřejný prostor lze vyváženě využít prospolečenskou, ekonomickou, pobytovou i dopravní funkci po celého jeho šířce.
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Obr. 1 Castle Square (Caernarfon, Welsh, Velká Británie)vlevo původní podoba z 80. let 20. století, vpravo stav po realizaci sdíleného prostoru
Z urbanistického pohledu je třeba sdílené prostory chápat jako nástroj efektivníhorozvoje osídlení s cílem aktivního přispění k reurbanizaci centrálních oblastí osídlení.Lze je také použít k akcentaci lokalit, zdůrazňujících jejich zvláštní charakter, kvalitua jedinečnost prostřednictvím individuálního návrhu veřejných prostranství.
Z dopravně-inženýrského hlediska jsou sdílené prostory nástrojem zlepšenípodmínek pro pěší a cyklisty, zklidnění dopravy a snížení rychlosti motorovýchvozidel (v řadě případů i snížení intenzit motorové dopravy a celkové zvýšeníbezpečnosti provozu). Jedná se o další typ uličního prostoru vedle „běžné ulice“,zóny 30, obytné zóny či pěší zóny, se svým specifickým dopravním režim, zásadamiprojektování i návrhovými parametry.
V kvalitním návrhu sdíleného prostoru se urbanisticko-architektonické požadavky naveřejné prostranství mohou vzájemně efektivně doplňovat s dopravně-inženýrskýmipožadavky. Silnými stránkami sdíleného prostoru sdíleného prostoru jsou zejména:

• ulice ke svým uživatelům mluví prostřednictvím atmosféry,uspořádáním prostoru i historií, ne dopravním značením• jednoduchá pravidla pro vozidla: pomalá jízda a přednost zprava• ve středu projektování sdíleného prostoru je člověk, nikoli vozidlo• vytvoření „zorného pole“ a oční kontakt mezi uživateli• snížení rychlostního rozdílu mezi uživateli• všichni uživatelé mají stejná práva• doprava v prostoru je prostředkem, nikoli cílem• záměrná nejistota pomáhá podporovat bezpečnost („produktivníchaos“)• Automobil není problém, ale součástí řešení.
Koncept sdíleného prostoru odstraňuje „tradiční“ rozdělení ulice či veřejnéhoprostranství na oddělené „zóny“ pro jednotlivé druhy dopravy, odstraňuje prvkyregulace jednotlivých druhů dopravy (dopravní značení, světelnou signalizaci, apod.).Vytváří podmínky pro přirozené chování a vzájemnou interakci všech uživatelůprostoru založenou na principu přirozeného lidského chování a vzájemnéohleduplnosti, kdy žádný z módů dopravy není nadřazený. Realizace sdílenýchprostorů se stává jedním z nástrojů podpory udržitelné městské mobility.
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Obr. 2 Stav "před a po" zavedení sdíleného prostoru (zdroj: carfree.fr)
Znakem sdílených prostorů je volný pohyb všech uživatelů (chodců, cyklistů,motorových vozidel). Interakce mezi uživateli je založena na vizuálním kontaktu avzájemné „dohodě“. To v konečném důsledku vede ke zvýšení bezpečnosti všechuživatelů sdíleného prostoru i k výraznému oživení společenské a ekonomickéfunkce ulice či veřejného prostranství.
Řada studií i realizací (např. [1], [3], [4]) potvrzují, že vhodná realizace sdílenéhoprostoru přináší:

• snížení rychlosti, zklidnění (motorové) dopravy a zvýšení bezpečnostivšech uživatelů prostoru• zvýšení efektivity využití prostorově omezeného uličního prostoru• zvýšení úrovně socializace a komunitní aktivity• zvýšení atraktivity ulice jako veřejného prostranství• přívětivější ulice pro starší osoby i osoby se sníženou schopnostípohybu• zlepšení lokálního životního prostředí• oživení parteru a podporu lokální ekonomiky
2. Sdílený prostor v evropské praxi
V Evropě i ve světě není koncept sdíleného prostoru novinkou. Pomyslnou„kolébkou“ moderních sdílených prostorů je Nizozemsko. Nizozemský dopravníinženýr Hans Monderman stanovil dopravně-inženýrské principy implementace„obytné zóny“ do pěší i motorovou dopravou více zatížených lokalit, ve kterých vpůvodním stavu nežádoucím způsobem převládaly dopravní plochy a byly bariéroupro pěší a cyklistickou dopravu. Jako první popsal principy sdíleného prostoru a jeautorem řady realizací. Koncept sdíleného prostoru se následně rozšířil do řadyevropských zemí (například Belgie, Francie, Dánsko, Rakousko, Švýcarsko) imimoevropských zemí (USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland).
Terminologicky se v jednotlivých jazycích sdílený prostor označuje jako shared-space, Begegnungszone či zone de rencontre (doslovný překlad německé a
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francouzské terminologie je „zóna setkávání“, což možná i v češtině věrněji vystihujepodstatu sdíleného prostoru). V současné době nalezneme v řadě zemí Evropystovky realizací sdílených prostorů v různých typech veřejných prostranství.
Sdílené prostory se v rámci struktury sídla uplatňují především v lokalitách sintenzitní bezmotorovou (pěší a cyklistickou) dopravou nebo potenciálem k ní, azároveň spíše lehčí motorovou dopravou, v oblastech s hustou zástavbou srozmanitým funkčním využitím v průběhu podstatné části dne. Rovněž jsou sdílenéprostory vhodné pro veřejná prostranství, ve kterých dochází k častému pohybuchodců v různých směrech mezi jeho jednotlivými stranami a s tím souvisejícípotřebě zklidnění dopravy a preference bezmotorové dopravy.
Mezi typické lokality, které je vhodné realizovat formou sdíleného prostoru, patřízejména:• náměstí a další významná veřejné prostranství ve městech• významné městské třídy a obchodní ulice• přednádražní prostory a plochy přestupních bodů veřejné dopravy• zklidněné ulice v blokové zástavbě• malá náměstí či úzké ulice v centrech měst a obcí• ostatní významné prostory (školní kampus, obchodní centrum, apod.)

Obr. 3 Významné veřejné prostranství řešenéformou sdíleného prostoru. (Bergendorf,Hamburg, Německo)
Obr. 4 Městská obchodní ulice řešená jakosdílený prostor (Mariahilfer Strasse, Vídeň,Rakousko; foto: Bureau B+B).
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Obr. 5 Náměstí realizované formou sdílenéhoprostoru, jehož většinu původně zabíraladopravní plocha křižovatky. (Sonnenfelsplatz,Graz, Rakousko)
Obr. 6 Sdílený prostor zklidněné ulice v blokovézástavbě s aktivním parterem (Laederstraede,Kodaň, Dánsko)

Obr. 7 Přednádražní prostory a přestupní body veřejné dopravy jsou typickými lokalitami pro efektivníuplatnění sdílených prostorů, umožňující přímý a nerušený pohyb cestujících bez zbytečných bariérv symbióze s provozem spojů veřejné dopravy. Řada realizací zejména ve Švýcarsku potvrzuje, žetoto řešení v konečném důsledku vede k větší vzájemné ohleduplnosti i bezpečnosti pohybucestujících i vozidel v prostoru. (Bahnhofsplatz, Aarau, Švýcarsko)
3 Dopravně-inženýrské aspekty sdílených prostorů
Z hlediska dopravního inženýrství je sdílený prostor specifickým typem místníkomunikace, obdobně jako pěší zóny, obytné ulice (zóny), cyklistické ulice (zóny) čizóny „Tempo 30“.
3.1 Dopravní režim
Právní úprava i navazující normy, metodické dokumenty či technické podmínky drtivévětšiny západoevropských zemí vytvářejí systémové podmínky pro navrhovánísdílených prostorů jako jednoho z možných typů místních komunikací. Konkrétnídefinice dopravního režimu i způsob vyznačování dopravním značením se vjednotlivých zemích odlišuje (specifický dopravní režim, dopravní režim sjednocený spůvodním dopravním režimem obytné zóny či pěší zóna s povoleným vjezdem všechvozidel) hlavní principy jsou však shodné – chodci mají přednost při svém pohybupřed všemi vozidly, řidič nesmí chodce ohrozit ani omezit v pohybu, chodci nesmí



50

pohyb vozidel záměrně blokovat a nejvyšší dovolená rychlost pohybu vozidel je 20km/h.

Obr. 8 V Rakousku byl zaveden v roce 2013pro potřeby sdílených prostorů specifickýdopravní režim („Begegnugszone“) přímo dotamní vyhlášky o silničním provozu. Vsouvislosti s tím byla zavedena i novádopravní značka

Obr. 9 Ve Švýcarsku a v Německu bylzaveden nový dopravní režim"Begegnungszone", který je používán jak prosdílené prostory, tak pro obytné zóny(původní dopravní režim "obytná zóna" bylnahrazen, resp. rozšířen
3.2 Základní návrhové parametry
Základním znakem sdíleného prostoru je uspořádání celého prostoru v jednévýškové úrovni (tj. bez rozdělení na „chodník“ a „vozovku“). Celková šířka i délkaprostoru musí umožňovat snadný pohyb chodců, cyklistů i osob se sníženouschopností pohybu. Přestože základní myšlenka volného pohybu všech uživatelů pocelé ploše sdíleného prostoru obecně platí, v rámci jeho návrhu jsou prostřednictvímuspořádání zeleně, umístění prvků městského mobiliáře, sloupků, vizuálního amateriálového členění, přirozeně vytvořeny prostory vyčleněné čistě pro pobytovou čispolečenskou funkci, prostory pro pohyb výhradně pěších, které zároveň slouží jakobezpečné prostory pro pohyb nevidomých a slabozrakých, a prostory s provozem(motorových) vozidel. Vjezd a výjezd ze sdíleného prostoru by měl být jasněidentifikovatelný (efekt „vstupní brány“).
Uspořádání prostoru by mělo přirozeně vést řidiče motorových vozidel k dodržovánínejvyšší dovolené rychlosti (20 km/h). Toho může být docíleno jednak eliminacídlouhých přímých linií pohybu vozidel, uspořádáním prvků zeleně, mobiliáře iparkovacích míst. Používají se i lokální zúžení, optická zúžení i vhodná materiálováči barevná řešení povrchu.
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Obr. 10 Použití několika vzorů a barev dlažbyčlení plochu, a zároveň vymezuje koridor pro jízduvozidel a trasu pro cyklisty, jejichž dlouhá linie jezáměrně narušena vyosením (Telfs, Rakousko).

Obr. 11 Efekt brány při vjezdu do zóny sdílenéhoprostoru vytvořený skutečnou„bránou“ (přednádražní prostor ve městě Lyss,Švýcarsko).

Vhodné uplatnění zeleně významně přispívá ke zlepšování kvality prostředí amikroklimatu pouličních prostor. Zeleň se uplatňuje jako atraktivní „živý“ prvekdesignu parteru. Rovněž kvalitní mobiliář přispívá ke správnému fungování akladnému přijetí veřejností. Jeho součásti jako lavičky, informační prvky, svítidlaveřejného osvětlení, vymezovací sloupky nebo vodní prvky by měly odpovídatcharakteru a významu lokality a být v souladu s principy řešení mobiliáře v danémmístě. Dopravní značení je omezeno pouze na vymezení případných parkovacíchmíst.

Obr. 12 Příklad vhodného uplatnění zeleně,která hraje v návrhu zóny důležitou rolinejenom jako doprovodný prvek, ale jakozákladní kompoziční prostředek formováníprostoru (Marktplatz Schoenebeck,Německo).

Obr. 14 Příklad vhodného řešení zastávkyveřejné dopravy ve sdíleném prostoru. Zřízenínástupní hrany je jedinou výjimkou z pravidlajedné výškové úrovně. Z ostatních stran všaknástupiště plynule navazuje na okolní prostor.Obsluha veřejnou dopravou je klíčováz pohledu trvale udržitelné mobility.
Ve sdíleném prostoru lze vést linky veřejné dopravy. Zejména v případě významnýchveřejných prostranství, významných městských tříd a obchodních ulic, lokálníchcenter, školních kampusů apod. je orientace na dopravní obsluhu veřejnou dopravouklíčovým aspektem politiky udržitelné městské mobility. Umístění zastávek ve
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sdíleném prostoru přivádí do atraktivního a živého prostředí další návštěvníky, kteřítak nemusí využívat osobní automobil. Realizace zastávek veřejné dopravy apříslušné výšky nástupní hrany představuje jedinou výjimku v jinak striktním principujedné výškové úrovně.
3.3 Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace
Pro osoby se sníženou schopností pohybu je sdílený prostor ideální, neboť je vprincipu po celé šířce i po celé délce bezbariérový a umožňuje oproti konvenčnímuuspořádání uličního prostoru výrazně vyšší úroveň svobody i komfortu pohybu těchtoosob.

Obr. 15 Schéma principu uplatnění prvků pro pohyb nevidomých a slabozrakých ve sdíleném prostorupodle rakouských „technických podmínek“ pro zřizování sdílených prostorů [zdroj: 6]
Pohyb osob se sníženou schopností orientace – nevidomých a slabozrakých – jezpravidla řešen formou vytvoření „bezpečného prostoru“, obvykle prostřednictvímpřirozených vodicích linií, tvořených fasádami domů s návazností na vstupy dobudov, u kterého je celkovým uspořádání prostoru a umístěním prvků zeleně,mobiliáře, apod. zajištěno, aby nedošlo k ohrožení nevidomých a slabozrakýchprovozem motorových vozidel. „Přecházení“ koridoru s provozem vozidel je paknejčastěji zajištěno na vybraných místech formou umělých vodicích linií, v principuodpovídajících provedení přechodu pro chodce. Součástí mohou být i varovné prvkyzabraňující vstupu do prostoru s pohybem vozidel a zdůraznění hranice sdílenéhoprostoru.
4. Sdílený prostor v Česku
V Česku, podobně jako v ostatních evropských zemích, stoupají požadavky nakvalitu veřejných prostranství a uličních prostorů, zároveň dávají česká města většídůraz na reálnou aplikaci principů trvale udržitelné mobility a obecně podpory pěšídopravy. Sdílený prostor je v řadě případů optimální odpovědí na tyto požadavky.Konkrétní přínosy sdíleného prostoru nejsou teoretické, ale zcela reálné, ověřenépraxí mnoha úspěšných realizací v rámci Evropy.
Současná znění českých právních a technických norem však realizaci sdílenéhoprostoru v podstatě nepodporují. Česko se tak v současné době připravuje osystémovou možnost vytváření moderní a kvalitní podoby ulic a veřejných
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prostranství podporujících jejich pobytovou a společenskou funkci, lokální ekonomikui udržitelné módy dopravy bez nutnosti vyloučení motorové dopravy. Řada sídel vcelé České republice disponuje množstvím lokalit, které jsou přímo předurčeny kaplikaci principů sdíleného prostoru. Příkladem mohou být historická centra měst,školní kampusy, přednádražní prostory, stejně jako veřejná prostranství v nověvznikajících stavebních souborech.
V českém prostředí neexistují důvody proti realizaci sdílených prostorů, naopakumožněním jejich systematické realizace ve vhodných lokalitách může dojít kezvýšení bezpečnosti provozu, podpoře udržitelné městské mobility a zvýšení kvalityživota obyvatel měst a obcí.
Literatura/zdrojeIBSR – Institut Belge pour la Securité Routiére. Les zones résidentielles et de rencontre – lepartage de l’espace public,dans la sécurité et le respect mutuel. 2013: Belgie.CERTU. Les zones de rencontre en Suisse et en Belgique - Réglementation et examples deréalisations. 2009: Francie. ISSN 1263-2570 Dostupné z:http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1018459.pdfCERTU. Zones de rencontre: premier retour d’expériences. 2012: Francie. ISBN : 978-2-11-129479-0ŠVÝCARSKO. Begegnungszonen – eine Werkschau mit Empfehlungen für die Realisierung.Bundesamt für Strassen. 2013. Dostupné z: https://begegnungszonen.ch/wp-content/uploads/2013/05/BGZ_Werkschau.pdfFaix, U., Burgstaller, P., & Bad architects group. (2012). Shared-Space-Konzepte inÖsterreich, der Schweiz und Deutschland: Über Begegnungszonen, Berner Modell,Gemeinschaftsstraßen,Koexistenzzonen, Mischverkehrszonen und ihre Umsetzung;Leitfaden für innovative Bürgermeister) Innen. Salzburg: Gemeindeentwicklung desSalzburger Instiuts für Raumordnung & Wohnen.FSV. Arbeitspapier Nr. 27 Einsatzkriterien für Begegnungszone. Juli 2016.Shared Space, Shared Surfaces and Home Zones form a Universal Design Approach for theUrban Environment in Ireland: Key Findings & Recommendations
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2. Zastávky MHD a ich vplyv na kvalitu dopravy
Bronislav Weigl, Jasovská 43, 851 07 Bratislava, e-mail:weigl.bronislav@gmail.com

Abstrakt
Hlavnou témou konferencie sú oblasti „INTELIGENTNÝCH RIEŠENÍ NA ZVÝŠENIEBEZPEČNOSTI A POHODLIA“, ktoré sú zamerané na riešenie problematiky dopravnéhoinžinierstva na zabezpečenie kvality poskytovaných služieb vo verejnej osobnej doprave.
V súčasnosti sa venuje mnoho technických opatrení pre zabezpečenie atraktivity verejnejosobnej dopravy vo všetkých oblastiach týkajúcich sa vozidlového parku. Dopravcoviaobstarávajú moderné nízkopodlažné vozidlá, dopravný inžinieri plánujú dostatočné kapacitypre pohodlné a bezpečné cestovanie.
Na druhej strane sú tu opatrenia v riešení infraštruktúry, ktorá podporuje podmienky prekvalitné dopravné služby do oblasti bezpečného a pohodlného nastupovania a vystupovaniacestujúcich z/do dopravných prostriedkov a to riešenia nástupísk (zastávok) verejnejdopravy. Tieto opatrenia musia smerovať nielen do samotných technických riešení, ale aj dodopravno-inžinierskych riešení umiestňovania a označovania vlastných zastávok.
Ak dnes sa neustále stretávame s rôznymi kritikami o tom „ako vodiči verejnej dopravynevedia riadne pristaviť dopravný prostriedok k nástupnej hrane“, musíme si následne položiťnasledovnú otázku: Je to skutočne so subjektívnych dôvodov vodiča, alebo sú tu ajobjektívne dôvody týchto nedostatkov? A práve objektívne dôvody, ktoré sú príčinou týchtonedostatkov, sú obsahom prednášky, kde na príkladoch z praxe (skutočné príkladynesprávnych riešení, alebo nesprávnych značení zastávok verejnej dopravy v Bratislavevodorovným a zvislým dopravným značením) častokrát spôsobuje tieto problémy a to aj nazastávkach, ktoré sú z technického vyhotovenia veľmi kvalitne navrhnuté a zrealizované.A práve zo zlého dopravného značenia alebo v prípade, že je správne, je inými účastníkmicestnej premávky porušované a ignorované, sú zdrojom sťažností na pristavenia vozidlaverejnej dopravy mimo zastávkovú hranu. A práve tieto nedostatky, ktoré je možné vidieť nakomunikačnej sieti v Bratislave sú obsahom ďalšej časti prednášky.
Úvod

V súčasnosti pri výstavbách zastávok MHD, alebo pri ichrekonštrukciách a modernizáciách sa používajú nové modernéprvky nielen v rámci mestského mobiliáru (prístrešky,označníky, elektronické informačné tabule atď.), ale aj vovlastných stavebných konštrukciách zastávok, ktorézabezpečujú pohodlné nastupovanie a vystupovaniecestujúcich, vrátane cestujúcich na invalidných vozíkoch, matkys detskými kočíkmi, ako aj starších ľudí a ľudí so zníženoumobilitou. Na obrázkoch je vidieť konštrukcie pre električkovéa autobusové zastávky v Bratislave, kde boli použitéprefabrikované prvky zabezpečujúce nástupnú hranu, ktorá jevo výške podlahy nízkopodlažných vozidiel, čím jezabezpečený bezproblémový nástup a výstup cestujúcich. Nožiaľ nedostatky v dopravnom značení a nedisciplinovanosť
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vodičov v cestnej premávke často potierajú tieto výhody takto realizovaných zastávokMHD.
Legislatívne podmienky

V rámci legislatívy Slovenskej republiky sa oblasť riešenia zastávok MHD riešiv zákonoch 8/2009 NR SR z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch a Vyhláška č. 30/2020 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení. Zákon8/2009 definuje zákaz zastavenie v nasledujúcom paragrafe:
§ 25(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť (okrem iného) ajf) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou prezastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenostikratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnouvodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre nástupište a vyznačený priestor,j) na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde ovnútorný jazdný pruh,l) vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupnéhoostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľnýaspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,p) na električkovom koľajovom páse,r) na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh širokýnajmenej 3,5 m,

Citovaná vyhláška 30/2020 priniesla zásadné zmeny vo vodorovnom dopravnomznačení a to aj v oblasti značenia zastávok MHD. Hlavné zmeny spočívajú v ichvýzname, predovšetkým vo význame neprerušovaného a prerušovanéhovodorovného dopravného značenia, nahradenie neprerušovanej čiary vo významezákazu zastavenia novým dopravným značením a v novom definovaní fariebvodorovného dopravného značenia. Vyhláška 30/2020 sa v nasledujúcich paragrafovdotýka týchto zmien:
§ 10(1) Vodorovné značky sa členia na a) pozdĺžne čiary, b) priečne čiary, c) plošné značky, d) symboly.(2) Vodorovná značka je bielej farby, ak nie je v odsekoch 3 až 5 alebo v § 11 ustanovené inak.(3) Vodorovná značka vyznačujúca parkovacie miesto s plateným alebo časovo obmedzeným státím alebovyznačujúca parkovací pruh s plateným alebo časovo obmedzeným státím môže byť modrej farby.(4) Okraj vozovky alebo parkovacie miesto možno vyznačiť na parkovisku, v parkovacej zóne alebo v dopravneupokojenej oblasti (zóna najvyššej dovolenej rýchlosti, obytná zóna, pešia zóna a školská zóna) aj inou farbouokrem žltej farby.(5) Na vyjadrenie doplňujúcich informácií sa na povrchu pozemnej komunikácie (ďalej len „cesta“), parkoviskaalebo na inej dopravnej ploche môžu použiť aj iné čiary, nápisy alebo symboly, ako sú uvedené v prílohe č. 6,ak je ich význam pre účastníkov cestnej premávky dostatočne zrejmý, alebo vyobrazenia zvislých značiek stým, že sú primerane predĺžené; vyobrazenie zvislej značky môže byť vo farebnom vyhotovení podľa príloh č.1 až 4 alebo len v bielej farbe. Vyobrazenie zvislej značky na ceste slúži ako upozornenie na príslušnú zvislúznačku, pravidlo o platnosti zvislej značky alebo všeobecné pravidlo cestnej premávky.§ 11(1) Dočasná vodorovná značka je žltej farby; vyznačuje sa len vtedy, ak sa má dočasne zmeniť už existujúcevodorovné značenie, napríklad z dôvodu prác na ceste alebo obchádzky. Dočasná vodorovná značka jenadradená inej vodorovnej značke. Ak by súčasné použitie trvalej a dočasnej vodorovnej značkyneposkytovalo jasný a jednoznačný výklad alebo ak ide o dlhodobú dočasnú zmenu vodorovného značenia,trvalú vodorovnú značku je potrebné odstrániť; dočasná vodorovná značka sa v takom prípade vyznačí bieloufarbou.(2) Dočasná vodorovná značka tvorená zostavou svetelných dopravných gombíkov umiestnených rovnomernea husto do radu je platná len vtedy, ak sú gombíky rozsvietené.

Z týchto zmien plná neprerušovaná, resp. prerušovaná čiara bielej resp. žltej farbypri okraji vozovky znamenala zákaz zastavenia, resp. státia. Podľa novej vyhlášky„Pozdĺžna súvislá čiara“ vymedzuje jazdný pruh alebo okraj vozovky. Znamená to, žev minulosti riešený zákaz zastavenia alebo státia pomocou vodorovného dopravného
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značenia bielej alebo žltej farby, v súčasnej dobe stratilo tento význam a v súčasnejdobe iba vymedzuje jazdné pruhy. Pre zabezpečenie zákazu zastavenia pre inévozidlá okrem MHD sa používa „Cikcak čiara“, vyznačuje priestor, kde je zakázanéstátie vozidiel a jej veľkosť pred a za označníkom by mala byť v súlade so zákonom8/2009 § 25 ods. (1) f pokiaľ to zvislým dopravným značením nebude určené inak.
Značka vyznačuje jazdný pruh alebo okraj vozovky.
Ak značka vyznačuje jazdný pruh, je zakázané ju prechádzať alebo nákladompresahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky.
Ak značka vyznačuje vyhradený pruh pre verejnú dopravu, je značka širšia a vnútripruhu je v pravidelných vzdialenostiach doplnená symbolom BUS.
Ak značka vyznačuje cyklistický pruh, je značka širšia a vnútri pruhu je vpravidelných vzdialenostiach doplnená symbolom bicykla.
Ak značka vyznačuje vyhradený pruh pre verejnú dopravu alebo cyklistický pruh,má pre ostatných účastníkov cestnej premávky význam značky vyznačujúcej okrajvozovky.
Ak značka oddeľuje protismerné jazdné pruhy, môže byť vyznačená ako dvojitáčiara

Značka vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidiel.
Značka doplnená symbolom BUS alebo TRAM vyznačuje zastávku vozidielpravidelnej verejnej dopravy osôb, na ktorej je zastavenie a státie dovolené len prevozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb.
Značka doplnená symbolom TAXI vyznačuje stanovište taxíkov, na ktorom jezastavenie a státie dovolené len pre vozidlá taxislužby na vykonávanie zmluvnejprepravy osôb.

Ak predpokladáme, že pri projektovaní a realizácii zastávok MHD boli dodržanévšetky technické podmienky tak, aby vodič mohol vozidlo MHD riadne pristaviťk zastávkovej hrane, musí byť aj správne a hlavne jednoznačne realizovanévodorovné a zvislé dopravné značenie. Znamená to, že týmto dopravným značenímmusí byť zabezpečený vjazd a výjazd zo zastávky. Vlastná dĺžka zastávkovej hranymusí zodpovedať najdlhšiemu prevádzkovanému vozidlu MHD. V prípade prevádzkykĺbových vozidiel z dĺžkou do 19,5 m musí byť táto zastávková hrana minimálne 22metrov, pričom musí byť zabezpečená potrebná dĺžka na vjazd a výjazd zo zastávky.Toto rovnako platí pre zastávku umiestnenú v zastávkovom zálive, alebov priebežnom jazdnom pruhu, kde mimo vlastnej zastávky je dopravným značenípovolené parkovanie na komunikácii.
Pre vzory umiestnenia zastávok som použil tri metodické listy prevzaté z českejpublikácie BESIP (Bezpečnosť silničního provozu) a to:- zastávka mimo jazdného pruhu, umiestnenáv zastávkovej nike tzv. „zálivová“- zastávka v jazdnom pruhu- zastávka v jazdnom pruhu s fyzickýmoddelením tzv. „zátková“

Podfarbením vyznačená plocha, je plocha, ktorúpotrebuje vozidlo MHD k riadnemu pristaveniuk zastávkovej hrane a je vyznačená zvislýma vodorovným dopravným značením. Rovnako je



57

takto táto plocha vyznačená aj v ďalších príkladoch

Ako je zrejmé zo všetkých priložených vzoroch pre správne zastavenie vozidlaverejnej osobnej dopravy, musia byť splnené podmienky správneho zvisléhoa vodorovného dopravného značenia tak, aby bola na jednej strane správnadĺžka zastávkovej hrany, ktorá musí vychádzať z najdlhšieho prevádzkovanéhovozidla a zároveň musí byť zabezpečený dostatočne dlhý priestor pre zaradenievozidla k zastávke a pre opätovné zaradenie sa vozidla do jazdného pruhu. Žiaľ,často nestačí iba označenie zastávky MHD dopravnou značkou „označník zastávky“,kde ako je uvedené vyššie, platí zákaz zastavenia vo vzdialenosti kratšej ako 30 mpred označníkom zastávky a 5 m za ním a to hlavne z dôvodu problematickéhosubjektívneho stanovenia týchto vzdialeností.
Zastávky, kde nie je potrebné riešiť ďalšie dopravné značenie, tam kde jebuď zastávka umiestnená vo vyhradenom jazdnom pruhu, kde už z legislatívyplatí o.i aj zákaz zastavenia na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, prektoré je vyhradený jazdný pruh určený, resp. ak je dopravným značenímv úseku zákaz zastavenia a značka platí aj na priľahlý chodník.
V súčasnej dobe sa niekde začínajú používať pre zastávky verejnej osobnejdopravy „ostrovčekové zastávky“ v miestach, kde je krajný pruh určený naparkovanie a ostrovček je realizovaný na šírku tohto parkovacieho pruhu. Zastávka jeriešená v priebežnom jazdnom pruhu bez potreby ďalšieho zvislého a vodorovnéhoznačenia.

Záver
Pre zabezpečenie podmienok bezpečného a pohodlného nastupovaniaa vystupovania do/z vozidiel verejnej osobnej dopravy, musia byť naplnené vyššieuvedené nielen technické, ale aj legislatívne podmienky platné v oblasti zastávokverejnej osobnej dopravy. A nielen naplnené, ale aj kontrolované s následnýmirepresiami tých, ktorí toto porušujú.
Na záver uvádzam niekoľko príkladov, ktoré sú následne zdrojom zléhopristavenia vozidla k zastávkovej hrane:- nesprávne realizované vodorovné dopravné značenie, kde je dĺžkazastávkovej hrany krátka a chýba priestor na vjazd a výjazd zo zastávky- bezohľadné parkovanie v priestoroch zastávok, predovšetkým vozidlamizásobovania, rôznych donáškových služieb a vozidiel TAXI
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- zle umiestnená zastávka v oblúku spolu s nedostatočným priestorom na vjazddo nej, naviac so sklonom ku stredu vozovky majúce za následok zdvihnutiehrady vozidla k zastávke- priestor zastávky trvalo zabratý napríklad smetnými nádobami

A nakoniec jedna z dobrých realizácií v Bratislave pri rekonštrukcii ulice Mlynské nivy
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3. Souvislosti dopravního režimu vyhrazených jízdníchpruhů pro autobusy
VOJTĚCH NOVOTNÝ, NIKOL DOUSKOVÁ, MARKÉTA JIRMANOVÁ, ONDŘEJ VOMOČIL,České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, e-mail:vojtechnovotny@gmail.com

Abstrakt
Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy/trolejbusy veřejné dopravy je základníma prakticky nejefektivnějším prvkem preference veřejné dopravy na síti městskýchkomunikací. Existují však různé přístupy k nastavení dopravního režimu těchtovyhrazených jízdních pruhů, ať už z hlediska jejich časové platnosti, možnosti jejichvyužívání i dalšími specifikovanými vozidly (jízdní kola, taxi, motocykly) či jejichvedení po tramvajovém tělese, i k jejich vyznačování. Příspěvek shrne aktuální stavtéto problematiky ve vybraných českých a zahraničních městech a nabídnedoporučení pro jednotný přístup k této problematice v českých podmínkách.
Vyhrazený jízdní pruh jako základní prvek efektivní preference autobusů atrolejbusů VHD
Fungující, atraktivní a využívaná integrovaná veřejná doprava je základním pilířempro trvale udržitelný rozvoj území a jedním ze základních nástrojů udržitelné městskémobility. Představuje efektivní způsob uspokojování přepravní poptávky z hlediskavyužití energie, finančních prostředků veřejné správy i využití prostoru s výrazně nižšízátěží pro životní prostředí oproti individuální automobilové dopravě [1].
Preferenční opatření pro veřejnou dopravu jsou základním a velmi účinnýmnástrojem pro dosahování vysoké cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu spojůveřejné dopravy, tedy kvalitní, atraktivní a konkurenceschopné služby, kteroucestující přirozeně upřednostňují před použitím osobního automobilu. Právě dobacesty, tedy cestovní rychlost, je jedním z hlavních parametrů při rozhodování o volbědopravního prostředku (například [2]). Pozitivními efekty preferenčních opatření všaknení jen výše uvedené zvýšení cestovní rychlosti a spolehlivosti. Plynulejší jízdouspojů veřejné dopravy rovněž dochází k energeticky efektivnější jízdě (úsporapohonných hmot, respektive elektrické energie). Zvýšením cestovní rychlost docházíi ke snížení potřebného počtu vypravených vozidel a snížení souvisejícího počtupotřebného personálu (řidičů), tedy k celkové vyšší ekonomické efektivně provozu.
Efektivní preference veřejné dopravy je vždy založena na kombinaci priority průjezduspojů veřejné dopravy na křižovatkách a prostorových preferenčních opatřeních,která mají typicky formu vyhrazené jízdní dráhy (oddělené tramvajové těleso,vyhrazené jízdní pruhy). Je obecně platným principem, že nejefektivnějšímzpůsobem preference povrchových módů veřejné dopravy je vyhrazená jízdní dráha(v kombinaci s prioritou průjezdu na světelně řízených křižovatkách prostřednictvímpreference na světelném signalizačním zařízení – SSZ). Ta zajišťujebezproblémovou, a především spolehlivou jízdu spojů veřejné dopravy bez ohledu nadenní dobu, intenzity provozu či mimořádné situace.
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Obr. 1: Vyhrazený jízdní (řadicí) pruh proautobusy (České Budějovice). Obr. 2: Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy natramvajovém tělese (Praha).

Vyhrazenou jízdní dráhu pro autobusy (trolejbusy) představují právě vyhrazené jízdnípruhy (VJP), vyhrazené řadicí pruhy, provoz autobusů MHD na tramvajovém tělese(z hlediska právní úpravy se jedná o vyhrazený jízdní pruh na tramvajovém tělese[3]), případně úseky komunikací s vyloučením (motorové) dopravy mimo provozveřejné dopravy. Efektivitu vyhrazené jízdní dráhy, respektive tzv. prostorovýchpreferenčních opatření dokazují četné české i zahraniční zkušenosti (napříkladrealizace VJP na ul. Evropská v Praze – viz Obr. 3).
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Příklad: Vývoj cestovních dob spojů PID v úseku Divoká Šárka -Nádraží Veleslavín v Praze před a po realizaci vyhrazeného jízdníhopruhu v předmětném úseku ul. Evropská.

11/2016 (před realizací VJP) 11/2017 (po realizaci VJP)
Obr. 3: Vývoj cestovních dob spojů PID v úseku Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín v Praze před a porealizaci vyhrazeného jízdního pruhu v předmětném úseku ul. Evropská (zdroj dat: ROPID)
Eliminace negativního ovlivnění provozu povrchové veřejné dopravy ze stranyintenzit IAD („pravidelné“ kongesce i mimořádné situace) v podobě vyhrazené jízdnídráhy s sebou přináší nejen zvýšení cestovní rychlosti a dosažení vyšší spolehlivostiprovozu VHD, ale i:

 optimalizaci kapacity komunikace z hlediska využívání jednotlivých módůdopravy (podpora udržitelné mobility)
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 prostorově a výkonově efektivnější využití uličního prostoru (teoretickákapacita vyhrazeného jízdního pruhu je přibližně pětkrát vyšší než teoretickákapacita stejně širokého jízdního pruhu pro automobily) částečné zlepšení podmínek pohybu cyklistů (pokud jsou vyhrazené jízdnípruhy pro autobusy přístupné i jízdním kolům) zlepšení dojezdových časů vozidel IZS zejména v obdobích dopravních špiček velmi často i zklidněný a plynulejší dopravní proud ostatních vozidel
Dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu v Česku a s ním souvisejícíaspekty
Dopravní režim vyhrazených jízdních pruhů v Česku je definován předevšímpříslušnými ustanoveními Zákona č. 361/2000 Sb. [3], respektive Vyhlášky 294/2015Sb.[4], a vyznačován svislou dopravní značkou IP 20a a vodorovnou dopravníznačkou V 15 (nápis „BUS“):
IP 20a Vyhrazený jízdní pruh

Značka vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkovéosobní dopravy a trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatnímjízdním pruhům. Vyhrazený jízdní pruh je současně na pozemníkomunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména „Podélná čárasouvislá“ nebo „Podélná čára přerušovaná“ a nápisem „BUS“. Ve spodníčásti značky nebo na dodatkové tabulce lze vyznačit dobu, po kterou jejízdní pruh vyhrazen.
Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru.
V případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo prourčitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol nebo vhodnýnápis. Je-li v modrém poli uveden nápis TAXI, je vyhrazený jízdní pruhurčen pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou s nápisem TAXI.

Obr. 4: Definice svislé dopravní značky IP 20a a upřesnění dopravního režimu [4].
Česká právní úprava v zásadě poskytuje v problematice konkrétního provedenídopravního režimu značnou volnost. Volba konkrétního dopravního režimu tak můžezáviset na konkrétní lokalitě či na dohodnuté praxi konkrétního města, což v praxivede k poměrně velké variabilitě řešení konkrétních lokalit. V tomto smyslu je všaktřeba zdůraznit, že minimálně v rámci jednoho města by mělo docházet k aplikacistandardizovaného dopravního režimu jednotně, a to v rámci obecně platné zásadyshodného dopravního řešení shodných situací.
Je dobré rovněž konstatovat, že vyhrazený jízdní pruh není přikázaným jízdnímpruhem. Pochopitelně ve většině případů z logiky věci využijí spoje veřejné dopravyvyhrazeného jízdního pruhu vždy, nicméně mohou existovat případy, kdy tomu taknení – například v případě zřízení vyhrazeného jízdního pruhu v minimálníchparametrech (ve stísněných poměrech) může tento pruh velmi dobře sloužitv případě kongesce, ale v případně plynulého provozu může spoj veřejné dopravyvyužít běžného jízdního pruhu, pokud je to pro něj výhodnější.
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Obr. 5: Vyhrazený jízdní pruh není přikázaným jízdním pruhem.
S dopravním režimem vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy však v praxi souvisícelá řada hledisek či aspektů, které na první pohled nemusí být zřetelné. Přesto jsouv praxi pravidelně řešeny, a proto je třeba se jimi podrobněji zabývat.
2.1 Problematika časové platnosti vyhrazených jízdních pruhů
Řada měst v Evropě v minulosti uplatňovala přístup časového omezení platnostivyhrazených jízdních pruhů pouze na období dopravních špiček (například Londýn čirakouská města). Tento přístup v minulosti uplatňovala i Praha. V poslední době jepatrný jasný trend opouštění této logiky a jednoznačný příklon k vyhrazeným jízdnímpruhům s časově neomezenou platností. Časové omezení platnosti „bus pruhů“ sicena první pohled vypadá racionálně, prakticky ani odborně však nedává smysl, a topředevším z následujících důvodů:

 obecně neexistuje logický důvod zvyšovat kapacitu komunikace proautomobilovou dopravu v mimošpičkových obdobích
 pokud nastane mimořádná dopravní situace (dopravní nehoda, přesun intenzitkvůli uzavření úseku jiné komunikace apod.) mimo období, kdy je vyhrazenýjízdní pruh „zapnutý“, toto preferenční opatření neplní svoji funkci a zcela semíjí účinkem
 jednotliví účastníci silničního provozu se na stejném místě komunikace mohouchovat různým způsobem (zejména v časových polohách kolem počátku akonce platnosti vyhrazeného jízdního pruhu), což může vést k nejistotěúčastníka silničního provozu, k jeho nejednoznačnému chování či knedorozumění mezi jednotlivými účastníky silničního provozu
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Obr. 6: Vyhrazený jízdní pruh s časově omezenou platností v zásadě nedává smysl. Standardně bytedy "buspruhy" měli být zřizovány s časově neomezenou platností [6].
Zajímavý je rovněž kontext míry respektovanosti vyhrazených jízdních pruhů zestrany ostatních účastníků silničního provozu. Studie TSK hl. m. Prahy z roku 2016se zaměřila na analýzu počtů neoprávněných užití vyhrazených jízdních pruhůvozidly, pro něž tyto pruhy nebyly vyhrazeny, ve vybraných lokalitách v rámci Prahy.Výsledek jednoznačně dokazuje, že respektovanost vyhrazených jízdních pruhů bezčasového omezení je více než třikrát větší než těch, které mají svoji platnost časověomezenou [7].
2.2 Hledisko provozu cyklistů ve VJP
Cyklisty, jakožto jedny z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, je třebachránit. Provoz cyklistů ve vyhrazeném jízdním pruhu je tedy nutné povolit vždy, je-litento pruh při pravém okraji vozovky. Jedná se o opatření s ohledem na bezpečnostcyklistů, kdy by bylo velmi nevhodné, pokud by měli cyklisté vjezd do vyhrazenéhojízdního pruhu zakázaný. Docházelo by pak k situacím, při nichž by cyklisté bylidonuceni jet na rozhraní vyhrazeného a obecného jízdního pruhu (viz obr. 7).

Obr. 7: Při vyloučení cyklistické dopravy z vyhrazených jízdních pruhů by cyklisté museli jezdit narozhraní vyhrazeného a obecného jízdního pruhu, což je z hlediska bezpečnosti nežádoucí.
Avšak 1. ledna 2022 vešla v platnost vyhláška dovolující předjíždění cyklistůs povinným bezpečnostním odstupem 1,5 m. To v praxi znamená, že nejvhodnějšívariantou, jak vyřešit problém z hlediska provozu veřejné dopravy i bezpečnosticyklistů, je udělat samostatný vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty v rámci hlavníhodopravního prostoru. Toto opatření způsobí, že se následně legislativně nejedná
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o předjíždění, ale o souběžnou jízdu dvou jízdních pruhů, kdy už není nutnédodržovat odstup 1,5 m. Aby bylo možné toto opatření zřídit, je potřeba šířka alespoň4,75 m.

Obr. 8 Ideální řešení, jak zajistit bezpečnost cyklistů je zřízení samostatného vyhrazeného jízdníhopruhu pro cyklisty.
Ovšem i v případě, kdy není možné zřídit samostatný vyhrazený jízdní pruh procyklisty, je správné, aby cyklisté měli umožněný vjezd do vyhrazených jízdních pruhůpro autobusy, které jsou umístěny při pravém okraji vozovky (viz výše). Pro provozveřejné dopravy je to sice určitou komplikací (rychlost pohybu cyklistů je obvyklenižší než rychlost projíždějících spojů veřejné dopravy a bezpečné předjížděnícyklistů autobusy je nutí „vybočit“ do vedlejšího jízdního pruhu), nicméně jedná sez hlediska bezpečnosti silničního provozu o bezpečnější stav. Tato praxe je běžná vevětšině evropských i tuzemských měst.
Naopak v případech, kdy se nachází vyhrazený jízdní pruh jinde než při pravémokraji vozovky, není vhodné cyklistům do takového pruhu umožňovat vjezd. To saméplatí při vedení vyhrazeného jízdního pruhu po tramvajovém tělese.
2.3 Hledisko provozu dalších vozidel ve VJP
Obecně je třeba zdůraznit, že vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy jsou primárněnástrojem pro preferenci veřejné dopravy, ze které profitují cestující, kteří se rozhodlivyužít udržitelný a prostorově efektivní druh dopravy, a přináší s sebou příslušnéekonomické a environmentální efekty. Povolování užívání těchto prostorovýchpreferenčních opatření dalšími vozidly vždy, byť různou měrou, snižuje jejichefektivitu pro spoje veřejné dopravy.
Motocykly a mopedy jsou vozidla, jejichž upřednostnění před ostatními účastníkysilničního provozu do určité míry smysl dává – oproti osobním automobilům majímírně nižší environmentální dopad, a především jsou prostorově méně náročné, cožje u městské mobility jeden z klíčových parametrů. Rychlost pohybu motocyklů amopedů je navíc (na rozdíl od cyklistů) obdobná s rychlostí pohybu spojů veřejnédopravy. Je však otázkou, zda má být těmto vozidlům udělena stejná priorita, jako
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spojům veřejné dopravy. Zároveň provoz motocyklů a mopedů nelze povolit vevyhrazených jízdních pruzích na tramvajovém tělese, pokud je provoz vevyhrazeném jízdním pruhu řízen signály pro tramvaje, respektive pokud je proprůjezd vyhrazeným jízdním pruhem vyžadována komunikace vozidla s řadičemkřižovatky. Kromě toho by provoz mopedů a motocyklů ve vyhrazeném jízdním pruhuneměl být povolen v lokalitách s vysokou intenzitou provozu autobusových spojůnebo naopak v lokalitách, kde by vyšší intenzita provozu motocyklů a mopedů mohlanegativně ovlivnit provoz spojů veřejné dopravy.
Povolení vjezdu do vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy dalším vozidlům, jakojsou elektromobily či například osobní automobily s obsazeností tři a více osob.Povolení vjezdu těchto vozidel do vyhrazených jízdních pruhů by mělo silně negativníefekt na plynulost a spolehlivost provozu spojů veřejné dopravy a vedlo by kvýraznému snížení vymahatelnosti porušování definované místní úpravy provozu(“BUS pruhem” jezdí “běžná” osobní auta) a souvisejícímu snížení respektovanostivyhrazených jízdních pruhů.
Dalším významným přínosem vyhrazených jízdních pruhů je bezpečný a rychlýprůjezd vozidel složek IZS, respektive městské policie. Při jízdě “k zásahu”, kdy tatovozidla užívají práva přednostní jízdy (jízda se zapnutými “majáky”), mohouvyhrazených jízdních pruhů pro autobusy bez problémů využít. Ovšem v tomtopřípadě je nezbytně nutné specifikovat, že jej lze využít pouze při jízdě k zásahu,případně pouze příslušně označenými vozidly, z důvodu respektovanostivyhrazených jízdních pruhů ostatními účastníky silničního provozu. Stejně jako uostatních vozidel je však rovněž nutné podotknout, že povolit užívání vyhrazenýchjízdních pruhů pro autobusy vozidly IZS a MP nelze povolit plošně, ale pouze uvyhrazených jízdních pruhů, které nejsou na tramvajovém tělese, není v nich řízenprovoz prostřednictvím signálů pro tramvaje či provoz v nich nevyžaduje komunikacimezi vozidlem a řadičem křižovatky.
2.4 „BUS“ vs. „BUS MHD“
Vyhláška č. 294/2015 Sb. změnila v rámci českého právního prostředí statutvyhrazeného jízdního pruhu. Zatímco podle původní vyhlášky mohly vyhrazené jízdnípruhy pro autobusy využívat pouze autobusy MHD, současná vyhláška umožňujevyužít vyhrazený jízdní pruh jakémukoliv vozidlu, které je právně definováno jakoautobus. (Trolejbusy jsou v tomto smyslu považovány za autobusy).
Užívání vyhrazených jízdních pruhů všemi vozidly zařazenými do kategorie autobus(tj. de facto všechna vozidla s kapacitou 9 cestujících a vyšší) není zcela optimálnířešení jak pro samotný provoz, tak i z hlediska bezpečnosti. V současné době existujísituace na řadě míst, kde je nezbytné, aby vyhrazený jízdní pruh byl užíván pouzeautobusy MHD (respektive autobusy systému integrované veřejné dopravy), kteréjsou vedeny profesionálním řidičem se znalostí trasy, místa a místních (interních)předpisů a jsou vybaveny předepsanými technickými zařízeními (například prokomunikaci s řadiči SSZ). Jedná se zejména o tyto situace:

 vyhrazený jízdní pruh je umístěn na tramvajovém tělese provoz ve vyhrazeném jízdním pruhu je řízen signály pro tramvaje (ve smyslu§ 72 Zákona č. 361/2000 Sb.)
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 pro průjezd křižovatkou vyhrazeným jízdním pruhem je nutný systém aktivníkomunikace mezi vozidlem a řadičem křižovatky
Výše uvedené situace jsou hlavními důvody, proč je užívání vyhrazených jízdníchpruhů pro všechny autobusy (tj. pro všechna vozidla, která jsou dle zákonaklasifikována jako autobusy) nežádoucí.
Řešení této situace není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud bydošlo k nahrazení označení “BUS” na například “BUS MHD” mohou takovývyhrazený jízdní pruh využít pouze spoje linek, které mají licenci vydanou jakovnitroměstská linka MHD. Dopravní obslužnost řady měst je však vykonávaná ipříměstskými linkami, jež z licenčního pohledu nejsou MHD, ale veřejnou linkovoudopravou. Tyto linky nejsou přímou součástí městské hromadné dopravy, ale přestovykonávají “městskou” dopravní obslužnost či jsou provozovány v prokladu směstskými linkami. Formálně by tyto linky nemohly takové vyhrazené jízdní pruhyvyužít. Část příměstských linek na svých trasách reálně využívá řadu preferenčníchopatření a zároveň jejich vozidla mají shodnou výbavu s ostatními autobusy MHD. Ztěchto důvodů je třeba sjednotit a v rámci dopravního značení systematicky užívatjednotné označení (například užití názvu či zkratky systému integrované veřejnédopravy). To se netýká pouze vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, ale i dalšíchsestav dopravního značení (například kombinace značek B1+E13 “Zákaz vjezdu,mimo BUS” apod.)
V tomto kontextu se nabízí teoretická otázka, zda neumožnit využívání vyhrazenýchjízdních pruhů pro autobusy plošně právě pouze pro autobusy zajišťující základnídopravní obslužnost v rámci systému integrované veřejné dopravy. Do určité mírydává logiku, aby benefitů z preferenčních opatření realizovaných za veřejnéprostředky užívaly pouze spoje veřejné dopravy vedené v závazku veřejné služby, atedy veřejnou správou financované.

Současná praxe dopravních režimů vyhrazených jízdních pruhů pro autobusyv jednotlivých českých městech
Přístup k dopravnímu režimu vyhrazených jízdních pruhů není v českých městechjednotný. To souvisí jednak se zmiňovanou „volností“ definice vyhrazeného jízdníhopruhu ve vyhlášce, jednak s různým vývojem realizace preferenčních opatřenív jednotlivých městech. Na území Česka de facto existuje 6 měst, které sesystematičtěji věnují preferenci veřejné dopravy a realizaci vyhrazených jízdníchpruhů – Praha, Brno, Ostrava, Jihlava, České Budějovice a Plzeň. Následujícítabulka uvádí přehled současných typů dopravních režimů vyhrazených jízdníchpruhů pro autobusy z hlediska časové platnosti i z hlediska provozu dalších vozidel:

typický dopravní režim z hlediskačasové platnosti typický dopravní režim z hlediskaprovozu dalších vozidel

BRNO výhradně bez časového omezení pokud je VJP při pravém okrajivozovky:
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standardně BUS + CYKLO + TAXI
pokud je VJP na tramvajovémtělese:

standardně BUS

ČESKÉ BUDĚJOVICE standardně bez časovéhoomezení standardně BUS

JIHLAVA výhradně bez časového omezení BUS + CYKLO

OSTRAVA výhradně bez časového omezení dle lokality (není ustáleno typickéřešení)

PLZEŇ výhradně bez časového omezení BUS / BUS MHD
(v současné době se připravujedoplnění IZS)

PRAHA s časovým omezením (staršírealizace) i bez časovéhoomezení (novější realizace)
pokud je VJP při pravém okrajivozovky:

standardně BUS + CYKLO + TAXI+ IZS
pokud je VJP na tramvajovémtělese:

standardně BUS

Tabulka 1: Současná praxe dopravních režimů vyhrazených jízdních pruhů pro autobusyv jednotlivých českých městech
Z hlediska časové platnosti lze konstatovat, že všechna města se, dle současnéhomoderního přístupu k preferenci veřejné dopravy, orientují na časově neomezenouplatnost vyhrazených jízdních pruhů. Určitým specifikem je Praha, která v minulostizřizovala vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy téměř výhradně s časovým omezenímplatnosti a až po roce 2010 dochází k systematičtější realizaci vyhrazených jízdníchpruhů s trvalou platností. K 1.4. 2021 bylo na území Prahy vyznačeno 63,7 %vyhrazených jízdních pruhů s trvalou platností, zbývající pak s časovým omezenímplatnosti, které však nejsou jednotné (viz Obr. 9).
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Obr. 9: Délky a procentuální podíly vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy z hlediska jejich časovéplatnosti na území hl. m. Prahy k 1.4.2022 [6].
Pro provoz dalších vozidel ve vyhrazeném jízdním pruhu není obecně v českýchměstech pozorován konkrétní trend. Jediný typický dopravní režim z hlediskaprovozu dalších vozidel, který je obecně používán, je v případě umístěnívyhrazeného jízdního pruhu po pravé straně vozovky. V tomto případě se standardněpoužívá dopravní režim BUS + CYKLO z důvodu bezpečnosti cyklistů, jak již bylozmíněno v odstavci 2.2.
Závěr a doporučení pro česká města
Preference veřejné dopravy je základním nástrojem pro zajištění rychlého, plynuléhoa spolehlivého provozu spojů veřejné dopravy, tedy atraktivní veřejné dopravy procestující. Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy, společně s dalšími prvky prostorovépreference, představují nejefektivnější způsob zajištění adekvátní cestovní rychlostiautobusů a trolejbusů veřejné dopravy v místech, ve kterých intenzity automobilovédopravy negativně ovlivňují, či mohou negativně ovlivňovat, jejich provoz.
Používané dopravní režimy vyhrazených jízdních pruhů v českých městech nejsouzcela jednotné, často ani v rámci konkrétního města. Navíc existuje řada aspektů,které dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu mohou ovlivňovat. Aby vyhrazenéjízdní pruhy pro autobusy efektivně a bezpečně plnily svoji úlohu, doporučujeme – nazákladě praktických zkušeností a příkladů dobré praxe ze zahraničí – pro česképrostředí následující základní pravidla pro stanovování dopravních režimůvyhrazených jízdních pruhů pro autobusy:

1. Vyhrazené jízdní pruhy realizovat zásadně v režimu s trvalou platností (bezčasového omezení platnosti).
2. Pokud je vyhrazený jízdní pruh situován při pravém okraji vozovky, standardněumožňovat vjezd cyklistů do těchto vyhrazených jízdních pruhů, neboť se
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jedná o opatření zajišťující bezpečnost cyklistů pohybujících se po danékomunikace. Případně lze přistoupit k souběžnému situování samostatnéhovyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty a samostatného jízdního pruhu proautobusy VHD.

3. Pokud je vyhrazený jízdní pruh veden po tramvajové tělese, provoz vevyhrazených jízdních pruzích je řízen signály pro tramvaje nebo je třeba, abypro průjezd vyhrazeným jízdním pruhem byla autobus vybaven systémemkomunikace s řadičem křižovatky, lze do něj povolit vjezd pouze autobusůmMHD, respektive autobusům integrované veřejné dopravy za předpokladu, žena úrovni dopravce (typicky městského dopravního podniku) či systémuintegrované veřejné dopravy je systematicky zajištěna příslušná znalost těchtoúseků ze strany řidičů, respektive vybavení autobusů příslušnou technologiíkomunikace s řadiči křižovatek (aktivní detekce vozidla VHD předkřižovatkou).
4. Neumožňovat žádným dalším vozidlům (TAXI, motorky či mopedy) užívánívyhrazených jízdních pruzích pro autobusy.

Základním pravidlem však je, aby se veřejná správa problematice preference veřejnédopravy věnovala a preferenční opatření pro veřejnou dopravou systematicky aintenzivně rozvíjela. Je to v zájmu nejen podpory udržitelných módů mobility,lidského zdraví, kvality veřejných prostranství, ale i v ekonomickém zájmu veřejnésprávy jako objednatele veřejné dopravy.
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4. Přístupy k uspořádání infrastruktury tramvajové dráhy| Kontext logických a bezpečných řešení
JOSEF VESELÝ, Dopravní podnik města Brna, a.s. , e-mail: jvesely@dpmb.cz

Abstrakt
Uspořádání infrastruktury tramvajové (kolejové) dráhy v městském prostředí je pocelou dobu své existence konfrontováno s mnohdy rozdílnými až protichůdnýminázory. V průběhu času mnohdy snadno podléhá módním trendům vzdalujících seatmosféře logiky a bezpečnosti.
V jiných sférách lidské činnosti a organizace společnosti se většinou setkávámes principem tzv. judikatury – to, co se již jednou rozhodlo, nechť se v principechaplikuje i následně. Zkušenosti s prostředí formulace názoru na priority a uspořádáníveřejného prostoru však signalizují mnohdy pravý opak – shoda v jedné lokalitěnemusí znamenat úspěšnost aplikace „o kousek vedle“.
Příspěvek je snahou o monitoring zkušeností z městského prostředí i analýzouvhodnosti respektování základních pravidel normového či obdobného prostředí.
1. Úvod – I. (filosofický)
Lidským společenstvím je patrně hledána možnost nějakým způsobem popsat řešeníživotních, procesních i technických situací. Postupem doby jsme si zvykli na nutnostpotřeby pokud možno vše definovat a popsat. Postupem času jsme se taktodopracovali do stádia generování návodů, příruček, předpisů, pokynů, vyhlášeka zákonů – a bez tohoto příslušenství propadáme rozpakům a nejistot. Návrat doprostředí s absencí různých předpisů máme spojený s chaosem a zmatkem.O moudrosti předků si raději čteme pouze v knihách a vzpomínkách.
Nicméně život nás každodenně proškolí a poučí, že pouhé spoléhání nadokumentaci a všelijaké návody není úplně všechno. Lehce se nám může stát, žezjistíme, že i pouhé dva dokumenty „pohybující“ se v určitém prostředí nás mohoudovést do vzájemné kolize. A což teprve situace, kdy se obrátíme na obyčejnýlogický úsudek? O kolize máme mnohdy vystaráno.
2. Úvod - II. (prakticko – tématický)
Ponoříme-li se do prostoru uspořádání dopravní infrastruktury, nabízí se nám širokéspektrum názorových proudů na řešení konkrétních situací a nakonec i nainterpretaci předpisů různých stupňů. Mnohdy se nám potom zdá, že se nacházímev bludném kruhu a zvlášť v některých případech se stáváme „obětí vlastníhovynálezu“. Je známou skutečností, že relativně nejméně diskuzí se vede ouspořádání tzv. podzemní infrastruktury. Pamatujeme si, kdy jsme naposledy bylisvědky nekončící diskuze o poloze či typu vodo-kanalizační či plyno-elektrickéinfrastruktuře? Při prezentaci zástupců těchto částí infrastruktury nasloucháme,



71

děláme si poznámky a raději hned píšeme zápis. Za to v případě nadzemních částíse velice rychle stáváme součástí turbulencí, názorových přemetů či soupeření smnohdy subjektivními přístupy.
3. Zkušenosti a z nich plynoucí ponaučení
3.1 Traťové úseky kolejové dráhy
Už samotný institut kolejové dráhy má v sobě zakódovánu určitou prioritu v podoběvnímání zvláštností jejího provozování. Jedná se přece o dráhu, po které se pohybujívozidla s výrazně odlišnými hmotnostními i provozními vlastnostmi včetně jejichhlavního poslání, spočívajícího v přepravě osob – navíc ve většině případů v zájmuveřejné správy.
Logické souvislosti jsou v případě kolejové (tramvajové) dráhy podpořeny i v úrovnipříslušných předpisů, které disponují na několika místech formulacemi o důležitostidráhy a její ochrany.
Relativně snadno se s těmito požadavky vypořádávají projektanti nových tratív samostatném či přidruženém koridoru. V minulosti se tímto způsobemv podmínkách kolejové sítě DPMB, a .s. připravily a realizovaly traťové úseky dovýznamných (tehdy nově) budovaných sídlišť.

Jeden z prvních úsekůsamostatně vedené kolejové dráhyBrno, Veletržní - 1966
Tramvajová dráhado sídliště Brno, Bohunice / Starý Lískovecúsek Švermova - 1982

Odpověď na tuto logickou „expanzi“ systému však na sebe nenechala dlouho čekat.
Jako následek této fáze rozvoje systému přišla varovná „sprcha“ v podobě vyčerpanékapacity původního kolejového systému v centrální části města. Vysoký stupeňzatížení dráhy je však navíc ostře konfrontován rostoucí intenzitou ostatní dopravy,která při limitní šířce historických uličních profilů v mnoha případech vstupujedo průjezdného profilu vlastní kolejové dráhy.
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Uspořádání kolejové dráhy v ulici Nádražní v Brně (1996)Jeden z mála počinů pro zkapacitnění centrální částikolejového systému MHD Brno
I z jiných oblastí je známou skutečností obtížné postavení účastníka, který dodatečněvstupuje do probíhajícího procesu. O to větší snahou je využít stavební aktivity, kterázasahuje dopravní prostor, pro její doplnění o opatření pro „..co nejvhodnějšípodmínky pro funkci tramvajové dopravy, nerušenou ostatnímu účastníky uličníhoprovozu.“ (ČSN 73 6110, čl. 11.2.1). V těchto případech jsme však svědky střídáníúspěchu či rozpaků (a to v lepším případě).

Brno, ulice Lidická – 1997Kolejová dráha se zvýšenou niveletou
Brno, Milady Horákové – 2017Kolejová dráha se zvýšenou niveletou

Brno, ulice Křenová – 2018Kolejová dráha s podélnou tvarovkou Brno, ulice Křenová – 2018Specifická konjunkce tvarovky a VDZ
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Zcela specifickou problematikou je míra vhodnosti aplikace sdílení průjezdnéhoprofilu kolejovou i nekolejovou (ostatní) dopravou. V této části dopravního spektra sestáváme někdy až bezmocnými přihlížiteli zahlcování profilu kolejové dráhy mnohdyzbytnou dopravou. Dopravou, která si tyto úseky vyhledává někdy až v naivní snazezískat výhodu. Domnělá výhoda se však stává místem pro sdílení prostorové ičasové kongesce samozřejmě s nepříznivým dopadem především do systému,provozovaného ve veřejném zájmu a v návaznosti na veřejný rozpočet.

Brno, ulice TáborskáDopady překročení původně uvažované funkce dopravního prostoru
Takové to případy bychom měli považovat za určitou formu selhání, které by všaknemělo nepatřit do našeho profesního světa.
Závěrečný citát si dovolím nechat na posouzení čtenáři, nakolik se jedná o logický činormou vynucovaný názor.
„Tramvajovou dopravou (se rozumí) provozování dráhy tramvajové vedené posamostatném tělese, v přidruženém pásu podél pozemní komunikace, popř.přímo po pozemní komunikaci. Jednoznačnou prioritou je zajištění podmínekpro plynulý a bezpečný provoz tramvajové dopravy.“
3.2 Zastávky kolejové dráhy
Skoro stejně pestré ve variantách přístupu je i prostředí zastávek tramvajovédopravy.
Na první pohled by se dalo říct – zde není co k řešení, „…dejme tam ostrůvek, amáme vyřešeno..“. Nicméně právě tématem ostrůvku to celé začíná. Nástupníostrůvek je kromě jiného vstupní branou do světa bezbariérovosti. Princip ostrůvku jižve své podstatě bezbariérové řešení přináší zcela přirozeně, automaticky. PříslušnáČSN 73 6425-1 proto zcela po právu řadí na prvním místě ve výčtu možností právěnástupní ostrůvek.
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Brno, ulice Merhautova – 2021Nástupní ostrůvek v zastávce JugoslávskáMožnosti aplikace ostrůvku jsou však výrazně limitovány prostorovým uspořádánímv místě, které zcela logicky a mnohdy i historicky obsahuje téma zastávky. Na scénuproto přichází další možnosti řešení.
Mezi místně vhodná řešení patří řešení kombinující vlastní nástupní ostrůveks dalším opatřením pro zklidnění souběžného dopravního proudu.

Zastávka Brno, Moravské náměstí – 2018Nástupní ostrůvek a souběžný jízdní pruh se zvýšenímpro zvýraznění dominantní funkce prostoru

Nejblíže k principům nástupního ostrůvku se blíží řešení formou zastávkového mysu,který nabízí de facto stejné vzájemné postavení pěšího a vozidla MHD jako v případě
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ostrůvku. Pěší se nachází v prostoru, který nabízí jeho přirozenou ochranu – alespoňurčitá část z nás to tak může cítit.

Brno, ulice Husova – 2010Chodník ve funkci zastávkového mysu Brno, ulice Táborská - 2019Rozšířený chodník ve funkci zastávkového mysu

Brno, ulice Merhautova – 2021Zastávkový mys v zastávce Venhudova Brno, ulice Merhautova – 2021Zastávkový mys v zastávce Zdráhalova
Osvědčeným řešením je i aplikace principu zastávkového mysu formou rozšířeníchodníku k poloze tramvajové dráze, jejíž osová vzdálenost jednotlivých kolejíumožňuje do osy prostoru vložit ochranný dělící ostrůvek. Ten vytváří v kombinacis přechodem nabídku pro bezpečný pohyb pěších v příčném směru.

Brno, ulice Selská – 90. léta 20. stoletíZastávka Proškovo náměstí Brno, ulice Táborská – 2004Zastávka Buzkova
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Zcela specifickým případem je varianta tramvajové zastávky se zvýšeným jízdnímpásem.
Na první pohled se svého času začala tato varianta tvářit jako de facto neomezeněvhodné řešení. Nicméně na základě zjednodušené analýzy vnímání dopravníhoprostoru jednotlivými účastníky lze aktuálně uvést:
 Z pohledu řidiče vozidla, pohybujícího se ve shodném směru s provozemtramvaje, je tato varianta vhodná výlučně pro případy, kdy zvýšený jízdní pás jepřirozeným pokračováním souběžného jízdním pruhu, ČSN 73 6425-1 uvádí další jednoznačné upozornění: „… s ohledem na bezpečnéužívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, se doporučuje tentotyp zastávek zřizovat jen v odůvodněných případech …“

Brno, ulice Banskobystrická – 90. létaZastávka Filkukova Brno, ulice Banskobystrická – 90. létaZastávka Kořískova
I přes svou specifičnost a kritické pohledy však lze konstatovat, že variantatramvajové zastávky se zvýšeným jízdním pásem může být příspěvkem k řešenípomyslného střetu potřeby bezbariérové zastávky s potřebou zajištění dostupnostipřilehlých objektů např. pro v nich garážující vozidla.

Brno, ulice Merhautova – 2021Zastávkový pojížděný mys v zastávce Zdráhalova Brno, ulice Merhautova – 2021Zastávkový pojížděný mys v zastávce Zdráhalova
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Právě výše uvedená aplikace potvrzuje použitelnost řešení. Nicméně je nutno vnímata respektovat nastavení přirozených priorit jednotlivých uživatelů prostorupojížděného mysu. Průjezdná doprava používá jednoznačně sdílený profils tramvajovou dopravou, pěší (budoucí cestující) má k dispozici zastávkový mys.Jako třetí v hierarchii je pak řidič vozidla, zajíždějícího do přilehlého objektu.
4. Závěr
Uvedený příspěvek si nečiní nárok na plně vyčerpávající exkurz do světa uspořádáníinfrastruktury tramvajové dráhy. Je spíše odrazem zkušeností z trvale probíhajícíkonjunkce logických a bezpečných řešení s limity a požadavky daných příslušnýmipředpisy a metodikami.
Literatura/zdroje[1] Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách[2] Vyhláška MD ČR č. 173/1995 Sb. – dopravní řád drah[3] Vyhláška MD ČR č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah[4] ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovanána tramvajových dráhách[5] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací[6] ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, část 1[7] ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, část 2[8] ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí[9] ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí
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5. Skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry MHD vBratislave - Projekty a realizácia
Ing. Marek Braniš, Vedúci sekcie dráhovej infraštruktúry, Dopravný podnikBratislava, e-mail: branis.marek@dpb.sk, tel.č.: +421 917 776 218

Abstrakt
Keďže v minulosti, chýbala v meste Bratislava resp. v Dopravnom podniku mesta vízia a finančnéprostriedky na systematickú obnovu, správu a budovanie vlastnej infraštruktúry, investičný dlh napôde Dopravného podniku Bratislava sa za posledné roky prehlboval. Súčasné, neustále narastajúce,kvalitatívnej požiadavky na prevádzku verejnej hromadnej dopravy si ale vyžadujú ruka v ruke riešiťaj investície do infraštruktúry. Infraštruktúrny úsek Dopravného podniku Bratislava preto vynakladánemalé úsilie práve v tejto oblasti. Výsledkom pre cestujúcich sú nové označníky v zmysle novýchštandardov, nové informačné tabule na zastávkach, aktuálne osádzané nové prístrešky, z nich nemaláčasť je vybavená solárnymi panelmi. Pozornosť venujeme aj modernizácii vlastných údržbovýchzákladní, kde aktuálne pripravujeme súťaže pre výber zhotoviteľa na naše jediné dve električkovévozovne. Pri realizácii sa tu v rámci pilotného projektu z inštitúcií veřejnéhosektora, plánujeme opierať aj o 3D a 4D BIM model, ktorý nám umožní vytvoriť si lepšiu predstavu oprocese výstavby a koordinovať jej činnosti tak aby mala čo najmenšie dopady na prevádzku vozidielMHD na linkách.

1. Úvod
Cieľom príspevku je v stručnosti predstaviť jestvujúce projekty, ako aj plány úsekuinfraštruktúry Dopravného podniku Bratislava. Tie sa zameriavajú nielen nazatraktívnenie systému verejnej dopravy pre cestujúceho prostredníctvom novýchoznačníkov a prístreškov, ale aj vlastných údržbových základní ktorá je vzhľadom nadodávky nových, technologicky a údržbovo náročnejších vozidiel nevyhnutnou. Rukav ruke s tým dôjde aj k zlepšeniu podmienok pre zamestnancov a zatraktívneniupracovného prostredia s použitím moderného technického vybavenia.

2. Nové označníky [2]
Na území mesta Bratislava sa nachádza vyše 1 400 ks označníkov MHD. Ichpôvodná podoba pochádza z 80-tych rokov, pričom v dnešnej dobe, napriek svojmupretrvávajúcemu aspektu funkčnosti začínali v 21 storočí pôsobiť stále väčšímarchaickým dojmom. Padlo preto rozhodnutie tieto označníky v celom ich rozsahunahradiť novými, pričom prvá takáto náhrada sa udiala v súvislosti s novozrekonštruovanou Dúbravsko-karloveskou radiálou. Nový označník pozostáva zniekoľkých modulov, ktoré obsahujú emblém so symbolmi vozidiel zastavujúcich nazastávke, názov zastávky, doplnkové informácie (napr. číslo zóny, označenienástupišťa) a linkové tabuľky s číslom linky, prípadne aj s cieľovou zastávkou. Nadôležitejších zastávkach sú označníky na vrchu doplnené o výraznejšie označeniepísmenové nástupišťa formou kruhového terčíku na vrchu označníka. Rozlíšeniejednotlivých nástupíšť pomôže zjednodušiť orientáciu cestujúcich, postupne budetoto písmenové označenie doplnené aj v cestovných poriadkoch. Farebnévyhotovenie nových označníkov je v antracitovej farbe RAL 7016. Označníky sú
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osadené buď na vlastnom stĺpiku, na existujúcom stĺpe VO, alebo na inej vhodnejjestvujúcej konštrukcii. Súčasťou modernizácie označníkov sú aj nové vitríny precestovné poriadky, ak sa tieto nenachádzajú vo vitríne v zastávkovom prístrešku. Privitrínach bol kladený dôraz na odolnosť spracovania, tak aby boli vývesky trvácnejšiea menej náchylné na prípadné poškodenia od vandalov. Životnosť novýchoznačníkov spolu s vitrínami by mala byť najmenej 15 rokov.

3. Zastávkové prístrešky [3]
Podobne ako pri označníkoch, infraštruktúrny úsek DPB pristúpil aj k osádzaniunových, resp. k náhrade starých konštrukcií prístreškov novými konštrukciami. Totorealizujeme buď v rámci spolupráce s externými firmami ktoré majú nové prístreškyv správe, resp. aj formou vlastných kapacít za podpory fondov z EÚ. Týmtospôsobom sa v najbližších mesiacoch chystáme vybudovať 106ks prístreškov,pričom ich zaujímavosť je to, že boli súťažené plne podľa dizajnmanuálovzverejnených Bratislavským metropolitným inštitútom (MIB). Jedná sa o prístreškydĺžkových variantov 4, 8 a 12m, pričom sa v závislosti od konkrétnej lokality líšiašírkami bočných stien a šírkou strechy. Ich spoločný aspekt je ale použitievotovoltických panelov na ich strechách, čím sme chceli jednak podporiť alternatívnezdroje energie a zároveň zjednodušiť proces schvaľovania projektov. Fotovolticképanely požadujeme ako monokryštalické, umiestnené na streche prístrešku, pričomakumulátor a riadiaca jednotka bude umiestnená v ráme prístrešku, v uzamykateľnejschránke. Výkon osvetlenia prístrešku bude odpovedať platných technickým normáma predpisom. Systém osvetlenia bude disponovať pohybovým a súmrakovýmsenzorom, s možnosťou nastavenia individuálne v závislosti od lokality a potriebdaného prístrešku. Pre každý prístrešok bude intenzita osvetlenia operatívnenastaviteľná. Konštrukcia prístrešku so sústavou osvetlenia fotovoltickými panelmibude tvoriť jeden celok s prístreškom. Výkon takejto osvetľovacej sústavy musíodpovedať potrebám konkrétneho prístrešku a lokalite v zmysle platnej legislatívy,tak, aby osvetlenie dokázalo svietiť min. 3 dni bez slnečného svitu so zohľadnenímlokálnych svetelných podmienok. Systém musí umožňovať budúce napojenie doelektrickej siete, s možnosťou čerpania elektrickej energie. Osádzanie prvých kusovprístreškov očakávame v priebehu prvých letných týždňov, pričom osádzanie mápokračovať až do konca roku 2023.

4. Projekty modernizácie vozovní [1]
V roku 2020 DPB prostredníctvom verejnej súťaže vybral projektantov premodernizáciu oboch električkových vozovní. Pôjde už o tretiu etapu modernizácievozovní dráhovej infraštruktúry Bratislavského dopravného podniku. Projektovádokumentácia bude v ďalšom kroku použitá pre výber zhotoviteľa stavby. Sú to prvéprojekty DPB, ktoré sa budú projektovať prostredníctvom technológie BIM (BuildingInformation Modeling). BIM je celosvetovo vnímaný ako základný nástroj digitalizáciestavebného sektora, pretože poskytuje formálny rámec pre definíciu, výmenu,zdieľanie a uchovávanie údajov o stavbách. Očakávané benefity BIM modelu:
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 Výstup BIM modelu vo voľne dostupných elektronických formátoch, ktorévedia použiť všetky zapojené profesie
 Vytvorenie elektronického plánu organizácie výstavby počas procesuprojektovania (4D simulácia priebehu výstavby, 5D simulácia finančnéhoplnenia), čo znamená významné šetrenie finančných prostriedkov pri realizáciivýstavby
 Detekcia, identifikácia a odstránenie 100% možných kolízií už v časeprojektovania (priestorová a funkčná kolízia), čo znamená významné ušetreniefinančných prostriedkov pri hroziacej zmene projektovej dokumentáciea ušetrenie finančných prostriedkov a času pri realizácii výstavby
 Rýchlejšie spracovanie pripomienok investora (všetky požiadavky apripomienky investora môžu byť zapracované do BIM modelu pred ním priamopočas komunikácie/stretnutia),
 Pri zmenách je potrebná len úprava na konkrétnom mieste v modeli a tá saautomaticky prejaví komplexne v celej dokumentácii
 Lepšia a efektívnejšia koordinácia a spolupráca požadovaných profesií
 Výrazne jednoduchšie plánovanie a kontrola realizácie výstavby
 Ľahšia kontrola dodržiavania časového a finančného plánu výstavby
 Vyššia efektivita pri vynakladaní investičných prostriedkov = šetrenie financií
 Efektívna správa majetku po skončení stavebných prác (Dopravný podnikBratislava, a.s. ako správca, získa model budovy naplnený informáciami ojednotlivých stavebných výrobkoch vrátane dodávateľa a informácii o ichúdržbe, vďaka čomu je uľahčené rozhodovanie pri prevádzke, údržbe azmenách dokončenej stavby)

Aby sa pracovníci DPB oboznámili s technológiou BIM, pred samotnou realizáciouprojektu modernizácie údržbových základní, DPB pristúpil z vlastných zdrojovk projektu digitalizácie svojej vozovne v mestskej časti Petržalka. Jedná sao výhradne autobusovú vozovňu s celkovou výmerou pozemku 83 798 m2,zastavanou plochou o výmere 3 168 m2, objektami haly údržby, umývacej linkyvozidiel, čerpacej stanice PHM a objektu výpravne, spolu so 100 miestami naodstavenie autobusov. Pilotný projekt zahŕňal okrem spracovania grafickýcha negrafických informácii do 3D modelu aj zaškolenie pracovníkov DPB, tvorbu BIMmanuálu, poradenstvo pri výbere vhodných softwarových nástrojov na strane DPB,ako aj technickú podporu pracovníkov DPB pri používaní 3D modelu.

4.1 Vozovňa Jurajov dvor/Trnávka [4]
V tejto vozovni je v rámci tretej etapy modernizácie naplánovaná rekonštrukciaústredných dielní električiek, ťažkej údržby trolejbusov a autobusov. Súčasne jeplánované zastrešenie odstavných plôch pre trolejbusy a odstavného koľajiska preelektričky. V rámci stavby majú byť odstránené viaceré nepotrebné objekty, ktoré súnevyužívané alebo sú v zlom stave. Dielne na údržbu autobusov sa majú rozšíriťprostredníctvom využitia starých ústredných dielní električiek. Zriadená bude aj nováumyváreň pre autobusy. Pre trolejbusy by mala byť okrem rekonštrukcie existujúceho
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pracoviska ťažkej údržby vybudovaná i nová hala prevádzkovej údržby trolejbusov srevíznym kanálom a s prejazdnou umyvárňou vozidiel. Rekonštrukcia a modernizáciaťažkej údržby električiek bude okrem opravy samotnej budovy zahŕňať ajmodernizáciu technologického vybavenia na opravy nízkopodlažných električiekŠkoda 29T a 30T. Plánované je aj vybudovanie štyroch nových električkových hál -haly na umývanie podvozkov, odovzdávacej haly, haly na úpravu povrchov a haly naopravu agregátov. Postavená bude aj nová trakčná meniareň a nová výpravňaelektričiek.
Zastrešenie odstavného koľajiska a skúšobnej dráhy električiek vozovne Jurajov dvorje navrhované pomocou uzavretej haly s rozmermi cca 230 x 80 m. Zastrešenieodstavnej plochy trolejbusov je navrhované halou s rozmermi 110 x 70 m. Tá muselabyť prispôsobená pre plánované odstavovanie dvojkĺbových 24 metrov dlhýchtrolejbusov. Výmenou prejdú aj koľajové trate vo vozovni, pričom je navrhovaný novýriadiaci systém pre automatické stavanie vlakovej cesty.

4.2 Vozovňa Krasňany [4]
Vo vozovni Krasňany je navrhovaná komplexná rekonštrukcia hál pre údržbuelektričiek a elektrobusov a tiež rekonštrukcia a predĺženie krytého odstavnéhokoľajiska. Údržba električiek sa v súčasnosti zabezpečuje v hale denného ošetrenia av hale kontrolných prehliadok a mimoriadnych opráv. V oboch halách má prísť krekonštrukcii plášťov budov, konštrukcií striech, interiéru, technológického vybavenia,brán a revíznych kanálov, ktoré budú prispôsobené pre údržbu 49-metrovýchnízkopodlažných električiek. Hala kontrolných prehliadok má byť predĺžená avybavená 4 pracoviskami s dĺžkou aspoň 55 m. Krytá odstavná plocha má byť napredĺžená tak, aby na 12 koľajach bolo možné odstavovať aj plánované 49-metrovdlhé električky. Nová má byť aj umyváreň pre električky s čistiarňou odpadových vôd.Nové budú aj všetky koľaje a výhybky, spolu so zavedením automatického stavaniavlakovej cesty vo vozovni. Navrhnutá je tiež výstavba novej meniarne priamo v areálipre zabezpečenie napájania areálu vozovne trakčnou energiou. Komplexnoumodernizáciou prejde aj hala na opráv elektrobusov a hala na ich odstavovanie.
Dopravný podnik si od oboch modernizácií sľubuje vyššiu úroveň opráv vozidiel MHDaj zlepšenie podmienok pre zamestnancov skultúrnením pracovného prostredia apoužitím moderného technického vybavenia. Nezanedbateľným prínosom budezastrešenie odstavných plôch pre električky a trolejbusy, čo prispeje k lepšiemu stavuvozidiel. BIM model bol požadovaný práve s ohľadom na lepšiu koordináciumodernizácie oboch vozovní v čase so zreteľom na zachovanie premávky električiekv meste, ako aj pre plánovanie a kontrolu realizácie výstavby, pričom by mal výrazneznížiť riziko tzv. naviacprác počas realizácie.

5. Projekty trolejbusových tratí [5]
Aktuálne Dopravný podnik Bratislava v kooperácii s mestom Bratislava pracuje aj na4 nových a 1 modernizácii jestvujúcej trolejbusovej trate v meste. Pribudne tak
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šestnásť kilometrov nových a desať kilometrov zmodernizovaných tratí v rôznychlokalitách Bratislavy. Jedná sa o nasledovné projekty:
 Nová trolejbusová trať Patrónka – Mlynská dolina – Riviéra
 Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica
 Nová trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná – Grófska niva
 Nová trolejbusová trať Bulharská – Galvaniho – Avion Shopping Park
 Nová trolejbusová trať Autobusová stanica – Nové SND

Pri nových tratiach máme za cieľ nahradiť doterajšie autobusové linky ekologickýmitrolejbusmi, čím zároveň posilníme kapacitu a obslužnosť niektorých mestskýchčastí. Na vybraných tratiach plánujeme nasadzovať hybridné trolejbusy, ktoré budúmôcť ďalej pokračovať aj mimo úsek trolejového vedenia čím sa rozšíri možnosťobsluhy územia. Projekčné práce sú financované z fondov Európskej únie zOperačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

6. Záver
Popri projektoch ktorých realizácia v určitom stupni realizácie, prípadne projektovaniauž prebieha, zároveň plánujeme aj ďalšie projekty zamerané na infraštruktúru. Podohode s mestom Bratislava sa bude jednať o projekt modernizácie Račianskejradiály v úseku Vozovňa Krasňany – Komisárky, ktorá bude projektovaná v réžií DPBa.s. Rovnako tak po doterajších pozitívnych skúsenostiach s 3D modelom v rámciBIM, plánujeme pristúpiť aj k celkovej digitalizácií objektov dráhovej infraštruktúrysiete MHD v Bratislave, ktorá by mohla byť celá spracovaná vo forme 3D modelu ajso zapracovaním negrafických informácií tak, aby do budúcna vedela slúžiť akoužitočný nástroj pri správe a údržbe tejto infraštruktúry. Tieto projekty sú aktuálnev procese prípravy súťaže.

Literatura/zdroje[1]www.dpb.sk[2]DPB – Technický popis označníku[3]Opis predmetu zákazky – Moderné prístrešky DPB[4]Modernizácia údržbovej základne DPB – 3. etapa[5] Opis predmetu zákazky – Trolejbusové trate
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III. Blok – garant Prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D.
1. Skúsenosti organizátora IDS BK so zmenou dopravcu prímestskejautobusovej dopravy
Ing. Matúš Kužel, poverený na zastupovanie generálnej riaditeľky, Bratislavskáintegrovaná doprava, a. s. , Email: kuzel@bid.sk

1. Východisková situáciaBratislavský samosprávny kraj, ako objednávateľ výkonov vo verejnom záujme, muselz dôvodu končiacej zmluvy s predchádzajúcim dopravcom, vyhlásiť verejné obstarávanie naposkytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji so začiatkomplatnosti novej zmluvy od 15. novembra 2021. Proces prípravy súťažných podkladov začal vmarci 2019 a ukončil sa v januári 2020, pričom následne bola súťaž vyhlásená v apríli tohoistého roku. Aj napriek dostatočnému predstihu nebolo možné ukončiť verejné obstarávanie,z dôvodu rôznych prieťahov, v takom čase, ktorý by znamenal dostatočný čas na prípravuprevádzky od podpisu zmluvy. Zmluva bola podpísaná až v septembri 2021 so spoločnosťouARRIVA Mobility Solutions, s r. o. V priebehu dvoch mesiacov medzi podpisom zmluvya začiatkom prevádzky bolo nevyhnutné zabezpečiť okrem vozidlového parku, tarifnéhoa vybavovacieho systému, vytvorenia zázemia pre prevádzkových zamestnancov,informovania cestujúcich, zabezpečenia predajných miest, zaškolenia zamestnancova mnohých ďalších činností aj potrebný počet vodičov na zabezpečenie plynulého prechoduz jedného na druhého dopravcu. Vodiči sú prvoradou súčasťou systému, bohužiaľ, s ohľadomna okolnosti, sa nepodarilo zabezpečiť potrebnú turnusovú potrebu v plnom rozsahu, čospôsobilo prvotné problémy so zabezpečením základnej dopravnej obslužnosti. Vďaka úsiliuvšetkých zúčastnených strán, vrátane nového dopravcu, sa situácia stabilizovala začiatkomroka 2022. V prvých týždňoch prevádzky bol vozidlový park zložený z nových autobusovROŠERO FIRST FCLEI, SOR CN 10,5; SOR CN 12,3; IVECO CROSSWAY 12 a zostarších vozidiel rôznych typov, ktorých prevádzku umožňovala výnimka z Technickýcha prevádzkových štandardov IDS BK počas začiatku platnosti novej zmluvy. V súčasnostiprichádzajú ďalšie nové vozidlá od výrobcov SOR a IVECO, dodanie nových vozidiel bymalo byť ukončené približne v júni tohto roku. Očakáva sa aj dodanie kapacitných vozidielIVECO CROSSWAY 14.5 M na najvyťaženejšie linky 209 a 269 z Bratislavy do Rohožníka.
2. Nová dopravná obslužnosťNová koncepcia dopravnej obslužnosti IDS BK vychádza z pôvodného návrhu dopravnéhoriešenia, ktoré bolo uvedené do prevádzky 19. augusta 2018. Na linkách prímestskejautobusovej dopravy sa zaviedli taktové cestovné poriadky s nadväznosťou na nosnúželezničnú dopravu. Vo výraznej miere sa rozšírilo zachádzanie na železničné stanice,čiastočne sa podľa možností regionálnej železničnej dopravy obmedzili súbežné spojea v spoločných úsekoch viacerých liniek sa zaviedli preklady, čím došlo k zlepšeniurovnomernosti ponuky. Na úsekoch Bratislava – Svätý Jur, Bratislava – Most pri Bratislave aBratislava – Rovinka je zavedený interval v rannej špičke na úrovni 7-8 minút, v čase sedlaa počas voľných dní 30 minút a v poobednej špičke 10 minút. Na úseku Bratislava – Stupavasú intervaly ešte kratšie – počas rannej špičky na úrovni 5 minút, v čase sedla a počas voľnýchdní je minimálny interval nastavený na 30 minút a v poobednej špičke premáva PAD
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v následnom intervale 7-8 minút. V priebehu konca roka 2020 bol zavedený aj centrálnydispečing, ktorý robí nadstavbu pre dispečingy dopravcov. Centrálny dispečing zabezpečujedodržiavanie nadväzností podľa vopred zadefinovaných čakacích časov. V súčasnosti funguje24 hodín denne, 7 dní v týždni.
V súvislosti so začiatkom platnosti novej zmluvy sa zrealizovalo viacero vylepšení v oblastidopravy. Časť zo zmien v dopravnej obslužnosti (v okrese Malacky) bola zavedená až sozačiatkom platnosti GVD 2021/2022 od 12. decembra 2021, keďže na trati 110 došlo kukomplexným zmenám cestovných poriadkov regionálnej železničnej dopravy s výraznýmiposunmi časových polôh. Zmeny v ostatných okresoch boli zavedené už 15. novembra 2021.Medzi najvýznamnejšie zmeny bude patriť prevádzka kapacitnejších vozidiel na linke 269z Bratislavy cez Stupavu do Rohožníka, pričom na linke došlo aj k zvýšeniu počtu spojovidúcich v celom úseku. Na linke sú v 60 minútovom intervale vedené zastávkové spojev časovej polohe X:37 celotýždenne, pričom v špičke v najsilnejšom čase premávajú ajexpresné spoje idúce v časových polohách X:17 a X:57 (ako linka 209). V čase prechoduz poobednej špičky do večerného sedla premávajú len expresné spoje v časovej polohe X:57.Na zastávkové spoje idúce v časovej polohe X:37 a expresné spoje idúce v časovej poloheX:57 nadväzuje v Rohožníku linka 289 do Plaveckého Petra. Medzi ďalšie pozitívne zmenypatrí zlepšenie prekladu na spoločnom úseku Bratislava – Stupava, zvýšenie počtu spojovv prechode z dopoludňajšieho sedla do popoludňajšej špičky a zavedenie nového večernéhospoja o 23:37, čím sa o 30 minút predĺžila na tomto úseku prevádzková doba. V prevádzkovejoblasti Pezinok patrí k najvýraznejším zmenám zlepšenie rovnomernosti prekladov v úsekuBratislava – Svätý Jur – Pezinok – Modra v čase prepravného sedla a počas voľných dnía predĺženie dvoch existujúcich liniek 539 a 545 s cieľom zlepšiť dopravnú obslužnosťterminálu Šenkvice a dostupnosť tohto terminálu z obcí Doľany, Štefanová, Budmerice, Častáa Dubová. V prevádzkovej oblasti Senec patrí medzi najvýraznejšie zmeny zlepšenie intervaluna linke 610 v čase sedla a počas voľných dní zo 120 na 60 minút, pričom všetky spojepremávajú až do obce Malinovo (do novembra 2021 tam linka 610 premávala iba vybranýmispojmi v čase prepravnej špičky). Zároveň na viacerých linkách dochádza k zmenecestovných poriadkov s cieľom čo najviac skrátiť cestovný čas a zlepšiť nadväznosti naželezničnú dopravu z prioritných smerov (najmä zo smeru Bratislava). V prevádzkovej oblastiŠamorín dochádza len k miernym zmenám časových polôh a k zosystematizovaniu vedeniajednotlivých liniek. Medzi najvýraznejšie zmeny patrí zlepšenie intervalu na nosnej linke 737v čase prepravnej špičky z 30 na 20 minút a výrazné zlepšenie cestovného poriadku na linke649, ktorá je nastavená v Senci na nadväznosť na linky S60 a S65, v Zlatých Klasoch na linky730 a 740 a v Kvetoslavove na linku S70.

3. Technické a prevádzkové štandardy IDS BKTechnické a prevádzkové štandardy IDS BK sú základným dokumentom, ktorý stanovujepodmienky pre prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy v IDS BK. Popisujú vybaveniezastávok podľa ich kategorizácie, definujú vzhľad, konštrukciu a vybavenie zastávkovéhooznačníka, popisujú súčasti zastávkového informačného systému, definujú jednotlivékategórie vozidiel podľa dĺžky, počtu dverí a počtu miest na sedenie. Podrobne definujúvybavenie vozidla, jeho vzhľad a prvky informovania cestujúcich. Určujú požiadavky napresnosť dopravy a požiadavky na dopravcov pri realizácii dopravných výkonov, definujúpercento prevádzkovej zálohy, záložných vozidiel a určujú pravidlá a postupy pri riešeníplánovaných a neplánovaných výluk.
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Dopravca je pri poskytovaní služby povinný využívať a prevádzkovať len typ, druh, kapacitua vybavenie vozidiel, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v Technických a prevádzkovýchštandardoch IDS BK. Pre jednotlivé obehy vozidiel boli určené konkrétne druhy a typyvozidla, ktoré môže pre vykonanie spojov v obehu používať. Dopravca môže zároveň navykonanie spojov využiť vozidlo, ktoré spĺňa vyšší štandard, čo znamená, že spĺňa aleboprekračuje všetky požiadavky na druh a typ vozidla, ktoré je predpísané na daný obeh vozidla.Výnimkou sú len spoje linky 249, na ktoré musí dopravca používať vozidlo kategórie MINIbez možnosti nasadenia väčšieho vozidla, a to z dôvodu zákazu prejazdu vozidiel nad 7,5 tonyna časti trasy tejto autobusovej linky. Maximálny vek každého vozidla nesmie presiahnuť 15rokov od prvého dátumu registrácie. Priemerný vek všetkých vozidiel nesmie presiahnuť 9rokov. Vozidlá sú rozdelené do štyroch kategórií – MINI, MIDI, STANDARD aSTANDARD+. Jednotlivé kategórie vozidiel sa odlišujú minimálnou a maximálnou dĺžkou,počtom dverí, minimálnym počtom sedadiel, maximálnou prípustnou hmotnosťou adosiahnuteľnou rýchlosťou. Novinkou v prímestskej autobusovej doprave bude najmänasadenie kapacitných trojnápravových autobusov, ktoré sú požadované na vykonávaniespojov linky 269. Všetky nové vozidlá musia mať jednotný vonkajší vzhľad, a to najmälakovanie vozidla v červenej farbe (RAL 3020) so zadefinovaným dizajnom. Vozidlá musiabyť vybavené zariadením na sledovanie polohy podľa GPS súradníc a odchýlky od grafikonupri odjazde z predchádzajúcej zastávky. Informácia o polohe vozidla sa posiela na centrálnydispečing. Okrem týchto funkcionalít musí zariadenie zaznamenávať aj spotrebu pohonnýchhmôt. Vozidlá musia byť vybavené priehľadnými determálnymi sklami, ktoré znižujúpriepustnosť tepla s mierou zatmavenia minimálne 50%. V priestore pre cestujúcich musiabyť na každých započatých 6 metrov dĺžky nového vozidla na ľavej strane minimálne 2otváracie okná s možnosťou ich zaistenia. Nové vozidlá budú po novom označené ajjedinečným IČV schváleným organizátorom v súlade so systematickým členením číselnýchradov označovania vozidiel v IDS BK. Interiér vozidiel musí byť vyhotovený v neutrálnejšedo-bielej kombinácii s doplnkami farebne zladenými s farbou exteriéru. Podlahová krytinamusí byť v mieste určenom na prepravu invalidných vozíkov a detských kočíkov výraznefarebne odlíšená a jej súčasťou musí byť piktogram vozíka alebo kočíka. Nad sedadlami musíbyť vytvorený priestor pre príručnú batožinu s pevným dnom, sieťka nie je dovolená. Novévozidlo musí byť vybavené čalúnenými sedadlami medzimestského typu s dĺžkou sedacejčasti minimálne 400 mm, s výškou operadla od plochy sedacej časti minimálne 680 mm,sklopnými opierkami rúk na strane priestoru pre stojacich cestujúcich, pričom poťah sedadielje červenej farby a poťah sedadiel vyhradených pre zdravotne postihnutých je modrej farby.Vozidlá musia byť vybavené signalizačnými zariadeniami na informovanie vodiča v prípadepotreby zastavenia vozidla, ktorým sa signalizuje požiadavka na zastavenie na zastávke naznamenie (tlačidlo STOP); požiadavky cestujúceho na otvorenie dverí (tlačidlo DVERE);vystupovania zdravotne postihnutej osoby alebo cestujúceho s detským kočíkom (tlačidloINVALID) a potreby núdzového zastavenia (tlačidlo ALARM), ktoré je umiestnené mimobežného dosahu cestujúceho. Nové vozidlá musia byť z dôvodu zvýšenia bezpečnostivybavené kamerovým systémom so záznamom, pričom musí pokrývať celý priestor interiérunového vozidla, priestor pred vozidlom a odporúča sa tiež sledovať aj priestor dveríumiestnených viac ako 7 metrov od predného čela. Vozidlo musí umožňovať bezbariérovýprístup, pričom sa tým rozumie vozidlo, do ktorého je vstup bez schodov a ulička medzijednotlivými dverami je bez schodov. Odporúča sa, aby v nízkopodlažnej časti boliumiestnené aspoň 4 pevné sedadlá. Nové vozidlo musí byť pri dverách určených na nástupcestujúcich na invalidnom vozíku vybavené plošinou. Plošina musí mať nosnosť minimálne
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300 kg. Vo vyklopenom stave musí dosiahnuť až na úroveň vozovky. Tepelný komfort musíbyť zabezpečený klimatizáciou priestoru pre cestujúcich s vykurovaním (resp. samostatnáklimatizácia a samostatné kúrenie), ktorej úlohou je udržanie vnútornej teploty v rozpätí +7 až+25°C v zimnom období a +17 až 30°C v letnom období (pri vonkajšej teplote nad +40°Cmusí byť teplotný rozdiel najmenej 10°C. Dopravca je zároveň povinný vybaviť nové vozidlázariadením na automatické počítanie cestujúcich. Zariadením na počítanie cestujúcich musíbyť vybavených minimálne 25% nových vozidiel každého druhu. Vozidlá musia byťvybavené aj prístupom na internet prostredníctvom bezplatnej bezdrôtovej siete a USBnabíjačkami. Vozidlá MINI, MIDI a STANDARD musia byť na zadnom čele vybavenéúchytmi na umiestnenie cyklonosiča pre minimálne 5 bicyklov.
Vozidlový informačný systém je riadený palubným počítačom, ktorý musí okrem inéhozabezpečovať aj obojstrannú hlasovú komunikáciu s centrálnym dispečingom, zasielanieúdajov o svojej polohe, ovládanie jednotlivých periférií vo vozidle (informačné panely,akustický informačný systém, tarifné zariadenia, kamerový systém a ďalšie) a zároveň musíslúžiť aj ako pamäťová jednotka pre jednotlivé periférie, vrátane informačných tlačidiel.Vozidlo je vybavené vonkajšími informačnými panelmi a vnútornými informačnými panelmi.Vonkajšie informačné panely musia umožniť aj dynamické zobrazovanie vybraných textov atiež zobrazovanie piktogramov. Rozmery predného informačného panela sú dané počtomzobrazovacích bodov, pričom pre nové vozidlá sa vyžaduje technológia LED s rozmerom 24x 176 bodov. Pre vozidlá kategórie MINI je povolený panel s rozmerom minimálne 19 x 128bodov. Bočný informačný panel musí byť umiestnený na oboch stranách vozidla, pričom napravom boku sa vyžaduje technológia LED s rozmerom 19 x 128 bodov. Bočný informačnýpanel na ľavom boku musí byť umiestnený v prednej hornej časti vozidla, pričom panel musíbyť schopný zobraziť číslo linky (technológia LED s rozmerom minimálne 19 x 32 bodov).Zadný informačný panel je umiestnený buď na mieste určenom výrobcom alebo v priestorezadného okna na pravej strane. Rovnako ako bočný panel na ľavom boku vozidla musíumožniť zobrazenie čísla linky (LED technológia s rozmerom minimálne 19 x 32 bodov).Vnútorný informačný panel musí zobrazovať číslo autobusovej linky, konečnú zastávku,presný čas, nasledujúce zastávky v poradí a ich tarifnú zónu a prípadne iné dôležité dopravnéinformácie (prestupy, zastávky na znamenie, výlukové informácie a podobne). Požadovanéinformácie musí zobrazovať v jednotnej grafike IDS BK. Súčasťou vozidlovéhoinformačného systému musí byť aj akustický informačný systém, ktorý cestujúcich vdostatočnej hlasitosti a zrozumiteľnosti informuje o trase spoja a o ďalších informáciách vdoprave.

4. Výhľadové plányOkrem zabezpečenia plnohodnotnej prevádzky sa zaoberáme aj výhľadovými riešeniami,ktoré budú výrazným spôsobom skvalitňovať poskytovanie služieb pre cestujúcich.V priebehu tohto roka bude po dohode troch objednávateľov dopravných výkonov spustenáprevádzka linky prímestskej autobusovej dopravy do prihraničného regiónu 901, ktorá budepremávať do rakúskej obce Hainburg. Okrem toho bude spustená prevádzka linky 216, ktorávýrazne zlepší dochádzkové vzdialenosti v meste Stupava a bude na nej premávať vozidlokategórie MINI počas pracovných dní v intervale 60 minút. Po vybudovaní terminálu v obciBernolákovo bude vytvorená nová linka z obce Chorvátsky Grob, pričom súčasťou balíkazmien bude aj zavedenie školského spoja z tejto obce do MČ Bratislava-Rača. V súvislostis obsluhou novej lokality v Bernolákove sa zvažuje aj zmena linkového vedenia, ktorá bymala zlepšiť dochádzkové vzdialenosti obyvateľov novej časti. Do budúcna sa plánuje aj
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skracovanie intervalov na spoločnom úseku Bratislava – Rovinka, na ktorom vo vybranýchčasoch dochádza ku kapacitným problémom, pričom obce, ktoré ležia na trase liniek saneustále rozvíjajú a rastú a je nevyhnutne potrebné obyvateľov týchto obcí motivovaťk využívaniu verejnej osobnej dopravy. Rovnako sa plánuje aj optimalizácia cestovnýchporiadkov liniek obsluhujúcich Most pri Bratislave, Malinovo a Tomášov s cieľom ešteväčšieho zlepšenia ponuky a rovnomernosti rozloženia spojov. Zároveň do budúcna počítames prehodnocovaním intervalov v súvislosti so zmenou dopytu vo všetkých oblastiach.V tarifnej oblasti plánujeme výrazné zjednodušenie vybavovania cestujúcich. Plánujeme sazamerať na presadenie e-ticketingu, pričom po jeho zavedení by mali byť k dispozícii 4 formycestovných lístkov – papierový cestovný lístok (predpokladáme zníženie jeho využívania),bezkontaktná čipová karta, mobilná aplikácia a platobná karta.
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2. Modernizácia a doplnenie IRSD a ISD na D1 a D2 na územíBratislavy a na úseku Trnava – Horná Streda
Ing. Peter Peťko, MBA, Národná diaĺničná spoločnosť a.s.

Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 a D2 na území mesta Bratislavy
Na predmetných úsekoch diaľnice D1 a D2 boli zariadenia informačného a riadiacehosystému (ďalej len „IRSD“) v prevádzke od roku 2002. Ich technická a morálna zastaranosť sivyžadovala vynakladanie značných finančných prostriedkov na opravy. Vysoké náklady bolispojené s vysokou poruchovosťou zariadení a taktiež s nedostupnosťou náhradných dielovpotrebných na opravu.Ďalším aspektom bolo, že technologické zariadenia nezodpovedali aktuálne platnýmpožiadavkám na efektívne riadenie dopravy čo pri intenzitách dopravy pohybujúcich saúrovni 100 000 vozidiel/deň je nevyhnutné. Najvýznamnejšou častou modernizácie bololíniové riadenie dopravy, ktoré slúži na optimalizáciu pohybu dopravného prúdu v línii, sohľadom na aktuálne dopravné podmienky, výskyt incidentov a iných obmedzení na líniovoriadených úsekoch na území mesta Bratislava.
Ďalšími časťami modernizácie informačného systému diaľnice (ďalej ako „ISD“) boli:

o vybudovanie sieťového riadenia dopravy,o doplnenie napájacej a komunikačnej infraštruktúry,o modernizácia kamerového dohľadu,o modernizácia telefónov núdzového volania,o doplnenie počítačového systému na Stredisku správy a údržby diaľnic Bratislava.
Modernizácia a doplnenie ISD na D1 v úseku Trnava – Horná Streda

Na predmetnom úseku diaľnice D1 sa nachádzali iba zariadenia určené na sledovaniepoveternostných podmienok (meteostanice) a zariadenia na zber štatistických údajov odopravnom prúde. Vzhľadom na intenzitu dopravy na úrovni 30 000 vozidiel/deň, ktorákaždým rokom má stúpajúci charakter, bolo nutné vybudovať na úseku diaľnice Trnava –Horná Streda ISD, ktorý umožní monitorovanie a riadenie dopravných stavov na zaisteniebezpečnosti účastníkom cestnej premávky a zvýšenie priechodnosti úseku.
Najvýznamnejšou časťou modernizácie bolo vybudovanie riadenia dopravy križovatkyTrnava zo smeru od Žiliny. Sústavou premenných dopravných značiek je pomocou dopravno-prevádzkových stavov možné informovať účastníkov cestnej premávky o udalostiach nadiaľnici a v prípade potreby ich odkloniť na obchádzkové trasy.
Ďalšími časťami modernizácie boli:

o vybudovanie napájacej a komunikačnej infraštruktúry,o vybudovanie kamerového dohľadu,o modernizácia a doplnenie telefónov núdzového volania,o vybudovanie operátorského pracoviska na SSÚD3 Trnava.
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Vrstvy riadenia cestnej premávky na diaľniciach:
1. Sieťové riadenie (Network management) - distribúcia dopravných prúdov v sieti

Slúži na optimalizáciu rozdelenia dopravných prúdov v rámci siete pozemnýchkomunikácií tým, že v prípade vzniku zdržaní (kolón) príp. uzávierky zabezpečujesmerovanie dopravy k jednotlivým cieľom po alternatívnych trasách. Systém fungujeplne automaticky, kde systém nepretržite zbiera krátkodobé kolektívne údaje z detektorovvozidiel (sčítacích rezov), vyhodnocuje aktuálnu dopravnú situáciu a vytvára krátkodobúpredikciu jej ďalšieho vývoja. Ak je premávka bez zdržaní, systém nedetegujeobmedzenia (pre vodičov je optimálna primárna trasa). Pri výskyte zdržaní systéminformuje vodičov o udalosti a odporúčanej alternatívnej trase. Na tento účel slúžiapremenlivé dopravné značky (ďalej ako „PDZ“) umiestnené pred smerovými dopravnýmiznačkami uzlov siete. Pri výbere odporúčania na použitie alternatívnej trasy sa berie doúvahy:
o celkový stav dopravných procesov v sieti,o predikcia ďalšieho vývoja (dopyt),o vplyv presmerovania na dopravné procesy.

Systém vyberie najvhodnejšiu alternatívnu trasu. Tiež sa nemusí vybrať žiadna iná trasa,ak je napriek zdržaniu stále najvýhodnejšia primárna trasa. Systém je samokorekčný –predikcia ďalšieho vývoja na alternatívnej trase ukazuje jej preťaženie, systém následnezruší odporúčanie obchádzky (neskôr sa môže zase obnoviť).

2. Líniové riadenie (Line management) - pohyb dopravných prúdov v trasách (líniách) siete
Slúži na optimalizáciu pohybu dopravného prúdu v línii, s ohľadom na aktuálne dopravnépodmienky a výskyt incidentov a iných obmedzení. Cieľom je aktívne predchádzanievzniku kolón a vzniku kolíznych situácií; v prípade vzniku incidentov včasné varovanie aspomalenie dopravného prúdu. Ide o najzložitejší druh riadenia, avšak mimoriadneefektívny na úsekoch s vysokými intenzitami. Za týmito účelmi líniové riadenieustanovuje zákazy (najvyššia dovolená rýchlosť, zákaz predchádzania pre nákladnévozidlá), zobrazovaním výstrah, obmedzovaním jazdy v jazdných pruhoch (pruhovésignály) a v špecifických prípadoch aj celkovým zastavením dopravného prúdusvetelnými signálmi (to sa týka najmä tunelov).
Funkcie líniového riadenia:

o systém monitoruje aktuálnu premávku a stav prostredia (počasie, vozovka, príp. ajimisie) a predikuje ďalší vývoj,o na základe týchto údajov aktivuje zodpovedajúce automatické riadiace programy;okrem toho operátor môže aktivovať resp. potvrdzovať aktiváciupoloautomatických programov,o vyhodnotením kombinácií aktívnych programov systém nastaví zodpovedajúcedopravné značky na návestných rezoch, a to pre jednotlivé riadené úseky (častilínie medzi rezmi) osobitne,
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o zároveň systém zabezpečí líniovú koordináciu úsekov, napr. postupné znižovanierýchlosti, spätnú propagáciu výstrah, ukončenie zákazov v nasledujúcom úsekuatď.; tiež týmto mechanizmom ošetruje prípadné poruchy PDZ (napr. pri výpadkunávestného rezu zabezpečí zobrazenie obmedzenia na tom predchádzajúcom)
3. Uzlové riadenie (Junction management) - manévrovanie v priestoroch križovatiek

Slúži na reguláciu manévrov v priestore križovatiek za účelom predchádzania vznikukolón v dôsledku zaraďovania vozidiel do dopravného prúdu na diaľnici.
o Počas dopravnej špičky zabezpečuje vjazd vozidiel v pravidelných(niekoľkosekundových) intervaloch vjazdu: typicky sa totiž kolóny tvoria zdôvodu krátkodobého prekročenia kapacity vozidlami vchádzajúciminerovnomerne (v „balíkoch“); to obzvlášť platí v mestskom prostredí, kde tieto„balíky“ vznikajú na blízkych svetelne riadených križovatkách,o Systém monitoruje aktuálnu premávku na diaľnici aj vjazdovej vetve a predikujeďalší vývoj, pričom regulácia sa aktivuje iba v čase, keď hrozí tvorba kolóny.Viac vjazdov v línii sa vzájomne synchronizuje, aby sa predišlo zahlteniukrižovatiek po prúdeo Technicky je riadenie realizované použitím svetelnej signalizácie.
Okrem toho existuje ešte bodové riadenie, ktoré predstavuje špecifické bodovéaplikácie bez širších súvislostí (napr. smerovanie premávky pri selektívnom vážení)

Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 a D2 na území mesta Bratislavy
Číslo zmluvy: ZM/2019/0087Dodávateľ: NOPE, a.s.Účinnosť zmluvy: od 22.3.2019Termín ukončenia: 18.11.2021Záruka a záručný servis: 60 mesiacov od prevzatia celého dielaCena realizácie diela: 16 841 312,10,-€Cena za technický servis za 5rokov: 2 368 596,75,-€

Informačný a riadiaci systém diaľnic (IRSD) D1 a D2 na území mesta Bratislavy bolbudovaný v rámci investičnej výstavby spolu s jednotlivými úsekmi diaľnic v nasledovnýchobdobiach:
o D1 Mierová – Senecká: rok 2002o D1 Pečňa – Mierová (Einsteinova, Prístavný most): rok 2005o D2 Lamačská cesta – Staré Grunty: rok 2007o D2 Pečňa – št. hr. SR/Maďarsko: dlhodobo len STV a meteozariadenia, od roku 2016automatické líniové riadenie v úseku Jarovce – Pečňa v smere Brno

Problémy pri prevádzke systému pred modernizáciou:
o zariadenia IRSD sú v prevádzke 18 rokov a stali sa morálne a fyzicky zastarané,o vysoká poruchovosť a nerentabilné nakladanie s finančnými prostriedkami vrátanenedostupnosti náhradných dielov potrebných na opravy
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o spôsob riadenia (preddefinované stavy) ani technologické zariadenia nezodpovedajúpožiadavkám na moderné riadiace systémy, kde už nedokážu zabezpečiť dosiahnutiecieľov riadenia (s výnimkou úseku D2 Jarovce – Pečňa smer CZ)
Materiál „Koncepcia riadenia dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách vdopravnom uzle Bratislava“ (ďalej len „Koncepcia“) bol spracovaný v rokoch 2013-2014(druhá revízia pôvodnej koncepcie z roku 2009) na objednávku Národnej diaľničnejspoločnosti a.s. (ďalej len „NDS) a následne bol schválený Ministerstvom dopravy, výstavbya regionálneho rozvoja SR.
Koncepcia určuje účel, rozsah a spôsob použitia technológií IDS v diaľničnom uzleBratislava: sieťové, líniové a uzlové riadenie, kľúčové požiadavky na technológie ainfraštruktúru atď.
Podľa Koncepcie boli projektované technológie na jednotlivých stavbách D4/R7 akoaj rekonštrukcia D1 Bratislava – Blatné vrátane uzla D1/D4 Bratislava-Východ tak, aby bolivšetky stavby riešené jednotne.
Samotný projekt „Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 a D2 na území mestaBratislavy“ je implementáciou Koncepcie na už existujúcich úsekoch v správe NDS.Presnejšie, čiastočnou implementáciou, keďže zatiaľ úplne vynecháva uzlové riadenie a riešilen úseky, na ktorých je nevyhnutné modernizovať a doplniť technológie v súvislosti svybudovaním D4 a R7 a ich uvedením do prevádzky.
Koncepcia sieťového riadenia: Základná časť navrhnutého sieťového riadenia jevymedzená uzlami D1/D2 B-Pečňa, D1/R7 B-Nivy, D1/D4 B-Východ, D2/D4 B-Jarovce aD4/R7 B-Juh. Riadiace prvky sú rozmiestnené na príjazdoch do týchto uzlov. Výhľadovo –po dostavbe tunela Karpaty sa táto sieť rozšíri po budúci uzol D2/D4 B-Sever (Stupava).Nadstavbovou časťou je potom riadenie vo „vonkajšom“ uzle Bratislava, zasahujúcom poSereď, Trnavu a Kúty. Je nevyhnutné, aby jednu sieť (napr. dopravný uzol Bratislava) riadiljeden riadiaci systém.

Obr. 1: Koncepcia – vzor PDZ sieťového riadenia
Koncepcia líniového riadenia: je sústredené na obzvlášť zaťažené úseky s vysokými,v čase a priestore značne premennými intenzitami dopravy. Zároveň nadväzuje na sieťovériadenie – aj na niektorých úsekoch, kde by inak nebolo potrebné, sa líniové riadenia stávapotrebným v čase presmerovania dopravy sieťovým riadením. Naplánovaných je celkom 8riadených línií:

o D1 Pečňa – Blatné obojsmerne; dlhodobý výhľad po Trnavuo D2 Jarovce – Lamač obojsmerne; dlhodobý výhľad po Stupavu
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o D4 Jarovce – Rača obojsmerne; dlhodobý výhľad po Stupavuo R7 Prievoz – Ketelec v smere Komárnoo R7 Dunajská Lužná – Prievoz v smere do centra

Obr. 2: Koncepcia – vzor PDZ líniového riadenia
Koncepcia uzlového riadenia: je zamerané na kritické vjazdy na diaľnicu D1 vintraviláne mesta. Vetvová regulácia je navrhnutá vo vjazdoch:

o v smere staničenia: Bratislava-Gagarinova ul. (2 vjazdové vetvy),o proti smeru staničenia: Bratislava-Senecká c., Bratislava-Ivanská c., Bratislava-Galvaniho ul., Bratislava-Gagarinova ul. (koordinované)
Vjazdy na Prístavný most nie je možné týmto spôsobom riešiť, preto tam vetvová regulácianie je navrhnutá.

Obr. 3 Koncepcia – uzlové riadenie (vetvová regulácia)
Rozsah projektu „Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 a D2 na území mesta Bratislavy“:

V rámci projektu bola vykonaná modernizácia jestvujúceho informačného systémudiaľnice (ISD) na diaľnici D1 v km 0,0 – 14,5 a D2 v km 53,5 – 78,5.
o Doplnenie napájacej infraštruktúry z dôvodu potreby pripojenia nových zariadení naelektrickú energiu
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o Doplnenie telekomunikačnej infraštruktúry a technologických staníc pre monitoring,zber, prenos a riadenie technologických zariadenío Doplnenie portálových konštrukcií pre osadenie premenného dopravného značeniao Doplnenie 14ks meteozariadení pre sledovanie okamžitej poveternostnej situácieo Doplnenie 99ks detektorov vozidiel určených na zber údajov, detekciu vlastnostídopravného prúdu vozidielo Doplnenie 213 ks premenných dopravných značiek určených na líniové riadeniedopravy, sieťové riadenie dopravy a informovanie účastníkov premávkyo Doplnenie 35 ks kamerového dohľadu určených na sledovanie aktuálnej situácie nacestácho Doplnenie 46 ks telefónov núdzového volania slúžiacich na privolanie pomoci prevodiča, ktorý sa ocitol v núdzio Doplnenie počítačového systému na Stredisku správy a údržby diaľnic Bratislava kdesú informácie zo všetkých zariadení zbierané a vizualizované
Záverom vieme konštatovať, že tento projekt prispeje k zníženiu kongescií a zvýšibezpečnosť a plynulosti cestnej premávky prostredníctvom modernizácie a doplneniariadiaceho a informačného systému diaľnice D1 a D2. Doplnením komunikačnej a napájacejinfraštruktúry, kamerového dohľadu, návestných rezov premenného dopravného značenia atelefónov núdzového volania rovnako prispejeme aj k zníženiu nehodovosti na diaľnici D1 aD2 na území mesta Bratislava.Do budúcnosti, po dobudovaní ostatných úsekov, sa zmodernizované IRSD stane súčasťouveľkého dopravného uzla Bratislava, kde bude možné dynamicky riadiť dopravu v rámcicelého tohto dopravného uzla, teda s využitím budovaného obchvatu D4/R7 (ucelenáfunkčnosť po dobudovaní tunela Karpaty na D4), ako aj rekonštrukcia D1 Bratislava – Blatnévrátane uzla D1/D4 Bratislava-Východ. Optimalizácia a distribúcia dopravy bude možná užod križovatky D1/R1, čo prinesie plynulejšiu a bezpečnejšiu dopravu, čo je základnýpredpoklad pre splnenie cieľa „Vision Zero“

Obr. 4 IR-199 km 0,400 Obr. 5 NR-103 km 175

Modernizácia a doplnenie ISD na D1 v úseku Trnava – Horná Streda
Číslo zmluvy: ZM/2019/0401Dodávateľ: PPA INŽINIERING, s.r.o.Účinnosť zmluvy: od 19.11.2019
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Termín ukončenia: 29.12.2021Záruka a záručný servis: 60 mesiacov od prevzatia celého dielaCena realizácie diela: 14 855 233,66,-€Cena za technický servis za 5rokov: 900 000,00,-€

Východiskový stav:
Diaľnica D1 v úseku Trnava – Horná Streda je v predmetnom úseku štvorpruhová,smerovo rozdelená komunikácia – dva jazdné pruhy v oboch jazdných pásoch. Šírka jazdnéhopruhu je 3,75m, šírka spevnenej krajnice je min. 2,50 m. Najvyššia povolená rýchlosť je 130km/h (diaľnica mimo obce). V úseku sa nachádzajú celkom štyri križovatky a jeden výjazd –križovatky Trnava a Hlohovec, výjazd Červeník a križovatky Piešťany a Horná Streda
Na predmetnom úseku dosahujú priemerné denné intenzity cestnej dopravy hodnotyna úrovni 30 000 vozidiel. V danom úseku nebol vybudovaný riadny informačný systémdiaľnice, kde vzhľadom na každoročné zvyšovanie sa intenzity dopravy na danom úseku, bolomožné v blízkom časovom horizonte predpokladať ďalší nárast intenzity dopravy, čo by sivyžiadalo zvýšené nároky na riadenie dopravy, zaistenie priechodnosti úseku a bezpečnostiúčastníkov cestnej premávky. Vybudovanie informačného systému diaľnice pozdĺž celejdotknutej trasy s riadením dopravy a monitorovaním dopravnej situácie, bolo možnézabezpečiť realizáciou projektu „Modernizácia a doplnenie ISD na D1 v úseku Trnava –Horná Streda“.

Hlavné ciele projektu a očakávaný dopad:
Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvommodernizácie a doplnenia informačného systému diaľnice D1, ktoré obnášalo vybudovaniekomunikačnej a napájacej infraštruktúry, kamerového dohľadu, návestných rezovpremenného dopravného značenia, telefónov núdzového volania, sčítačov dopravya operátorského pracoviska. Uvedený rozsah prispeje k zvýšeniu bezpečnosti, zníženiunehodovosti na úseku, ako aj k zníženiu tvorby kongescií na diaľnici D1 v úseku Trnava –Horná Streda. V neposlednom rade realizácia projektu prispeje k rozvoju cestnejinfraštruktúry – siete diaľnic.

Rozsah projektu „Modernizácia a doplnenie ISD na D1 v úseku Trnava – Horná Streda“:
V rámci projektu sa vybudoval informačný systém diaľnice na diaľnici D1 v km50,000 – 91,300. Do aktivity spadá:

o Vybudovanie napájacej infraštruktúry z dôvodu potreby pripojenia nových zariadenína elektrickú energiuo Vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry a technologických uzlov premonitoring, zber, prenos a riadenie technologických zariadení.o Dodanie a montáž 42 ks telefónov núdzového volania slúžiacich na privolanie pomocipre vodiča, ktorý sa ocitol v núdzio Dodanie a montáž 7 ks meteozariadení pre sledovanie okamžitej poveternostnejsituácieo Dodanie a montáž 8ks sčítačov dopravy určených na zber údajov, detekciu vlastnostídopravného prúdu vozidiel
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o Doplnenie 87 ks premenných dopravných značiek určených na líniové riadeniedopravy, sieťové riadenie dopravy a informovanie účastníkov premávkyo Doplnenie 58 ks kamerového dohľadu určených na sledovanie aktuálnej situácie nacestácho Doplnenie portálových konštrukcií pre osadenie premenného dopravného značeniao Vybudovanie počítačového systému na Stredisku správy a údržby diaľnic Trnava, kdesú informácie zo všetkých zariadení zbierané a vizualizované.

Obr. 6 Lokalizácia projektu „Modernizácia a doplnenie ISD na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda
Hlavným benefitom riadenia dopravy a informovania účastníkov cestnej premávky jebezpečnosť cestnej premávky. V prípade rôznych udalostí (kolóna, nehoda, práce na ceste) nadiaľnici dostávajú účastníci cestnej premávky informácie o udalostiach na nadchádzajúcomúseku, čím sa predchádza nečakaným udalostiam a znižuje sa riziko nehody. Rovnako jemožné meniť usporiadanie jazdných pruhov (zákaz jazdy v niektorom pruhu) a informovaťvodičov o využití alternatívnych trás. Meteozariadenia umiestnené po celej trase umožňujú vprípade zhoršujúcich sa poveternostných podmienok okamžitý zásah zimnej údržby a týmzabezpečiť bezpečnú jazdu účastníkom cestnej premávky. Kamerový dohľad umožňujesledovať v živom prenose dianie na diaľnici a v prípade potreby rýchlo zasiahnuť a znížiť týmnebezpečenstvo pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
Vybudovaním komunikačnej a napájacej infraštruktúry, kamerového dohľadu,návestných rezov premenného dopravného značenia, telefónov núdzového volania, sčítačov
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dopravy a operátorského pracoviska sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na diaľnici D1 vúseku Trnava – Horná Streda.

Obr. 7 Realizácia projektu

Obr. 8 Realizácia projektu
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Obr. 9 Realizácia projektu
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3. Parkovanie v mestách - problém, ktorý sa dá riešiť múdro a tiež ajužitočne
Ing.Dr. Milan Skýva, Predseda skupiny poradcov Slovenskej parkovacejasociácie (SPA)

1.Abstrakt
Tlak automobilizácie sa neustále zvyšuje, čo núti samosprávy hľadať „SMART“ riešenia, ktoré by v čo

najširšom zábere uspokojili túžbu obyvateľov miest po zdravšom prostredí s minimalizáciou nutných plôch,
najmä pre potreby statickej dopravy a uplatňovať také riešenia, ktoré budú aj dopravne osožné pre chod
a všetky funkcie mesta.

Mestá pristúpili k regulácii/spoplatneniu parkovania, čo na jednej strane vyvolalo odpor od
používateľov osobných áut, ale na druhej strane vznikol prínos financií pre potreby samospráv a ako sa ukazuje
aj s výraznou podporou verejnosti.SPA dlhodobo (cca 10 rokov) vykonáva prieskumy stavu parkovania v mestách na Slovensku a z týchtoopakovaných prieskumov je možno už analyzovať trendy vo vývoji parkovacej politiky v mestách, ako ajodozvy na už realizované regulácie parkovania v mestách.V príspevku budem prezentovať výsledky analýz týchto prieskumov, ako aj poznatky o novýchzmenách v organizácii parkovania (parkovanie na chodníkoch,. Zmena vyhlášky o prevádzke na pozemnýchkomunikáciách, uplatnenie a využívanie objektívnej zodpovednosti v organizácii parkovania....).
Dnešný hlavný princíp činnosti na verejných plochách:Menej stavať, lepšie organizovať – hlavný cieľ dobrej parkovacej politiky.

2.Vývoj motorizácie
Nárast motorizácie v ostatných dvoch rokoch opätovne sa dostal do obrátok. Po zreteľnom útlmenárastu počtu osobných vozidiel v roku 2019 a najmä v rok 2020, v roku 2021 opätovne začína nárastpočtu osobných áut, ktorý sa postupne dostáva na úroveň predpandemického obdobia.

Rok počet osobnýchvozidiel v SR v mil.ks
početobyvateľovSR

stupeňautomobilizáciepočet obyv/1OA
vybavenosťOA/1000obyv Ročný prírastokOA/1000obyv

2010 1.669065 5391000 3.23 310
2012 1.824190 5408000 2.96 337 27.71
2013 1.879759 5413000 2.88 347 9.95
2014 1.949055 5419000 2.78 360 12.40
2015 2,034,574 5426252 2.67 375 15.28
2016 2,121,774 5435343 2.56 390 15.42
2017 2,223,117 5443120 2.45 408 18.06
2018 2,320,000 5450421 2.35 426 17.23
2019 2,380,000 5457873 2.29 436 10.41
2020 2,425,300 5459781 2.25 444 8.14
2021 2,492,593 5449270 2.19 457 13.21
o Obr. 2-1Vývoj počtu osobných áut na Slovensku v rokoch 2010 – 2021

Z tabuľky je zreteľný medziročný nárast počtu OA v roku 2021, čo sa začína približovať k rokom 2015-2019.
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Obr. 2-2 Vývoj stupňa automobilizácie v rokoch 2010 - 2021, graf

3.Mobilita počas pandémie Covid 19
V rokoch 2019 – 2020 počas platnosti protipandemickýchopatrení, bol uskutočnený dopravný prieskum mobilitnéhosprávania sa a na základe jeho výsledkov bolo možné pristúpiť kprvotnej analýze zmien dopravného správania sa pred a počasmimoriadneho stavu zapríčineného pandémiou koronavírusuCOVID-19. V tomto čase boli v platnosti mimoriadne opatrenia,ktoré v mobilite boli zamerané najmä na:

 Obmedzenie voľného pohybu osôb.
 Zatvorenie škôl všetkých stupňov- výrazné zníženie presunov do a zo škôl.
 Umožnenie zmeny lokality výkonu práce do domáceho prostredia, tzv. „homeoffice“.
 Zatvorenie vybraných pracovísk a škôl (všetkých druhov) - zmena pracovných návykov –

tzv. „homeoffice a on-line vyučovanie“
 Zatvorenie obchodov, služieb, stravovacích zariadení - zmena spôsobu nakupovania,

zásadný nárast zásielkového predaja a on-line nákupov.
 Zmena deľby dopravnej práce pri sledovaných cestách (zamestnanie/škola, nákupy,

stravovanie) - pokles záujmu o HD, silnejšie využívanie AD.
Pred COVID Počas Covid 19

o Obr. 3-1 Porovnanie pred a počas Covid-19 -možnosti Homeoffice

Legenda ku grafom o polohe pracoviska
1 - Väčšinou pracujem len z domu2 - Pravidelne pracujem z domu (jeden alebo dva dni v týždni)3 - Zriedkavo pracujem z domu (nanajvýš dva krát za mesiac)4 - Nikdy nepracujem z domu (pracujem vždy mimo domova)5 - Nepracujem (moje pracovisko je zavreté, resp. vôbec nepracujem)

Prekvapivým, ale očakávaným výsledkom je zistenie, že až cez 50% respondentov využíva
možnosť pracovať z domu počas mimoriadnych opatrení zavedených pre pandémiu COVID-19.
Celkovo možno konštatovať, že v tejto mimoriadnej situácii až 70% respondentov využíva niektorú
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z možností práce z domu. Toto je opätovne významné zistenie, ktoré upozorňuje na rezervy v bežnej
organizácii práce tak, aby nutnosť cestovania na pracovisko bola skôr výnimkou ako denným
pravidlom.

4. Zmena deľby dopravnej práceNa dopravnú situáciu aj v bežnom doterajšom živote mala veľký dopad deľba dopravnejpráce pri ceste do zamestnania alebo školy. Z celkového počtu vykonaných ciest tvoria cesty dozamestnania a do školy viac ako 60-70 % denných ciest.

o
o Obr. 4-1 Porovnanie deľby dopravnej práce pred a počas C-19

V uvedenom hodnotení je zreteľný posun z využívania prostriedkov hromadnej dopravy
najmä k väčšiemu používaniu automobilov. Vplyv mimoriadnych opatrení pre COVID-19 zreteľne
ukazuje na mimoriadne vážny dopad na využívanosť prostriedkov hromadnej dopravy, kde nemožno
z pandemických dôvodov zaručiť bezpečné odstupy cestujúcich. Tento stav spôsobilo i opatrenie
samospráv, ktoré zrušilo regulačné opatrenia pri parkovaní automobilov z dôvodu obmedzenia
kontaktu obyvateľov vo verejnej osobnej doprave.

Presun cestujúcich zo všetkých druhov hromadnej dopravy do osobných vozidiel je dopravnej
najvážnejší dôsledok pandémie C-19- Tento stav sa nedarí zvrátiť ani v terajšom popandemickom
období.

5.Trendy riešenie statickej dopravy
Slovenská parkovacia asociácia dlhodobo organizuje a hodnotí už tradičný elektronický

prieskum stavu parkovania so zisťovaním problémov súvisiacich s celkovými požiadavkami na
organizáciu a prevádzku regulovaného parkovania v našich mestách. Bol to už 8 ročník v nepretržitej
rady tohto zisťovania reálneho stavu parkovacích možností v našich mestách.

Získali sme odpovede z vyše 40 miest na Slovensku kde sa nachádza:
 Regulované parkoviská v centrách miest 30475 parkovacích miest
 Regulované parkoviská mimo centier miest 14078 parkovacích miest
 Cena rezidentskej karty je veľmi rozdielna v rozmedzí 0 – 500 euro/rok,
 Cena parkovného je v hodnote 0,50 – 2,00 euro/hodinu,
 Celkové príjmy z regulovaného parkovania 5 673 650 euro v roku 2019

Počiatky regulácie parkovania sú od roku 1995.
Vo väčšine miest pre potreby zriadenia zóny regulovaného parkovania boli prijaté všeobecne

záväzné nariadenia (VZN), ktoré však aj postupom času boli upravované tak, aby reflektovalo čo
najlepšie potreby vznikajúcej situácie s regulovaným parkovaním.
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Zásadným záverom týchto
prieskumov je zlepšovanie
spoločenského vedomia
o účelnosti regulácie
parkovania, ktoré je spojene aj
so zlepšovaním mestského
rozpočtu.

o Toto jednoduchéhodnotenie o vhodnostiregulácie parkovania, ktoré saspája aj so zlepšovanímmestských rozpočtov, viedli
o

o Obr. 5-1 Hodnotenie účelnosti regulovaného parkovaniajednotlivé mestá k postupnému zriaďovaniu zón s regulovaním parkovania. V počiatkoch sa tieto
zóny zriaďovali v centrách miest, avšak neskôr sa postupne zóny rozširovali do širšieho centra a aj do
väčšinovej ploche intenzívne zastavaného intravilánu mesta.

6.Príklady slovenských miest1.1.ŠamorínMenšie mesto na juhozápade Slovenska v tesnom zázemí Bratislavy (vzdialenosť cca 20km,cca 13000obyvateľov) s veľkou dochádzkou za prácou a vzdelaním do hl.mesta SR Bratislavy.V centrálnej časti mesta bola zriadená oblasť s regulovaným parkovaním, ktoré je rozdelené podľafunkčného využívania do viacerých zón. Súčasťou regulácie bola kompletná prestavba prípadne ibačiastočná plošná úprava plôch, s prerozdelením funkcie na disponibilných plochách týchtokomunikácií.

oo Obr. 6-1 Šamorín, centrálny obchodný priestor

o
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o Obr. 6-2 Šamorín, znená funkcie disponibilných plôch
Na príklade Šamorína je možné dokumentovať úspešné, nie veľmi investične náročnériešenie, ktoré je verejnosťou kladne prijímané a tiež prináša trvalý príjem do mestského rozpočtu ajz dôvodu nezanedbania kontrolnej a represnej činnosti pri prevádzke regulovaného parkovania. Cenaparkovania je 0,50e/hod, pri jeho prevádzke Pondelok – Piatok 8 – 18 a v Sobotu 8 – 12h.

1.2. Bratislava, Vajnorská ul.Príklad Bratislavy nie je typický pre zdarné riešenie pre celkové mesto. V súčasnosti je tu
v prevádzke viacero zón e regulovaným parkovaním, ktoré sú však prevádzkované s rozdielnymi
pravidlami a tým sú načne mätúce pre bežnú motoristickú verejnosť.

Osobitný príklad je celkovo úspešná úprava na Vajnorskej ulici, kde bol zrealizovaný projekt
organizácie dopravy s vytvorením cyklopruhov a parkovacích pásov z rok 1991.

Na dvoch susediacich úsekoch Vajnorskej ulice je možné dokumentovať stav „PRED
a PO“ realizácii opatrení v organizácii dopravy na disponibilnom uličnom priestore. Táto komunikácia
bola zahrnutá do vznikajúcich zón regulovaného parkovania v rámci novej parkovacej politiky
Bratislavy. Nová parkovacia politika v Bratislave je oblasť o ktorej je možné dlho a široko rozprávať
mimo tohto príspevku.

o Obr. 6-4 BA, Vajnorská ul., stav PRED
Na susedných úsekoch je vidieť pôvodný stav rozdelenie vozovky, 2 jazdné pruhy, z ktorých jeden jepermanentne využívaný na parkovanie a zostatok jazdného pruhu je nepoužiteľný pre inú funkciu.

o Obr. 6-3 Zmena organizácie dopravy na Vajnorskej ul. BA, stav PO
Prerozdelením disponibilných plôch na jestvujúcej vozovke Vajnorskej ul., bol dosiahnutý stav aj sosegregovanou cyklotrasou, ako aj vyznačením parkovísk, ktoré boli následne spoplatnené,
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7.Závery
 Nedostatok parkovísk v cieľových lokalitách, vo všeobecnosti, nemožno odstrániť ibabudovaním nových parkovacích plôch.
 Veľmi pomalá zmena spoločenského myslenia o potrebnosti regulácie parkovania.
 Regulácia parkovania je obvykle spojená so spoplatnením parkovania.
 Zásadný nedostatok je v nejednotnosti prevádzkových pravidiel pri regulácii parkovania.Každá zóna je prevádzkovaná podľa samostatných pravidiel, ktoré bývajú odlišné odsusediacich zón.
 Prevádzkové pravidlá sú neúnosne zložité a v každej lokalite sú zásadne iné.
 Parkovanie je nevyhnute potrebné regulovať a aj následne spoplatniť s využívanímnajjednoduchších prevádzkových pravidiel, ako aj s najjednoduchším platobným stykom,súčasne s dôslednou kontrolou dodržiavania pravidiel.
 Najdrahšie parkovanie pre spoločnosť, je parkovanie zdarma pre jednotlivca.
8.Ukážky jestvujúcich parkovacích dopravných značeníStručný výber z jestvujúcich dopravných značení ukazuje, že motorista nikdy nevie na čom práve je,najmä pri cestách za hranicu svojej štvrte.
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4. CHODCI, AKO VÝZNAMNÁ A NEDIEĽNA SÚČASŤ DOPRAVNO-INŽNIERSKÝCH ČINNOSTÍ
Anna Kollárová, COS D SZSI

- Úvod
Problematika pešej dopravy a riešenie jej funkcie v dopravnej obsluhe sídelpatrí neodškriepiteľne do odborných problematík, riešených metódamidopravného inžinierstva.

- Líniové pešie dopravné stavby - chodníky a pešie trasy rovnako ako pešiepriestory, námestia a križovatky rôzneho významu a funkcie sú neoddeliteľnousúčasťou dopravnej infraštruktúry zastavaných častí a celého záujmového územiamiest. Vyskytujú sa na nich nezanedbateľné vysoké, a tiež väčšinou narastajúceobjemy pešej dopravy – dynamickej aj statickej.
- Metódami dopravného inžinierstva preto treba, rovnako ako u ostatnýchdruhov dopráv, pristupovať k ich riešeniu komplexne a vysoko odborne.
- Analýzy:
- - stav pešej dopravy vo väzbách na ostatné dopravy v území
- - pešia infraštruktúra – objemy, smerovanie, časové rozloženie,
– bezpečnosť a nehodovosť chodcov,
– technicko-prevádzkové hľadiská dynamickej a statickej pešej dopravy,
- - povrchy peších trás a priestorov, priechody, svetelná signalizácia, atď.
Stanovovanie priorít:

– aké je miesto chodca v zastavanom území,
– prístup do priestorov s rozličnou funkciou v sídlach, ich centrách,osobitne historických, na periférii, rekreačných strediskách, vnovovytváraných zónach ...

Posúdenie možnosti:
- zlepšenia prístupu jednotlivých druhov dopravných prostriedkov v nadväznostia kombinácii s chodcami do rôznych štruktúr osídlenia,
- udržania dopravnej obslužnosti územia aj z hľadiska pešej dopravy
- zvýšenia kvality mestského prostredia a jeho rozvoja
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- „znovuinjektovania“ existencie, priorít a prednosti pohybu chodca predostatnými dopravami do mestských sektorov a celého sídla
- korigovania rozvoja sídel, prebudovaných, stavaných a stále plánovanýchz hľadiska preferencie a prioritného zabezpečovania prístupu automobilov a ichparkovania na úkor nemotorových dopráv
- Ciele:
- - zhodnotiť potenciál pešej dostupnosti územia; prepojenia na ďalšie druhy
- nemotorovej dopravy v záujmovom území sídel;
- - zvážiť nevyhnutné podmienky, ako brať do úvahy chodca pri plánovaní
- dopravy v celom riešenom území
- - zohľadniť pešiu dopravu, ako rovnocennú zložku riešenia pohybu v sídle,
- - zavádzať odborné správne teoretické a metodické postupy tvorby,
- - pripraviť dopravno-inžiniersku profesiu aj v riešení problematiky,
- - zvýšiť odbornosť zadávateľov, tvorcov a posudzovateľov návrhov.
- Úloha:
- Úsilie o opätovný rozvoj pešej dopravy musí:
– byť adresované hospodárskym, politickým a verejným činiteľom,zodpovedným za prestavbu územia na štátnej a komunálnej úrovni, osobitne osobámpovereným zadávaním, vypracovaním a posudzovaním projektov,
- - poukázať na význam pôsobnosti odborníkov aj v pešej infraštruktúre,
- - vzbudiť záujem o riešenie problematiky pešej dopravy u občanov,
- - povzbudiť činiteľov, zainteresovaných do koncipovania odborných
- zadaní a prístupov do projektov a požadovať od nich stálu spoluprácu
- s dopravnými inžiniermi.
- / Inak sa bude v procese snáh o obnovu a preferenciu pešej dopravy u nástolerovať voluntarizmus a neodborné prístupy v snahách o ekologizáciu dopravy,budovanie cyklistických trás, parkovanie. Chceme to?/
- Stále častejšie sa vyskytujúce dopravné kolapsy poukazujú na nedoceneniefenoménu dopravnej obslužnosti pešou dopravou ako priamo v sídlach tak v širšíchväzbách medzi nimi.
- Kto je za to zodpovedný? Plánovači? Developeri? Architekti?...Samosprávy?
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- Väčšinou sa lokalizácia takýchto zariadení, od koncepcie po realizáciu, deje unás bez aktívnej účasti príslušných odborníkov, predovšetkým dopravnýchinžinierov!
- Ako sa skúma, analyzuje, akceptuje pešia doprava v ÚPD? Čo správcovstvo?
- Kedy sa pešia infraštruktúra a jej /obsluha/ dostupnosť rieši?
- Chôdza a chodec, pešia doprava v územnom priemete
- Meradlo parcely/ulice/ – mnohonásobný chodec.
- Meradlo prvého kilometra – samostatný chodec.
- Meradlo spojenia verejnej dopravy – prepravovaný chodec, dochádzka.
- Cyklistické meradlo – rýchly chodec v kombinácii s bicyklom.
- Kvalita „pobytu“- statická doprava vo verejnom priestore – keď sa chodeczastaví, zdržuje sa na určitom verejnom priestore bez pohybu dlhšiu dobu .
- Nehodovosť chodcov.
- Správne praktiky
- Verejné dopravné prostriedky – od základnej ponuky k atraktívnosti.
- Nemotorová doprava - integrovaná do svojho okolia.
- Dopravné prostriedky – služby, ktoré pomáhajú.
- Alternatívne spojenie – iný prístup, ako prístup autom, je možný.
- Odborný prístup pri riešení mobility, jej ekologizácie.
- Štatistiky a ankety, ako nástroje tvorby peších trás a priestorov.
- Typy rôznych situácií
- Periférie s izolovanou pešou dopravou
- Periférie pešou dopravou spojené
- Periférie/sídliská, ktoré sa navzájom v priamej pešej doprave ignorujú
- Chodci nových centier
- Chodci v starých/historických centrách
- Pešia doprava malých sídel/miest
- Pešia doprava od objektu k skupine objektov – potenciál zón
- Hustota, diverzita - urbanistické podmienky, na akej úrovni ?
- Činitelia, nástroje - mnohostranné dotknuté činnosti
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- Obce – prvé, priamo aktívne na miestnej úrovni v údržbe a rozvoji;
- Aglomerácie – privilegovaná úroveň koordinovaného plánovania;
- Kraje – zodpovedné v zákonnom a strategickom rámci;
- Ministerstvá – metodicko-koordinačné služby (riadiaca úroveň);
- Štát a európske štruktúry – strategická úloha a financie;
- Profesionáli – tvorba, expertíza, poradenstvo, koordinácia odbornej činností;
- Projektové ústavy - zameranie na projekty, dopravu a mobilitu;
- Centrá s osobitnou kompetenciou – tímové pracoviská výskumu;
- Profesné asociácie, zväzy, spolky, občianske združenia...podpora aktivít.
- Vysoké školy - formovanie odbornej výchovy a profesionálne vzťahy;
- Médiá a odborníci na komunikáciu, – aktívni činitelia v rozvoji pešejdopravy .
- Závery
- Otázka dostupnosti silne frekventovaných zariadení patrí do širšejproblematiky, týkajúcej sa chodca v mestských priestoroch a potenciálu pešejdopravy v rozvoji sídel.
- Nárast počtu peších trás a priestorov je súčasťou procesu kontinuálnejpodpory mestských aglomerácií, prirodzene prichádzajúcej do úvahy v rámciich obsluhy. Mnoho takýchto zariadení by mohlo byť dostupných inak, akoautom.
- Potenciál nemotorových dopráv, osobitne pešej, je u nás málo odbornenepreskúmaný. V súčasnosti sa ešte stále považuje pešia infraštruktúra iba zadoplnkovú, nie inžiniersku v jej nutnom plnom rozsahu. Pritom vždy peší pohybbol, je a zostane, objemovo najvyšší, premávkovo najdôležitejší, odborne nariešenia najzložitejší a z hľadiska bezpečnosti dopravy v aglomerovanom územínajpodstatnejší.
- Prognózy vývoja
- Vence území, aj okolo našich miest, sú v mutácii rôznorodých foriemvyužitia.
- Mali by poskytovať aj pre chodcov:
– komfort v obytných štvrtiach,
– možnosť priamych dochádzok do jadra sídla,
- - veľký podiel zamestnaní s možnosťou priamych peších väzieb,
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- - priestory pre rekreáciu a šport v peších vzdialenostiach.
- Je neodškriepiteľné, že pešia infraštruktúra bude na seba prijímať naďalejveľkú časť plánovaného rozvoja obce, mesta, aglomerácie. Malo by sa tak diať bezveľkej ujmy na záberoch okolitej voľnej prírody, poľnohospodárskej pôdy a lesov,keďže pešia infraštruktúra rôzneho druhu je nielen najekologickejšia ale tiež zaberánajmenej priestoru.
- Prichádza sa celosvetovo so všeobecným závermi odborníkov, nielendopravných, na to, že:
– pedestrálna politika a jej preferovanie v ekologizácii a udržateľnej mobilitezohrá v budúcnosti oveľa väčšiu úlohu ako je tomu doteraz,
- - chodec by mohol byť silným faktorom celej riadenej urbanizácie sídel,
- - koncipovanie pešej dopravy v rámci spracovania príslušných druhov ÚPD jeneoddeliteľnou súčasťou riešenia celej dopravnej obsluhy príslušného územia, pričomabsencia globálneho rámca regionálnej stratégie pešej dopravy neodrádza od činností,spojených so zabezpečovaním jej plošného rozvoja na menších priestoroch územízóny či obce a jej zázemia.
-
- Poznámka: Súpis odkazovej podkladovej literatúry je k dispozícii u autorky.
- A. Kollárová, marec 2022
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5. RESPEKTOVANOST PŘECHODŮ 1., 2. A 3. GENERACE
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D., Jiří Kosina, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústavdopravních systémů (K612), e-mail: carska@fd.cvut.cz

Abstrakt
Respektovanost tzv. bezpečných přechodů pro chodce (s LED diodami zabudovanými ve vozovceupozorňujících na přechod a potenciálně přecházejícího chodce) v porovnání běžným přechodemvybaveným jen svislým a vodorovným značením. Předpokládaná vyšší respektovanostbezpečných přechodů by se měla / mohla projevit v celé řadě charakteristik, např. nižší relativnínehodovostí s chodci a menší závažností těchto nehod, kratší průměrnou dobou čekání napřechodu před přijíždějícím vozidlem nebo výraznějším snížením rychlostí vozidel blížících sek přechodu 1.-3. generace či nižší průměrnou rychlostí vozidel při přejíždění takto vybavenéhopřechodu.

1. Úvod
Pojem bezpečné přechody pro chodce 1., 2. a 3. generace je mezi odbornou veřejnostíspojen s označeních přechodů pro chodce, které jsou oproti běžným přechodům prochodce vybaveny dalšími prvky zvýrazňujícími přítomnost přechodu na vozovce [1]. Kromězvýraznění svislé dopravní značky „Přechod pro chodce“ (mj. žlutou konturovouretroreflexní fólií, LED blikači ve tvaru chodce) tvoří stěžejní prvek LED návěstidlazapuštěná do vozovky v celé délce přechodu (šíři vozovky).Jednotlivé generace bezpečných přechodů se pak jen liší ve způsobu reakce napřítomnost chodce. Zatímco u přechodu 1. generace přítomnost chodce na fungování LEDdiod - ať již jde o blikání či spojité svícení – nemá žádný vliv, u přechodů 2. a 3. generaceLED diody změnou způsobu svícení aktivně upozorňují na přítomnost chodce vstupujícíhonebo hodlajícího vstoupit na takto vybavený přechod. U přechodu 2. a 3 generace, pokudnení přítomen chodec, LED návěstidla ve vozovce svítí nepřerušovanou bílou barvou.V reakci na přítomnost chodce se u přechodu 2. generace se následně LED diodyrozblikají bílou barvou poté, co chodec stiskne chodecké poptávkové tlačítko předpřechodem. V případě 3. generace se LED diody rozblikají červeně poté, co je chodecautomaticky detekován v prostoru před přechodem. Není třeba stisknout chodecké tlačítkoke změně režimu svícení LED diod ve vozovce.
U všech tří generací bezpečných přechodů ve svém principu střídavé spojité svícení ablikání LED návěstidel zapuštěných slouží ke zvýraznění jak přechodu samotného, takupozorňují na potenciálně možný výskyt chodce a na všeobecně platnou povinnostpřizpůsobit jízdu výskytu chodců na přechodu. Osvětlení přechodu LED návěstidly
Od výše popsaných bezpečných přechodů (1.,2. nebo 3. generace) vzhledem k jejichpřidanému vybavení LED diodami přes celou šíři vozovky v místě vodorovného značenípřechodu („zebra pruhy“), ať již svítí před přijíždějícím řidičem vozidla spojitě nebo blikají,intuitivně očekáváme, že řidiči na přítomnost takto vybaveného přechodu (a potenciálníhochodce na něm) oproti běžným světelně neřízeným přechodům dříve zareagují, dříve snížírychlost před přecházejícím chodcem a budou celkově věnovat více pozornosti přechodusamotnému a případnému pohybu chodců jdoucích po přechodu či teprve hodlajících naněj vstoupit. U bezpečných přechodů 1.,2. nebo 3. generace oproti běžným neřízeným
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přechodům by se také mělo méně často stávat, že si řidič chodce (nebo chystajícího sevstoupit) na přechod vůbec nevšimne. Všechna tato očekávání by se měla pozitivněprojevit především na nižším relativním počtu nehod a celkově jejich nižší závažností.

Obr.1: Situace poloh sledovaných úrovňových přechodů v dopravním průzkumu
Jako ukázkový příklad pro porovnání mezi respektovaností bezpečného přechodu aběžného neřízeného přechodu byly vybrány 3 přechody na Praze 9 v ulici Vysočanská aulici Prosecká (viz obr. 1). Obě ulice jsou sběrné čtyřpruhové komunikace s podobnoudopravní zátěží [3], které se spolu stýkají ve společné úrovňové křižovatce. Na uliciVysočanská byl v roce 2009 zřízen bezpečný přechod 3. generace [2].
2. Porovnání nehodovosti
Na obou komunikacích byly v průběhu let 2018 až 2020 podobné dopravní zátěže. Pouzesměr od Teplické ulice na ulici Vysočanská dosahuje ve všech 3 letech vyšších hodnot: vpřípadě tet 2018 a 2019 o cca 25 % a v posledním roce 2020, z kterého jsou již k dispozicidata o intenzitách, je intenzita řádově vyšší dokonce o cca 40%. S výjimkou uliceProsecká směru od Čakovické ulice mezi lety 2018 a 2019 došlo ve všech ostatníchpřípadech už mezi lety 2018 a 2019 a zejména v roce 2020 k poklesu dopravních intenzit(viz tab. 1).

intenzita [voz/24 h] změna intenzity v [%] mezirokynázev ulice (směr od ulice) rok
2018 2019 2020 2018 -2019 2019 -2020

Vysočanská (od Teplická) 10273 10172 9590 -0,98 -5,72
Vysočanská (od Prosecká) 8282 8177 6494 -1,27 -20,58
Prosecká (od Čakovická) 6914 7126 6783 3,07 -4,81
Prosecká (od Lovosická) 8626 8621 6867 -0,06 -20,35
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Tab.1: Jednosměrné intenzity [vozidla / 24 h] na sledovaných komunikacích Prosecká a Vysočanská [3], kdebyly prováděny dopravní průzkumy zaměřené na porovnání bezpečného přechodu 3. generace a běžnýchúrovňových neřízených přechodů.
V následující tabulce 2 je za znamenám přehled nehod na sledovaných neřízenýchpřechodech za období od 1.11. 2009 (tj. od data kdy, již byl prokazatelně v provozu poúpravě na bezpečný přechod 3. generace neřízený přechod na Vysočanské ulici,) do28.2.2022 tj. do data, za které jsou data o nehodovosti v současnosti k dispozici on-line nawebu (viz [4]).

nehody s chodcem na přechodu 1.11.2009 - 28.2.2022
přechod

ve dne - nezhoršenáviditelnost za šera, v noci, ve dne -zhoršená viditelnost
SZ TZ LZ HM SZ TZ LZ HM celkem

Vysočanská (od Teplická) 1** 1 1 1 1 5,00
Vysočanská (od Prosecká) 2 1 3,00
Vysočanská (oba směrydohromady) 1** 3 1 1 2 8,00
Prosecká JZ (od Čakovická) 0,00
Prosecká JZ (od Lovosická) 1 1 1* 3,00
Prosecká JZ (oba směrydohromady) 1 1 1* 3,00
Prosecká SV (oba směrydohromady) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Tab.2: Nehody vozidel s chodci na sledovaných komunikacích Prosecká a Vysočanská za období 1.11.2009– 28.2.2022 [4] v závislosti na světelných podmínkách.Legenda k tab. 2: * nehoda 20 m před přechodem, ** nehoda auta s cyklistou na přechodu
3. Porovnání rychlostí vozidel před a na přechodu
V tabulce 3 jsou zaznamenány výsledky z měření rychlostí vozidel na přechodu a přibližně50 m před přechodem. Z měření byl vynechána polovina severovýchodního neřízenéhopřechodu na ulici Prosecká (označeného v tabulkách jako „Prosecká SV“) ve směru odulice Čakovická z důvodu relativně blízko se nacházející světelně řízené křižovatky (cca100 m za přechodem) ulic Proseká a Lovosická, protože by šlo hůře odlišit, zda vozidlazpomalují v reakci jen na přítomnost neřízeného přechodu nebo už i na rozsvícenýčervený signál na následující světelně řízené křižovatce. Ze stejných důvodů byly z měřenírychlostí i na zbylých přechodech vynechána všechna vozidla (zejména u neřízenéhopřechodu na ul. Vysočanská), která zpomalovala už před přechodem, protože se chystalaodbočit do křižovatkového ramene nacházejícího se v těsné blízkosti sledovanéhoneřízeného přechodu. Měření bylo realizováno v druhé polovině měsíce března 2022v délce cca 45 minut pro každý směr na všech sledovaných neřízených přechodech (vizobr. 1).

přechod (ve směru od ulice)
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průměrná rychlost [km/h]

A 48,17 44,45 35,333333 47,57 36,00
B 54,29 44,57
N 51,06 49,12 54,25 51,64 49,48

rozdíl v průměrné rychlosti [km/h]
rozdíl B-A 6,12 0,12
rozdíl N-A 2,90 4,66 18,92 4,07 13,48
rozdíl N-B -3,22 4,55

směrodatná odchylka rychlostí [km/h]
A 6,26 4,66 12,50 8,00 8,19
B 8,20 6,16
N 8,71 5,80 6,05 4,90 6,56

nap
řech

odu

průměrná rychlost [km/h]
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 46,29 41,73
N 47,41 47,73 52,38 49,74 49,60

rozdíl v průměrné rychlosti [km/h]
rozdíl N-B 1,13 6,01

směrodatná odchylka rychlostí [km/h]
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 8,45 21,55
N 9,53 6,74 6,62 8,05 5,48
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du

průměr. rozdíl rychlostí vozidel před a na přechodu [km/h]
A-B* 7,25 10,50
B-B 0,40 2,57
N-N 2,57 1,47 1,88 0,11 -0,21

směrodatná odchylka rozdílů rychlostí před a na přechodu [km/h]
A-B 4,23 16,26
B-B 3,21 3,26
N-N 1,60 2,27 3,66 1,69 3,38

Tab. 3: Vyhodnocení rychlostí vozidel před na sledovaných přechodech;
Legenda k tab. 3: A … chodec je na přechodu, LED diody blikají (u přechodu 3. generace),B … chodec není na přechodu, ale jeho přítomnost v prostoru těsně před přechodem jižzachycena detekčním zařízením a LED diody již blikají,N… chodec není na přechodu, LED diody svítí spojitě (u přechodu 3. generace) *stav „A-B“ … v okamžiku, kdy se vozidlo nacházelo 50 m před přechodem, přecházel na přechoduchodec, zatímco v okamžiku, kdy dojelo k přechodu, ten už byl prázdný, ale LED diodyupozorňující na výskyt chodce ještě/už blikaly atd.
pozn.: některé kombinace rozdílu rychlostí v tab. 4 nejsou uvedeny buď pro jejich nadbytečnost nebonedostatečný počet dat (nulová či nízká četnost výskytu dané kombinace mezi naměřenými daty nadaném přechodě v daném směru
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V tabulce 3 jsou zaznamenány výsledky z měření rychlostí vozidel na přechodu a přibližně50 m před přechodem. Z měření byl vynechána polovina severovýchodního neřízenéhopřechodu na ulici Prosecká (označeného v tabulkách jako „Prosecká SV“) ve směru odulice Čakovická z důvodu relativně blízko se nacházející světelně řízené křižovatky (cca100 m za přechodem) ulic Proseká a Lovosická, protože by šlo hůře odlišit, zda vozidlazpomalují v reakci jen na přítomnost neřízeného přechodu nebo už i na rozsvícenýčervený signál na následující světelně řízené křižovatce. Ze stejných důvodů byly z měřenírychlostí i na zbylých přechodech vynechána všechna vozidla (zejména u neřízenéhopřechodu na ul. Vysočanská), která zpomalovala už před přechodem, protože se chystalaodbočit do křižovatkového ramene nacházejícího se v těsné blízkosti sledovanéhoneřízeného přechodu. Měření bylo realizováno v druhé polovině měsíce března 2022v délce cca 45 minut pro každý směr na všech sledovaných neřízených přechodech (vizobr. 1).
4. Závěr
Z pohledu na prostý počet nehod s chodci na sledovaných přechodech pro chodce by semohly výsledky jevit v rozporu s očekáváním nižší nehodovosti na přechodu Vysočanskávybaveného prvky pro tzv. „bezpečný přechod 3. generace“ oproti neřízeným přechodůmv ulici Prosecká. Vezmeme-li však v úvahu, že intenzity vozidel jsou buď stejné nebov případě přechodu Vysočanská ve směru od ulice Teplická dokonce v průměru vyšší occa 25 až 40 %, než platí pro zbylé 3 dopravní proudy (viz tab. 1) a zejménaněkolikanásobně vyšší intenzity chodců na přechodu Vysočanská oproti přechoduProsecká JZ, vychází výsledné srovnání lépe pro přechod Vysočanská. (Na přechoduProsecká SV nedošlo ve sledovaném období sice k žádné nehodě s chodcem, alepříčinou budou zřejmě jen výrazně nižší intenzity chodců než na zbylých 2 sledovanýchneřízených přechodech.)Při porovnání rychlostí vozidel ve vzdálenosti cca 50 m před přechodem se nepotvrdiladomněnka, že vozidla blížící se k přechodu se svítícími LED diodami v „zebra“ pruzíchpojedou pomaleji. Zato se ukázalo, průměrná rychlost vozidel v této vzdálenosti předpřechodem byla nižší, pokud se na přechodu v dané chvíli pohyboval chodec oproti stavu,kdy na přechodu nikdo nepřecházel. Tento rozdíl je výraznější dokonce pro přechody naProsecké ul.Jiný výsledek dostáváme při porovnání rozdílů rychlostí před a na přechodu za různýchstavů, kdy se vozidla před přechodem nezastavila (např. stav „A-B“). U přechoduVysočanská jsou tyto rozdíly v rychlostech před a na přechodu výraznější a ve všech 6případech (stavy A-B, B-B i N-N) došlo k poklesu, což činí výrazně méně pravděpodobnoumožnost, že by bylo na vině jen nahodilé kolísání rychlostí. U měření na přechodech na ul.Prosecká při porovnání rychlostí před a na přechodu je rozdíl rychlostí menší a to zejménav porovnání s velikostí směrodatných odchylek pro rychlosti vozidel, takže vypadá vícepravděpodobná možnost, že jde v tomto případě jen o nahodilé kolísání hodnot rychlostí ato i s ohledem na skutečnost, že v jednom ze 3 případů je tento rozdíl rychlostí dokoncezáporný (-0,21 km/h) tj., že vozidla při přejíždění přechodu na Prosecké jela nepatrněrychleji než 50 m před ním.Na základě výsledků z porovnání nehod i naměřených rychlostí cca 50 m před a napřechodech je možné učinit závěr, že s velkou pravděpodobností platí původnípředpoklad, že řidiči skutečně věnují přechodu (a potenciálně se pohybujícím chodcům naněm) s LED diodami ve vozovce více pozornosti, než je tomu u LED diodami přechodunevybaveného.
Literatura/zdroje



115
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6. MÚK Vltavská a okolí – humanizace a zajištění prostupnosti2015 - 2020
Ing. arch. Tomáš Cach, dopravní urbanista se zaměřením na bezmotorovou dopravu ,e-mail:tomascach@gmail.com

Abstrakt
Příspěvek se věnuje tématu odstraňování bariér vytvořených v minulosti dopravní infrastrukturou proautomobilový provoz a zlepšování prostupnosti území v širším centru města. Na příkladu mimoúrovňovékřižovatky v oblasti Vltavské u předpolí Hlávkova mostu na území městské části Praha 7 je specifikovánproblém a představeno vytvoření strategického analyticko-návrhového koncepčního materiálu, který byl vnásledujících pěti letech postupně naplněn a navržené úpravy uvedeny do provozu. Většina změn bylaprovedena jako testovací nízkorozpočtová opatření, pouze pomocí dopravně-organizačních úprav. Díky tomumohou veřejnosti sloužit velmi brzy, v případě komplikací je lze snadno modifikovat a současně jsou vkladempro budoucí cílové stavební řešení.
(poznámka: text je zkrácenou modifikovanou verzí článku autora pro Silniční obzor 2020/12)

1. Úvod
Na území městské části Praha 7 byla jako součást severojižní magistrály v 70. letech 20.století vybudována rozsáhlá mimoúrovňová křižovatka na severním předpolí Hlávkovamostu. V těchto místech byla do té doby městská úrovňová křižovatka, dříve se zde postaletí nacházela rybářská osada Bubny. Historická zástavba ve druhé polovině 20. stoletízcela asanována a ušetřena zůstala pouze meziválečná výstavba. Vlastní severojižnímagistrála nebyla nikdy v původně plánované podobě dokončena, a tedy i křižovatkasamotná slouží jako trvalé provizorium. Do doby zahájení úprav zůstalo téměř všezachováno v původním stavu, tj. včetně vozovek řešených de facto v parametrechrychlostní silnice na straně jedné a zcela nevyhovujících bariérových řešení pro chodce icyklisty na straně druhé.
Podoba mimoúrovňové křižovatky na Vltavské je poplatná době svého vzniku as odstupem čtyř dekád od realizace je již všem zcela zjevné, že je zde tato stavba velmiproblematická a zastaralá nejen morálně, ale také fyzicky. Ke zpracování zevrubnékoncepce proměn MÚK Vltavská mě v roce 2015 přivedlo zejména připomínkovánídosavadních územních studií rozvojového území Bubny-Zátory (se snahou zafixovat defacto původní nevyhovující podobu), práce na dopravně-urbanistickém řešení v rámcistudie modernizace nedaleké železniční trati na Kladno (včetně přeložení tramvajové tratike zhlaví stanice Bubny a uvolnění severovýchodní části prostoru části MÚK provýstavbu), po letech odkládání zprovoznění tunelového komplexu Blanka (včetněoperativní přípravy a realizace nízkorozpočtových úprav v ulici Veletržní) a intenzivníspolupráce se samosprávou MČ Praha 7.
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Obr. 1: celková situace koncepce úprav(zdroj: prezentace autora – humanizace a zajištění prostupnosti MÚK Vltavská, 2015-11)

V dohledné době bylo nereálné uvažovat o úplné asanaci celé lokality a vybudování zcelanové křižovatky a uzlu veřejné dopravy, přestože je toto řešení v delším časovémhorizontu možné a jediné správné. Cílem tedy bylo zahájit proces změn, které povedou krychlému nízkorozpočtovému odstranění nejpalčivějších problémů, vyvrátí nebo potvrdípřípadné obavy či předpoklady v reálném provozu a umožní kvalifikovanější diskusi nadtrvalými stavebními návrhy rozvoje lokality.
Začátkem tohoto procesu tedy byla řada dílčích, často doslova akupunkturních zásahů,které při minimálních nákladech prostředí mimoúrovňové křižovatky výrazně zhumanizují azprostupní pro chůzi i jízdu na kole, aniž by došlo k reálnému omezení automobilovédopravy. Toto se během 5 let od vytvoření koncepce proměn podařilo.

2. Způsob provádění změn
Z hlediska projekční přípravy, projednávání a následné realizace se jednalo o několikaletýproces, který byl podmíněn týmovou spoluprací zejména zástupců samosprávy a státnísprávy Magistrátu hl. m. Prahy i Městské části Praha 7, resp. též Dopravního inspektorátuPolicie ČR a Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Bez vstřícného přístupu naprostévětšiny zúčastněných by provedení úprav nebylo možné.
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Obr. 2: ortofotomapa předpolí Hlávkova mostu před realizací úprav(zdroj: IPR Praha)

Většina změn byla prováděna pouze pomocí dopravního značení a zařízenípřerozdělováním prostoru vozovek s vyčleňováním zbytných ploch pro automobilovýprovoz ve prospěch celkové bezpečnosti provozu a zajištění poptávaných bezmotorovýchvazeb. Takto je možné s péčí řádného hospodáře nejprve navržené úpravy vyzkoušet vreálném provozu a dle potřeby relativně snadno modifikovat a následně teprve stvrditstavebně v rámci existující staré křižovatky, nebo pak v budoucnu v rámci její ucelenépřestavby.
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Obr. 3: ortofotomapa předpolí Hlávkova mostu po realizaci úprav(zdroj: IPR Praha)

Realizace prvních úprav proběhla v Bubenské ulici společně s obnovou SSZ křižovatkyBubenská x Heřmanova v roce 2016. Následně došlo v březnu 2017 k dokončení azprovoznění tramvajových zastávek na Štvanici spolu se SSZ přechody pro chodce naseverojižní magistrále. Hlavní komplexní projekt úprav dopravního značení byl připravována projednáván variantně v průběhu roku 2017 a po dílčích korekcích a chválení na konciléta 2018 zrealizován. V návaznosti na tyto úpravy pak probíhala příprava obnov obouSSZ na nábřeží při západním a východním kraji MÚK Vltavská, které byly v roce 2020zrealizovány na nový stav.
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3. Řešení pěšího pohybu
Nejzásadnějším tématem bylo nabídnout alternativu k dosavadnímu řešení pěších vazebs nedůstojnými, nekomfortními a sociálně rizikovými trasami vedenými podchody anadchody, které jsou často mnohonásobně delší než původní, resp. adekvátní městskévazby. Tato fyzická bariéra uprostřed města pak celkem pochopitelně vedla k rizikovýmsituacím při snaze o její překonání a současně však též napomohla vytvoření velkémentální bariéry pro většinu obyvatel i návštěvníků Prahy, což ještě více podpořiloumrtvení oblasti a rozvoj rozličných sociálně-patologických jevů.
V rámci analýz v roce 2015 byly zevrubně popsány délky oficiálních bariérových ibezbariérový pěších tras, včetně převýšení a orientačního rozdílu v časové dostupnosti, ajejich srovnání s návrhy zlepšení pomocí nízkorozpočtových opatření. Zpravidla se jedná oněkolikanásobný rozdíl délky i času nutných k překonání dané vazby v křižovatce.

Obr. 4: příklad porovnání stávajících nevyhovujících vazeb a navrženého řešení(zdroj: obrázek prezentace autora, 2015-11)
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V rámci úprav v roce 2017 vznikly tři nové přechody pro chodce (sdružené s přejezdy procyklisty). Bezbariérové propojení nároží budovy Elektrických podniků a začátku Hlávkovamostu bylo z původních 620 m zkráceno na 90 m. Původní nejkratší bariérové propojeníse schodišti pro stejnou vazbu bylo dlouhé "jen" 330 m, přičemž v obou případech je trasas dvojitým ztraceným spádem o souhrnném převýšení cca 6 m. Oproti tomu nová přímápřirozená trasa má převýšení nulové, resp. pouze zanedbatelné, dané standardnímrozdílem výšky chodníků a vozovek. Chodci se tak nově mohou vyhnout schodům apodchodům, čímž ušetří 3 až 8 minut chůze. Byla též zajištěna možnost bezpečněúrovňově přecházet vozovky i tramvajovou trať v Bubenské ulici v podobě nevyznačenéhomísta pro překonání komunikace.

Obr. 5: pohled ze střechy budovy bývalých Elektrických podniků (2018-10)

Doplnění poptávaných příčných vazeb při západním a východním okraji MÚK bylopodmíněno zásahy do SSZ, proto bylo realizováno až o necelé dva roky později. I tytoúpravy bezbariérově nahradily vazby bariérové spolu s podstatným zlepšenímprostupnosti území, včetně komfortu, bezpečnosti, časové dostupnosti a přístupnostizastávek veřejné dopravy.
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Obr. 6: běžný provoz před zahájením dopravně-organizačních úprav v roce 2018(místo nad bariérovým podchodem pod nábřežím Kapitána Jaroše)

Obr. 7: bezbariérová bezmotorová vazba po dokončení obnovy SSZ(stejné místo na nábřeží Kapitána Jaroše na jaře 2020)
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Obr. 8: bezbariérová bezmotorová vazba po dokončení obnovy SSZ(stejné místo na nábřeží Kapitána Jaroše v létě 2020)

Obr. 9: bezbariérová bezmotorová vazba po dokončení obnovy SSZ(stejné místo na nábřeží Kapitána Jaroše v létě 2020)
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4. Řešení cyklistického provozu
Z hlediska cyklistického provozu se do doby úprav jednalo o bariéru celoměstskéhovýznamu. Cyklistický provoz ve vozovce sice nikdy nebyl zakázán místní úpravou provozu,avšak jízda ve společném prostoru s intenzivní automobilovou dopravou představovala nařadě míst podstatné bezpečnostní riziko. Nejkritičtější byla zejména kombinace s vícesouběžnými širokými jízdními pruhy v úsecích křížení, resp. odbočení a připojenív parametrech rychlostní komunikace ve standardu 70. let 20. století, která řidičemotorových vozidel motivovala k rychlé jízdě, předjíždění či podjíždění výrazně vyšší neždovolenou rychlostí.

Obr. 10: vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty ve vozovce a zklidňující bezpečnostní úpravy(Bubenská ulice po provedení úprav v říjnu 2018)

S ohledem na specifika daného místa i pražskou koncepci provádění opatření cyklistickéinfrastruktury (systematicky naplňovanou přibližně od roku 2008) bylo zvoleno duálnířešení, které výhodně kombinuje možnost cyklistického provozu ve vozovce (hlavnímdopravním prostoru, integrace cyklodopravy) i mimo vozovku (přidružený prostor,chráněný standard) současně. Je zřejmé, že zde ani jedna z možností není ideální, avšakspolečně dohromady umožňují v dané situaci (místě i čase) každému uživateli výběr mezidanými výhodami a nevýhodami a zvolit pro konkrétní cestu takový průjezd, který je proněj i jeho okolí příznivější, a to i z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu celkově (tj.včetně chodců a ostatních řidičů). Tento přístup je mj. zevrubněji popsán v TP 179(Navrhování komunikací pro cyklisty) v kapitole 2 (Prostorová koncepce) a vychází téžz osvědčené zahraniční praxe (například dlouhodobě aplikovaných opatření veŠvýcarsku). Oblast MÚK Vltavská tak nyní lze bez vážnějších obav a problémů projet nakole i s dětmi, obdobně jako lze v konkrétní vazbě a směru vhodně kombinovat integračnía chráněná opatření.
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Obr. 11: cyklistický provoz ve vozovce před provedením dopravně-organizačních úprav(nábřeží Kapitána Jaroše v létě 017)

Obr. 12: cyklistický provoz ve vozovce po provedení dopravně-organizačních úprav(nábřeží Kapitána Jaroše na podzim 2018, tj. před obnovou a úpravami SSZ)
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5. Řešení automobilového provozu
Z hlediska automobilové dopravy lze od zavedení většiny opatření konstatovat to, co bylodeklarováno od počátku záměru: s ohledem na širší kontext nedošlo k reálnému omezeníprovozu ani výsledné cestovní rychlosti, jelikož nebyla snížena kapacita uzlu jako celku.Kritická kapacitní hrdla se nacházejí na návazné komunikační síti. Veškeré úpravy bylyprováděny až po zprovoznění tunelového komplexu Blanka, díky kterému zde došlo kmírnému poklesu intenzity automobilového provozu.
V řešené oblasti pak úpravy výsledně vedly celkově k plynulejšímu provozu díkyzásadnímu omezení možnosti rizikových manévrů, především minimalizací počtusouběžných jízdních pruhů a častějšímu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti zejménazmenšením šířky jízdních pruhů, v kombinaci s jejich upraveným směrovým vedením.Veškeré křižovatkové pohyby byly zachovány, v případě otočení před budovou bývalýchElektrických podniků byla nově plně zajištěna bezpečnost tohoto manévru – tím bylavytvořena plnohodnotná alternativa pro levé odbočení z Hlávkova mostu na nábřežíKapitána Jaroše, s případnou možností uzavření severovýchodní sjízdné rampy. Pouze vobdobí realizace úprav i bezprostředně někdy docházelo ke zhoršení plynulosti provozudíky tomu, že podstatná část řidičů jezdí zvykově tzv. "po paměti" a postupně se učiliprojíždět v nové situaci.
Z hlediska dopravy v klidu bylo nově vytvořeno několik desítek parkovacích míst v severní,západní a střední části křižovatky. Z hlediska dopravního značení byla provedena zásadnírevitalizace včetně likvidace veškerého dopravního značení na portálech nad vozovkou avelkoformátového orientačního dopravního značení. Nové značení je ve velikosti a podoběadekvátní měřítku centrální části města. Touto úpravou byly nejen sníženy náklady naúdržbu značení, ale zejména došlo k částečnému omezení "vizuálního smogu" apsychologickému působení, resp. vnímání místa jako "rychlostní silnice" určené pouze proautomobilovou dopravu.

6. Řešení veřejné dopravy
Z hlediska veřejné dopravy měly úpravy minimální dopad na vlastní provoz vozidel(tramvají a autobusů), ale znamenaly výrazné zlepšení pro některé cestující a dostupnostněkterých cílů, resp. přístupnost zastávek (viz výše).
Největší změnou v širší oblasti tak zůstává zřízení tramvajové zastávky na Štvanici.Z hlediska nočních autobusů MHD, resp. náhradní autobusové dopravy za metro bylyprovedeny jen dílčí provizorní úpravy zastávkových zálivů, které bude v budoucnu vhodnéřešit stavebně. Dnes je tak výrazně zlepšen zejména přístup cestujících na autobusovouzastávku na nábřeží, do budoucna pak bude možné i komfortněji rozšířit vyčkávací prostorzastávky pro cestující a zmenšit velikost zastávkového zálivu pro jednodušší najíždění ivyjíždění autobusů.
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Obr. 13: celkový pohled na předpolí Hlávkova mostu po provedení úprav s průjezdem tramvaje(Bubenská ulice v místě přemostění nábřeží Kapitána Jaroše, říjen 2018)

Obr. 14: detail předpolí Hlávkova mostu po provedení dopravně-organizačních úprav(Bubenská ulice v místě přemostění nábřeží Kapitána Jaroše, říjen 2018)
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7. Otázka dalšího vývoje
V roce 2018, záhy po dokončení dopravně-organizačních úprav, došlo ke zjištěníhavarijního stavu východní estakády Bubenské a jejímu okamžitému uzavření pro veškerýprovoz. Následně bylo provedeno provizorní podepření konstrukce mostovky a postupněumožněn návrat běžného provozu většiny vozidel. Názorně a naléhavě se tak připomnělnevyhovující a postupně se zhoršující fyzický stav stavebních objektů mostů a opěrnýchzdí.
Z hlediska cílového řešení lokality mezitím došlo k dalšímu vývoji. Jednak bylo místo umetra Vltavská vybráno pro umístění nové budovy Filharmonie, v prostoru uvolnitelnémzrušením severovýchodní sjezdové rampy MÚK a přemístěním tramvajové trati severněji vsouladu s koncepcemi zpracovanými v roce 2015. Dále byla zpracovávána nová územnístudie pro rozvojové území Bubnů-Zátorů, která z hlediska širších provozních vztahů fixujetrasu severojižní magistrály definitivně do dnešní trasy Argentinskou ulicí, se všemikomplikacemi pro uzel na Vltavské z toho vyplývajícími. Tento přístup je sice výhodný zhlediska postupného zastavování území a koordinací, avšak z nalezení funkčního a přitomměstotvorného řešení oblasti Vltavské vytváří dopravně-urbanistickou úlohu obdobněsložitou a náročnou, jakou je nalezení odpovídajícího architektonicko-akustického řešenípro novou Filharmonii.
V průběhu zpracovávání územní studie bylo postupně stabilizováno řešení, které s dílčímiodchylkami pro nový cílový stav de facto převzalo základní koncepci s podobou úpravrealizovaných v roce 2018 na současný stav. Toto bylo následně i v rámci veřejnéhopřipomínkování rozporováno s tím, že je nezbytné tuto oblast lépe dořešit a napříkladzajistit i dva chybějící křižovatkové pohyby pro vozidla z obou směrů nábřeží do Bubenskéulice. V rámci prováděných nestavebních úprav je dosud nebylo možné doplnit, ale přirozsáhlejší přestavbě to není problém. Jsou přitom nezbytnou podmínkou pro případnévymístění tranzitní automobilové dopravy ze Strossmayerova náměstí, kde vestabilizované zástavbě jinak již nelze zlepšit podmínky pro chodce a cestující v omezenémprostoru.
K danému tématu jsem zpracoval koncepční materiály a předal je zástupcům samosprávyi souvisejících organizací jako podklad pro další práci při hledání nového stavebníhořešení. Budu-li realistickým optimistou, tak v cílovém stavu alespoň provozně-prostorověnedojde k celkovému zhoršení současného stavu lokality, budou zajištěny chybějícíkřižovatkové pohyby a novým stavebním řešením bude zlepšeno esteticko-architektonicképůsobení prostoru. Současně ale s největší pravděpodobností vůbec nebude opravdu plněvyužit dopravně-urbanistický potenciál, který toto místo poskytuje pro městotvorné řešení21. století.
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Obr. 15: srovnávací schéma doplnění chybějících křižovatkových pohybův cílovém stavebním řešení předpolí Hlávkova mostu (2019-09)
3. Závěr
Od vytvoření koncepce odstranění bariér v prostoru MÚK Vltavská na podzim roku 2015byla po 5 letech naprostá většina úprav realizována a plně se využívá bez většíchproblémů. Téměř všechna opatření byla provedena jako testovací nízkonákladová, pouzepomocí nestavebních dopravně-organizačních úprav. Z hlediska pěšího a cyklistickéhopohybu došlo k odstranění kritických bariér v širším centru města na klíčových trasách apropojeních i výraznému zvýšení komfortu a bezpečnosti. Z hlediska automobilovéhoprovozu byla zachována celková kapacita uzlu, vytvořena parkovací místa a podstatněomezeny rizikové situace. S ohledem na limity provádění současných dokončených úpravbude v budoucnu při stavebním provedení možné některá místa řešit lépe, včetnědoplnění dvou chybějících křižovatkových pohybů odbočení z nábřeží atd. Nicméněnejzásadnější provozní problémy byly odstraněny již nyní, přitom s péčí řádnéhohospodáře a minimalizací rizik v případě potenciálních problémů. Běžným provozem sepak nyní potvrzuje to, co by jinak mohlo být mnoha aktéry schvalovacího procesu přinákladném stavebním řešení bez ověření v praxi rozporováno a ve výsledku by nemohlobýt realizováno. Aktuální výsledná win-win úprava je tedy současně vkladem do budoucnapři hledání cílového řešení lokality.

Literatura/zdroje[1] Prezentace autora „Humanizace a zajištění prostupnosti MÚK Vltavská, 2015-11“ z roku2015[2] Realizační projekty DZ autora z let 2015-2019[3] Článek autora „MÚK Vltavská a okolí – humanizace a zajištění prostupnosti 2015-2020“ včasopise Silniční obzor č. 12/2020[4] Další vlastní pracovní podkladové materiály a jiné související projekty[5] Všechny užité fotografie: Ing. arch. Tomáš Cach
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7. A PREDSA SA TOČIA - Eko ďalej s podporou rozvoja cyklistickejdopravy na Slovensku
Ing. Peter Klučka, národný cyklokoordinátor MDV SR
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8. Analýza rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave
Ing. Jakub Takács, Rebecca Vajašová, Tamara Šimkaninová, Barbora Medelská,Slovenská technická univerzita v Bratislave – Katedra dopravných stavieb, e-mail:jakub.takacs@stuba.sk

Abstrakt
V rámci zmeny deľby prepravnej práce má v posledných rokoch najväčší progrespredovšetkým cyklistická doprava. Bratislava, ako najväčšie mesto na Slovensku, sa snažídržať krok so zahraničnými mestami a za posledné roky vyhotovila projekty, ktoré umožnilizvýšiť rozvoj cyklistickej dopravy v meste. Posledný väčší cyklistický prieskum sauskutočnil v roku 2011 Cyklokoalíciou. V nadviazaní na tento prieskum sme vypracovaliprieskum zameraný na zistenie hybnosti cyklistickej dopravy, zistenie najväčšíchnedostatkov alebo naopak pozitív. Podklady z danej analýzy ďalej poslúžia na vyhotoveniekoncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v meste Bratislava.

1. Úvod
Slovensko je krajina , ktorá stále zaostáva za inými krajinami sveta v rozvojidopravy. Pri určovaní rozvoju a rastu by sa mali mestá zameriavať na všetky druhydopravy. V posledných rokoch sa predovšetkým kladie dôraz na nemotoristickú dopravuako je napríklad cyklistická doprava, ktorá priaznivo pôsobí na environmentálne prostrediea celkovú udržateľnosť v meste. Problém s udržateľnou mobilitou je dlhoročným otáznikomna Slovensku, ktorý je potrebné vyriešiť. Rozhodli sme sa vybrať si mesto Bratislava ,ktorému chýba rozvinutá cyklistická infraštruktúra. Na základe chýbajúcej dokumentáciesme sa rozhodli vytvoriť anketový prieskum, ktorý nám pomohol bližšie vidieť pohľad ľudík danej veci a tiež k vytvoreniu podkladom na návrh koncepcie rozvoja cyklistickejdopravy. V našom dotazníku sme sa venovali základným otázkam, ktorými sme zistilipostoj obyvateľov hlavného mesta Slovenska na problematiku v cyklistickej doprave.Prezdieľali sme ho na sociálnych sieťach a tiež v spolupráci s Cyklokoalíciou. Ponazbieraní dostatočných odpovedí sme dotazník vyhodnotili a porovnali s dotazníkomvykonaným v roku 2011 Cyklokoalíciou. Týmto sme zistili ako sa zmenil postoj ľudík cyklistickej doprave v meste Bratislava za uplynulých 10 rokov.

2. Vplyv cyklistickej dopravy na udržateľnú mobilitu
Na základe metodiky spísanej odborníkmi z Európskej Únie [1] plánujú jednotlivéčlenské štáty znížiť podiel emisií skleníkových plynov o 60%. Keďže súčasný dopravnýsystém stále nie je udržateľný, z pohľadu ďalších 40 rokov je zrejmé, že doprava sanemôže vyvíjať rovnakým spôsobom ako doteraz. Ak budeme naďalej uplatňovať súčasnýprístup, závislosť dopravy od fosílnych palív by sa neznížila, ale stále by dosahovalahodnotu 90%. Takýmto spôsobom by emisie CO2 z dopravy, v roku 2050 , dosahovalio tretinu vyššie hodnoty ako v roku 1990. Aby členské krajiny dosiahli zníženie emisiískleníkových plynov, stanovili 10 cieľov pre konkurencieschopný dopravný systémefektívne využívajúci zdroje. Prvým cieľom je zníženie „konvenčnepoháňaných“ automobilov v mestskej doprave do roku 2030 na polovicu a postupne ichvyradiť z premávky v mestách do roku 2050. Rovnako aj dosiahnuť v centrách veľkých



136

miest zavedenie mestskej logistiky v podstate bez emisií CO2 do roku 2030. Toto opatrenieby výrazne znížilo i ostatné škodlivé emisie vo verejných priestoroch mesta. Niektorékrajiny západnej Európy už roky napredujú v napĺňaní plánov pre udržateľnú mobilitua snažia sa vytvoriť prijateľné podmienky pre cyklistickú dopravu vo svojich mestách. Tietokrajiny vychádzajú zo svojich národných cyklostratégií, ktoré v súčasnosti slúžia ako vzorďalším európskym krajinám, pretože dokázali zabezpečiť podiel cyklodopravy na mobilitemestského obyvateľstva výrazne vyšší ako je v ostatných krajinách ( Holandsko 27%,Dánsko 19%). Slovensko prijalo v roku 2015 svoju vlastnú národnú stratégiu o rozvojicyklistickej dopravy [2]. Národná stratégia stanovuje niekoľko priorít na dosiahnutieudržateľného rozvoja cyklistickej dopravy. Jedna z týchto priorít sa venuje rozvojucyklistickej infraštruktúry. Tá nám hovorí , že je potrebné zabezpečiť podmienky na tvorbua aktualizáciu plánovacích a strategických dokumentov integrujúcich cyklistickú dopravua zabezpečujúcich trvalo udržateľnú mestskú mobilitu. Rovnako dôležitou podmienkou jevýstavba novej cyklistickej infraštruktúry, ktorú môžeme rozdeliť na hlavnú, do ktorej patriasamotné cyklotrasy a doplnkovú, do ktorej patria stojany a prístrešky na bicykle ,informačné tabule a značenia. Na základe stanovených priorít Národnej stratégieočakávame niekoľko prínosov rozvoja cyklistickej dopravy (Obr. 1).

Obr.1: Priority a prínosy Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy
Každé mesto ma špecifické podmienky preto si musia upravovať Národné stratégiea vytvárať vlastné dokumenty pre naplnenie cieľov udržateľnej mobility. Mesto Bratislavamá vytvorených niekoľko strategických dokumentov, ktoré zohľadňujú cyklistickú dopravu.Medzi tieto dokumenty patrí územný plán, územný generel dopravy, zásady rozvojacyklistickej a pešej dopravy, ktoré sa každoročne zahŕňajú do akčných plánov na rozvojcyklistickej a pešej dopravy pre dané roky. Síce mesto disponuje týmito dokumentamiproblémom je ich vzájomné prepojenie a absentujúca koncepcia cyklistickej dopravydetailne riešená vo výhľadovom období. Z toho vychádza aj tvrdenie, že: „Cyklotrasyv Bratislave nie sú bezpečné ani poprepájané, je ich málo. A to i napriek tomu, že početbicyklov v Bratislave je väčší ako počet automobilov. Takmer každá domácnosť má prístupk bicyklu, kým iba 65% domácností vlastní auto.“ [3]

3. Vyhodnotenie prieskumu
V decembri 2021 sme vytvorili dotazník, ktorý z dôvodu pretrvávajúcej pandemickejsituácie bol v elektronickej podobe. Bol vytvorený na webovej stránke my.survio.com, kdezber odpovedí prebiehal do konca januára roku 2022. Tvorilo ho 11 otázok, pomocouktorých sme zistili základný pohľad respondentov na cyklistickú dopravu. Taktiež sme
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získali informácie o pravidelnosti využívania cyklistickej dopravy, účelu prepravy, miestaodstavenia prostriedku, nehodovosti a iné. Dotazník sme uverejnili pomocou sociálnychsietí Facebook a Instagram. Pre zvýšenie povedomia prieskumu nám pomohlifacebookové skupiny ako Cyklokoalícia, Bicykluj Bratislava, Švihaj šuhaj, STU Bratislava.Prieskumu sa celkovo zúčastnilo 280 osôb z čoho 194 bolo mužského pohlavia, čopredstavuje 69% z celkového počtu opýtaných , 80 bolo ženského pohlavia (29%) a 6osôb (2%) si zvolilo možnosť iné pohlavie (Obr. 2).

Obr.2: Vyhodnotenie otázky pýtajúcej sa na pohlavie
Z 280 opýtaných ľudí najčastejšie využívajú cyklistickú dopravu osoby vo veku 26až 40 rokov. Práve táto veková skupina tvorí 50,7 % z celkových odpovedí. Ďalšounajčastejšou odpoveďou bol vek 19 až 25 rokov, ktorej percentuálny podiel bol 23,9 %. Voveku 41 až 60 rokov bol percentuálny podiel 21,4 %. Prieskumu sa zúčastnilo 6 osôb 61 aviac rokov, 4 osoby boli vo veku 16 až 18 rokov a 1 osoba bola do 15 rokov. Z výslednýchúdajov predpokladáme , že malé zastúpenie vekových skupín 61 a viac rokova respondentov do 18 rokov , je z dôvodu prezdielania dotazníka predovšetkým vofacebookových a instragramových skupinách , v ktorých seniori ani mládež do 18 rokovnemá aktívne zastúpenie (Obr. 3).

Obr.3: Vyhodnotenie otázky pýtajúcej sa na vek
Tretia otázka v prieskume spočívala v získaní informácií o využívaní cyklistickejdopravy z časového hľadiska. Vytvorili sme 7 možností na odpoveď, ktoré mali zahŕňaťpravidelnosť využívania prepravy pomocou bicykla počas roka. Zistili sme, že týždennápravidelnosť jázd u našich respondentov, je 66,4 %, kde tvorí 27,96 % počet osôb , ktorévyužívajú bicykel ako zdroj dopravy každý deň. Zo zistených údajov, vieme povedať , žekaždý deň jazdia prevažne respondenti vo veku 26-60 rokov a naopak mladí ľudia vo veku19-25 rokov iba sezónne (Obr. 4).
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Obr.4: Vyhodnotenie otázky pýtajúcej sa na využívanie cyklistickej dopravy
V otázke číslo 4 sme sa venovali preprave pomocou bicykla z hľadiska vlastníctva.Podľa zvolených možností na odpoveď sme zistili, že naši respondenti využívajú naprepravu iba vlastný bicykel, čo zodpovedá 70,4 % opýtaných. Ďalšou možnosťou jepresun pomocou verejných bicyklov-bikesharingu, kde nám odpovedalo 6,4 %respondentov. Môžeme predpokladať, že kvôli pandemickej situácie sa preferovanie ibatohto druhu prepravy nerozrástlo medzi ľuďmi, čo spôsobilo nízke percentuálnezastúpenie. 19,6 % opýtaných využíva i verejné bicykle i vlastné. Zistené údaje námhovoria , že bikesharingové spoločnosti sú populárne hlavne vo vekovej kategórii 26-40rokov, zatiaľ čo u mladých a starších ľudí nie sú tak preferované, a prevažuje možnosťvlastného bicykla (Obr. 5).

Obr.5: Vyhodnotenie otázky pýtajúcej sa na spôsob použitého bicykla
Jedna z otázok, ktorá nás zaujímala bolo či naši respondenti majú kde parkovať ichvlastný bicykel. Z 280 opýtaných sme zistili, že 40,7 % si nosí bicykel so sebou. Taktiež47,1 % opýtaných využíva na parkovanie verejné stojany alebo zastrešené miesta.Zaujímavým zistením bolo, že len 37 zo 117 opýtaných, ktorí si nosia bicykel so sebou,označilo tiež možnosť chýbajúcich stojanov. To znamená, že absentujúce stojany naparkovanie, nie sú dôvodom nosenia bicyklu so sebou (Obr. 6).
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Obr.6: Vyhodnotenie otázky pýtajúcej sa na možnosti parkovania
V otázke číslo 6 sme sa venovali účelu využívania bicykla. Naši respondenti simohli vybrať odpovede, ktoré súhlasia s ich najčastejšie vykonávanými jazdami. 71,4 %opýtaných zaškrtlo ako jednu z možnosti rekreáciu, taktiež 70,7 % si zvolilo akonajčastejšiu možnosť cestu na poštu, banku či na nákup. Zatiaľ čo 59,6 % respondentov sivybralo možnosť využitia za prácou, či vzdelaním. Najmenej volenou možnosťou bolazábava, ktorú dalo len 36,4 % osôb z celkového počtu.Mladí ľudia vo vekovej kategórii 19-25 preferujú cyklistickú prepravu prevažne zarekreáciou a nie za vzdelaním a prácou, zatiaľ čo opýtaní vo vekovej kategórií 26-40 rokovvyužívajú bicykel aspoň trikrát do týždňa, za účelom práce (Obr. 7).

Obr.7: Vyhodnotenie otázky pýtajúcej sa na účel použitia

Ďalším dôležitým aspektom, bolo zistenie nedostatkov v infraštruktúre pre cyklistov.Respondenti vyberali z 9 možností, ktoré podľa nich najviac chýbajú v ich meste. Podľapercentuálneho výsledku vidíme, že obyvateľom mesta Bratislava najviac chýbajúcyklotrasy, čo označilo až 82,5 % opýtaných a taktiež oddelenie od automobilovej dopravy,čo zodpovedá 77,5 %. Veľkým nedostatkom je tiež stav už existujúcich cyklistickýchkomunikácií (42,5 %), oddelenie od pešej dopravy (39,3 %), či absentujúce stojany naparkovanie (32,5 %). Menej ako 20% opýtaných zvolilo za chýbajúce značenie cyklotrás,
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rôzne informácie o možnostiach využívania bicykla (mapy, tipy) či technická vybavenosť( nabíjacie stanice, pumpy , náradie, …) (Obr. 8).

Obr.8: Vyhodnotenie otázky pýtajúcej sa na nedostatky v infraštruktúre
Zaujímalo nás, či respondenti využívajú cyklistickú dopravu i po zotmení a taktiežkeď prší alebo sneží. Na naše prekvapenie až 80,7 % odpovedalo, že jazdí i po zotmenía 48,9 % využíva cyklistickú dopravu i počas nevyhovujúceho počasia ako je sneh, čidážď. Zistili sme, že respondentom, ktorí jazdia i po zotmení chýbajú najviac cyklotrasya oddelenie od automobilovej dopravy.V poslednom rade sme sa pýtali na nehodovosť cyklistov. Percentuálny podielnehodovosti bol 23,2 %, čo bolo vyššie číslo ako sme predpokladali. Zo 65 respondentov,ktorí mali nehodu, zaškrtlo až 41 možnosť, že jazdia i keď sneží , prší a dokonca i pozotmení. Predpokladáme, že niektoré nehody môžu byť spôsobené týmto faktorom.

3. Vývoj pohľadu na cyklistickú infraštruktúru
Na základe vyhotovených projektov, sme chceli zistiť zmenu pohľadu ľudí nacyklistickú infraštruktúru a ich postoj k základným otázkam týkajúcich sa ich vzťahuk cyklistike. Jeden z väčších prieskumov o cyklistickej doprave v Bratislave, ktorý savykonal v roku 2011, sme sa rozhodli porovnať s naším vykonaným prieskumom, aby smevedeli relevantne porovnať ako ovplyvnila tvorba projektov mesta Bratislava postoj ľudík danej veci. Okrem nových projektov ktoré vznikli v meste, tak postoj mohlo ovplyvniťi pokus o zmenu deľby prepravnej práce, kedy sa mestá snažia zredukovať automobilovúdopravu a začína sa presadzovať cyklistická. Modrou farbou v tabuľkách sú vyznačenévýsledky z prieskumu z tohoto roku. Zelenou farbou výsledky z prieskumu z roku 2011.Zastúpenie pohlaví sa nám ani po desiatich rokoch nezmenilo. Z daných údajovmôžeme vidieť, že je stále vyšší záujem o cyklistickú dopravu u mužov ako u žien (Tab. 1).

Tab.1: Porovnanie otázky pýtajúcej sa na pohlavieAké je Vaše pohlavie?Muž 69,3% Muž 67%Žena 28,6% Žena 32%
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Podľa percentuálneho výsledku vekového zastúpenia 26-40 rokov, kde v roku 2011bol vyšší záujem o cyklistickú dopravu v porovnaní s rokom 2021, predpokladáme, že dvetretiny tejto vekovej skupiny sa nám po desiatich rokoch presunuli do kategórie staršíchako 41 rokov. Taktiež môžeme vidieť, že u mladých sa záujem nezmenil. (Tab. 2).
Tab.2: Porovnanie otázky pýtajúcej sa na vek

Ako môžeme vidieť, záujem o cyklistickú dopravu sa u opýtaných respondentov podesiatich rokoch zvýšil na pravidelnejšej báze, nakoľko pred desiatimi rokmi jazdili raz zatýždeň, zatiaľ čo teraz využívajú bicykle denne alebo aspoň trikrát do týždňa. (Tab. 3).Tab.3: Porovnanie otázky pýtajúcej sa na využívanie cyklistickej dopravy

Zo zistených údajov vyplýva, že respondenti prestali nosiť bicykle so sebou, alezačali využívať kryté parkovanie a taktiež vonkajšie stojany. Na základe údajov môžemepredpokladať, že sa zvýšil počet týchto miest na odkladanie bicyklov. (Tab. 4).
Tab.4: Porovnanie otázky pýtajúcej sa na možnosti parkovania

Po desiatich rokoch môžeme vidieť, že záujem využívať bicykel na bežné veci akocesta na poštu, do banky, či na nákup stúpol, čo môže byť v dôsledku zvýšeného počtuvnútorných a vonkajších odkladacích priestorov, ako plynie z otázky predtým (Tab. 4).Taktiež ale vidíme, že záujem o cestu za rekreáciu značne klesol, čo by stálo za ďalšiepreskúmanie. (Tab. 5).
Tab.5: Porovnanie otázky pýtajúcej sa na účel použitia

Aké je Váš vek?19-25 23,9% 19-25 21%26-40 50,7% 26-40 66%41+ 23,5% 41+ 13%

Ako často využívate cyklistickú dopravu?Denne 24,06% Denne 16%Aspoň trikrát zatýždeň 39,15% Aspoň trikrát zatýždeň 38%
Aspoň raz za týždeň 24,53% Aspoň raz za týždeň 38%

Máte kde parkovať Váš bicykel mimo domova?Áno , krytéparkovanie ( podstrieškou/strechou,v garáži , špeciálnamiestnosť atď.)
24,6%

Áno , krytéparkovanie ( podstrieškou/strechou,v garáži , špeciálnamiestnosť atď.)
16%

Áno vonku pristojane 22,5% Áno vonku pristojane 5%
Nie , nosím sibicykel so sebou 40,7% Nie , nosím sibicykel so sebou 61%

Na aký účel bicykel prevažne používate?Práca/ Vzdelanie 59,6% Práca/ Vzdelanie 53%Na využitie bežnýchvecí (pošta , banka,iné) 40,00% Na využitie bežnýchvecí (pošta , banka,iné) 33%
Za nákupmi 30,7% Za nákupmi 20%Rekreácia 71,4% Rekreácia 83%
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Môžeme vidieť, že podľa percentuálnych podielov sa cyklistická infraštruktúra vovšeobecnosti značne zlepšila, čo môže byť dôsledok úspešnej realizácie cyklistickýchprojektov za posledných 10 rokov. (Tab. 6).
Tab.6: Porovnanie otázky pýtajúcej sa na nedostatky v infraštruktúre

Zistené percentá po desiatich rokoch nám ukazujú, že sa nepatrne zvýšilanehodovosť (Tab. 7), čo môže byť spôsobené zvýšeným využívaním cyklistickej dopravyi keď sneží, prší alebo jazdia po zotmení (Tab. 8, Tab. 9).
Tab.7: Porovnanie otázky pýtajúcej sa na nehodovosť

Tab.8: Porovnanie otázky pýtajúcej sa na jazdu po zotmeníJazdíte aj po zotmení?Áno 80,7% Áno 75%Nie 19,3% Nie 25%
Tab.9: Porovnanie otázky pýtajúcej sa na jazdu počas dažďu alebo snehuJazdíte aj keď prší alebo sneží ?Áno 48,9% Áno 38%Nie 51,1% Nie 62%

5. Záver
Aj keď v posledných rokoch sa v meste vybudovalo niekoľko kilometrovcyklistických trás, vybudovali sa cyklistické stojany, väčšie spoločnosti začali presadzovaťpodporu cyklistickej dopravy vytvorením krytých odkladacích priestorov aleboposkytovaním rôznych benefitov v porovnaní s používaním iným druhom dopravy, stálenedosahuje deľba prepravnej práce dostatočný podiel. Systém budovania cyklistickejinfraštruktúry nie je jednotný, čo je následkom nedostatočnej koncepcie pre rozvojcyklistickej infraštruktúry v meste. Aby sa dosiahol vyšší podiel cyklistickej dopravy, budemusieť mesto Bratislava postupovať strategicky pri zaobstarávaní nových projektova budovaní cyklistickej infraštruktúry. Dôležitým aspektom je aj podpora cyklistickejdopravy zo strany zamestnávateľov prípadne vzdelávacích inštitúcii. Vybudovaniezázemia, poskytnutie rôznych benefitov zo strany zamestnávateľa, vybudovaniedostatočnej cyklistickej infraštruktúry zo strany mesta povedie k zvýšenému záujmuo tento spôsob prepravy a postupnej pozitívnej zmeny v deľbe prepravnej práce, čonásledne ovplyvní aj ďalšie mestá nie len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

Čo podľa Vás chýba v infraštruktúre pre cyklistov?Cyklotrasy 82,5% Cyklotrasy 94%Stojany naparkovanie 32,5% Stojany naparkovanie 57%
Lepšie značenieexistujúcich trás 16,8% Lepšie značenieexistujúcich trás 51%
Informácie omožnostiachvyužívania bicykla(mapy, tipy a pod.)

11,1%
Informácie omožnostiachvyužívania bicykla(mapy, tipy a pod.)

52%

Boli ste účastníkom nehody na bicykli?Áno 23,2% Áno 19%Nie 76,8% Nie 81%
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